
1. Op de A.L.V. van afgelopen woensdag is door het bestuur aangegeven dat er dringend 
ondersteuning wordt gezocht voor de volgende commissies: 

o Webredactie c.q. beheer Facebook-pagina (bij belangstelling graag contact opnemen 
met gerard.groenendijk@upcmail.nl) 

o Exploitatiecommissie/beheer schoonmaak- en bardienstrooster (bij belangstelling 
graag contact opnemen met manjastunnenberg@ziggo.nl)  

o Open Toernooicommissie (bij belangstelling graag contact opnemen met 
houtkamp.pj@gmail.com) 

2. Op 2 maart 2019 (reservedatum 9 maart 2019) vindt de jaarlijkse klusdag plaats. Opgeven bij 
javisser@me.com 

3. Pasjesavond vindt plaats op 25 maart 2019, 20.00 uur in het clubhuis 
4. Ieder lid krijgt met ingang van het seizoen 2019 een zogenaamde 'meerjarenpas' met een 

geldigheid van twee jaar. De KNLTB wil hiermee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
tennisklimaat. Na deze periode zal door de KNLTB worden bekeken of de ledenpas in de 
toekomst langer geldig zal zijn. Daarnaast verdwijnen het jaartal en de speelsterkte van de 
pas. In 2019 geldt het spelersprofiel op MijnKNLTB als legitimatie in plaats van de spelerspas. 
De huidige pas is geldig t/m 31 maart 2019. 

5. Het gegeven dat een pas meerdere jaren geldig is heeft, zeer waarschujnlijk ook voor onze 
vereniging, gevolgen voor de toegangscontrole. Dit speelt echter pas in 2020 voor leden die 
vanaf dat seizoen geen lid meer zijn. De KNLTB zal hierover met de verenigingen in overleg 
gaan.  

6. De Plus-actie 2018 heeft voor de vereniging € 187,39 opgeleverd, ongeveer hetzelfde bedrag 
als in 2017. Langs deze weg wil het bestuur de leden bedanken die hebben meegedaan aan 
de actie. 

7. Rabobank Het Haringvliet zet de Clubkas Campagne weer in om lokale verenigingen en 
stichtingen te ondersteunen en stelt hiervoor 75.000 euro beschikbaar. Onze vereniging 
heeft zich inmiddels aangemeld voor deze actie. 
Leden van Rabobank Het Haringvliet kunnen stemmen op aangemelde clubs, die zij een extra 
clubkasbedrag gunnen. Stemmen kan dit jaar van 22 februari t/m 11 maart. Elk lid mag 3 
stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Hoe meer stemmen je 
club ontvangt, hoe meer euro’s er terechtkomen in de clubkas van onze vereniging! Iedere 
stem is geld waard, dus werf zo veel mogelijk stemmen!  

8. Tenslotte: veel plezier op de PubQuiz-avond! 

Uw secretaris, 
Gerard Groenendijk 
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