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Nieuwsbrief 4 april 2015
Hierbij ontvang je de vijfde nieuwsbrief in het seizoen met alle
clubinformatie voor het nieuwe seizoen. Nieuw is dat alle berichten
doorlinken naar onze prachtige nieuwe website. Lees er hieronder alles
over.

Nieuwe Website
Op de ledenvergadering is de prachtige
nieuwe website gepresenteerd door Marco
Teeuwen. De website bevat diverse nieuwe
functionaliteiten en is een verrijking voor de
communicatie tussen en met de leden van
LTV Kessel. Gekoppeld met informatie van de
KNLTB, mogelijkheden voor social media en
nog veel meer nieuwe technieken. Meer
handigheidjes zijn nog in ontwikkeling. Surf
maar eens door de website en laat ons weten
wat je er van vindt.
Voor te navigeren naar de website klik hier

Het vaste uurtje via Baanreservering
Sinds een aantal jaren organiseren we binnen
LTV Kessel nu het systeem van
baanreservering. Er doen meer dan 125 leden
aan mee, dus we mogen het wel een succes
noemen. Je bent verzekerd van je starttijd
prachtig toch?
Lees er alles over wie wanneer tennist
klik hier

Voorjaarscompetitie 2015
De competitie is erg populair maar liefst 22
competitieteams zijn er actief op vrijdag,
zaterdag en zondag verdeeld over de
senioren en de junioren. Wie speelt waar,
welke tegenstanders hebben we en wat zijn
de speelsterktes van onze talenten in Kessel?
Deze informatie is altijd up-to-date en
makkelijk te bereiken via deze website.
Lees alles over de vrij-competitie klik hier
Lees alles over de zat-competitie klik hier

De toernooi- en activiteitenkalender
Naast de competitie worden er ook nog
diverse activiteiten georganiseerd voor de
senioren, jeugd en vrijwilligers. Graag zien
we jou terug bij alle activiteiten dus reserveer
ze alvast en mis niets van het komend
seizoen
Lees er alles over voor de jeugd klik hier
Lees er alles over voor de senioren klik hier

Verandering Bestuur en commissies
Wij hebben tijdens de ledenvergadering
afscheid genomen van Maurice Veltmeijer als
bestuurslid PR & Sponsoring. We willen hem
bij deze nogmaals hartelijk danken voor zijn
vele inspanningen voor LTV Kessel. Zijn taken
worden vanaf dit seizoen overgenomen door
Rico Gielen.
Samenstelling bestuur (en later ook de
commissies) is klik hier

Welke baanregels gelden er bij LTV
Kessel?
Bij een Lawn Tennis Vereniging hoort
natuurlijk een onberispelijk baangedrag al is
dat voor een club als LTV Kessel waar
gezelligheid en sportief spel voorop staat al
bijna vanzelfsprekend. Hoe werkt dat nou
precies als ik wil gaan spelen op een heerlijke
zomeravond? Waar moet ik rekening mee
houden?
Lees er alles over klik hier

Hoe om te gaan met de gravelbanen?
De gravelbanen zijn onze trots, waar vind je
ze nog deze authentieke ondergrond. Ieder
jaar weer zorgt de technische commissie
ervoor dat deze banen ondanks de leeftijd er
weer op en top bijliggen. Maar hoe nou om te
gaan met deze banen als je er op gaat spelen
of gespeeld hebt.
Lees er alles over klik hier

Betaal contributie met een machtiging!
Automatische incasso bespaart ons kosten en
ook veel tijd, daarom stellen wij het zeer op
prijs als je hiervoor de machtiging afgeeft. Er
zijn geen risico’s verbonden aan het afgeven
van een machtiging voor automatische
incasso.
Als er een bedrag is geïncasseerd en je bent
het hier niet mee eens, dan heb je tot 30
dagen na incassodatum de mogelijkheid om
het bedrag terug te laten boeken, dit kan
eenvoudig via internetbankieren.
De machtiging voor automatische incasso
stopt automatisch op het moment dat je je
lidmaatschap van LTV Kessel opzegt. Het
ingevulde en ondertekende
machtigingsformulier kun je inscannen en
mailen naar: ledenadministratie@ltvkessel.nl
Download het machtigingsformulier hier

