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VORMER

 
Baanverlichting  
Hoe staat het eigenlijk  met 

de baanverlichting?  

Om maar meteen met de 

deur in huis te vallen: de 

verwachting is dat in april de 

nieuwe ledverlichting 

geïnstalleerd wordt.  

Wat ging er aan vooraf? In 

het kort. Een aantal leden 

heeft de technische eisen 

bestudeerd, overlegd met de 

KNLTB en offertes 

aangevraagd bij diverse 

leveranciers. Uiteindelijk is 

er gekozen voor Philips 

armaturen. Een 

bijbehorende ultramoderne 

dimmer bleek echter niet 

direct leverbaar. Dat leverde 

niet alleen een hinderlijke 

vertraging op, het had ook 

consequenties. De subsidie-

voorwaarden eisten daar-

door teruggave van de 

subsidie en de prijs van de 

(dure) dimmer werd  

omhoog bijgesteld. Het 

leidde tot nieuwe 

onderhandelingen met 

leveranciers en een nieuwe 

subsidieaanvraag… 

De onderhandelingen zijn nu 

afgerond en de firma OVI uit 

Enschede komt alles 

installeren. Het wachten is 

weliswaar nog op het groene 

licht (…) van het Rijk voor de 

nieuwe subsidie, maar dat is 

een formaliteit...   

  

 

Trainingen 
De trainingen  zijn alweer 

begonnen, maar er zijn nog 

enkele trainingsplekken 

beschikbaar. Interesse? Kijk 

even op de website daar 

staan de mogelijkheden 

opgesomd. Mailen kan ook:  

bas@vanderheijdentennis.nl 

In overleg wordt naar de 

mogelijkheden gekeken… 

Geldzaken 
Wie beheert er eigenlijk de 

€uro’s van  de club? 

Jarenlang was dat Jacques 

van der Heijden, maar die is 

inmiddels afgezwaaid en 

uitgezwaaid. Nu is dat Ad de 

Laat. Geen idee wie dat is..?   

Je kan hem zomaar op de 

tennisbaan tegenkomen, 

maar in ieder geval ook op 

de ledenvergadering in 

maart. Goed wanneer je 

daar naar toe komt want  

buiten verenigingszaken is 

het een prima plek om er te 

netwerken en met andere 

leden afspraken te maken 

om samen te tennissen, 

toernooien- of competitie te 

spelen, een biertje te 

drinken enz. Kijk ook eens 

op: www.vormer.nl  

               
Ad de Laat 

 

Jubileumfeest!

 
Zet maar vast in je agenda:  

op 16 juni viert LTV VORMER 

het 40-jarig bestaan! Heel de 

dag zijn er activiteiten en ’s 

avonds ook nog een 

knalfeest! De feest-

commissie in oprichting kan 

nog enkele enthousias-

telingen gebruiken! Verras 

jezelf, geef je op bij Wim 

Benda:wa.benda@xmsnet.nl 

VORMER  
Dit is een proefexemplaar…  
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