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Nieuwsbrief ’t Zand 2e editie 2020
Beste leden van LTC de Brug,
Hierbij ontvangen jullie de 2e nieuwsbrief van 2020 van LTC de Brug.
Bestuur
Tijdens de laatste jaarvergadering hebben we afscheid genomen van onze secretaris Dorita
Abrahams. Gelukkig hebben we ook een opvolger: Wieske de Bijl gaat voortaan het secretariaat
beheren. Dorita blijft wel de ledenadministratie doen en ze gaat de barcommissie versterken. Dorita;
hartelijk bedankt voor je inzet in het bestuur en Wieske; welkom en veel succes.
Ledverlichting en zonnepanelen
Na een lang en intensief onderzoek naar ledverlichting is het dan eindelijk zover: de planning is dat
op vrijdag 2 oktober a.s. de huidige baanverlichting op baan 2 en 3 wordt vervangen door
ledverlichting. Ook in het clubgebouw wordt de verlichting vervangen door ledverlichting en er zullen
zonnepanelen worden geplaatst.
Pin apparaat
De tennisvereniging gaat de mogelijkheden bekijken tot het plaatsen van een pinapparaat in de
kantine. Wanneer het zover is horen jullie er weer van.
Alarm Clubhuis
Het gebeurt met enige regelmaat dat het alarm van het clubhuis niet op de juiste manier wordt in- en
uitgeschakeld. Lees hiervoor aub goed de gebruiksaanwijzing die onder het alarm hangt. Check
ook altijd of het goed is ingeschakeld (Op het scherm van het alarm branden dan aan de linkerzijde
de rode cijfers 1 en 2).
Zomeractie
De zomeractie heeft het grote aantal van 29 tijdelijk nieuwe leden opgeleverd. Hier zijn we heel blij
mee. We hopen dat velen van deze leden ook definitief lid gaan worden van onze club
Tennisles
Vanaf begin september is er op de maandagavond 1 baan gereserveerd van 19.00-22.00 uur voor
tennisles. Voor de komende periode (tot ongeveer half november) is er geen plaats meer om les te
volgen. Mocht je ook nog tennisles willen volgen neem dan contact op met Marcel van
Sonsbeek tel. 06-13050452.
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Bord vrienden van LTC de Brug
Zoals jullie hebben kunnen zien is het bord van “vrienden van LTC de Brug” helemaal gevuld.
Hartstikke fijn dat zoveel mensen hierop spontaan hebben gereageerd.
Mochten er nog mensen zijn die ook “vriend” willen worden dan kunnen we een extra bord plaatsen.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij de sponsorcommissie (Ko van Lith 06-10031880).
Blij
We zijn heel blij met de inzet van alle vrijwilligers in iedere commissie en zeker ook met de
incidentele bereidheid van leden om de handen uit de mouwen te steken als dit nodig is. Dan denken
we hierbij aan het parkonderhoud door de tuinploeg en de donderdagavondtennisgroep , de dames
van de dinsdagochtendtennisgroep alsmede ook de werkgroep van de ledverlichting.
Rabo Clubsupport
Je hebt er al een mailtje over gehad maar denk a.u.b. aan de tennisclub als je kunt stemmen tijdens
de Rabo Clubsupport.
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