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STAND VAN ZAKEN
Beste tennissers,

De Najaarscompetitie is na 5 keer spelen alweer ten einde.
Vanaf 17 oktober zijn de gravelbanen (banen 1, 2 en 3) er
weer uit en zullen deze banen dus niet meer te boeken zijn.
Dit omdat de gravelbanen na de aanleg al vrij intensief
gebruikt zijn en  nu moeten 'rusten' om verder in te klinken.

Het snoeien van de bomen rondom de outdoor tennisbanen
is door de gemeente ingepland in november. Daarnaast is er
een plan gemaakt om de lampen van de outdoorbanen te
vervangen, er zal wat tijd overheen gaan voordat dit plan
rond is en uitgevoerd kan worden. In de tussentijd zullen er
verschillende lampen op de tennisbanen vervangen worden
die op dit moment slecht zijn. 

Met de stijgende energiekosten proberen ook wij energie te
besparen. We willen de lampen op de indoor tennisbanen zo
efficiënt mogelijk gebruiken. Als het mooi weer is buiten, zal
er overdag wel eens met 1 rij lampen gespeeld worden in
plaats van met 2. Als de lampen niet aan staan of als u klaar
bent met spelen, kunt u altijd even aan de bar vragen of de
lampen aan/of uit mogen.

Tennis

Nu onze horecamanager Kimberly net een maandje aan het
werk is, hebben we vertrouwen dat dit goed zit. Alleen
hebben we naast een nieuwe horecamanager helaas nog te
maken met een personeelstekort. Met vacatures die al een
tijd openstaan en geringe sollicitaties, hopen we toch dit gat
snel te kunnen dichten. 

We zullen in de komende tijd het menu wat bijschaven en
we doen wat we kunnen om de service te bieden die je van
ons gewend bent. We weten dat het op dit moment soms
lastig waar te maken is aan onze kant, en hopen daarom ook
op begrip van jullie kant. Als je iemand bent of kent die op
zoek is naar een bijbaan of misschien wel fulltime ambitie in
de horeca, stuur diegene dan gerust langs voor een
gesprekje!

Brasserie deuce



VERANDERING KIOSK
Uw reservering bevestigen

Open daar je ClubApp, en ga naar het ‘home scherm’ in
de ClubApp
NB: zorg dat je de meest recente versie hebt
geinstalleerd via de Appstore of Google Playstore
Tap in het Home tabblad in de ClubApp bij de boeking
op de oranje knop die aangeeft hoe laat je uiterlijk moet
bevestigen
Er opent in de ClubApp een QR Code scanner
waarmee je de QR code die het afhangbord zichtbaar is
scant.
Mogelijk vraagt je toestel om toestemming aan de App
te geven om QR Codes te mogen scannen.
De ClubApp meldt dat je boeking is bevestigd.
In het homescherm zie je dat ook bij de boeking staan
met een groen vinkje.

Beste leden,

Vanaf nu is er een eenvoudige en extra manier toegevoegd
om de boeking die je via de ClubApp hebt gemaakt op de
club te bevestigen op het afhangbord.
Namelijk door het scannen van een QR code op ons digitale
afhangbord.

Dit gaat als volgt:
Na het - zoals gebruikelijk - boeken van een baan via de
ClubApp, ga je ruim voor het moment dat je hebt geboekt
naar het afhangbord op de club.
Je boeking vervalt namelijk als je niet 10 minuten voor de
aanvangstijd hebt bevestigd op het afhangbord.
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Met sportieve groet,
RacketSportSchiedam

INVESTEREN IN VEILIGHEID
AED Cursus
In november zal een deel van ons personeel deelnemen aan
een AED (Automatische Externe Defibrillator) cursus die
gegeven zal worden door het Rode Kruis. Dit omdat onze
AED al meerdere malen nodig is geweest en dit gelukkig
ook twee keer goed afgelopen is. We hopen dat het niet
nodig is, maar als het nodig is vinden wij het belangrijk dat
ons personeel de kennis heeft over wat te doen met een
AED in levensbedreigende situaties.

SPONSORING
sponsorpakket
Sinds een jaar hebben wij een aantal interessante bedrijven
die zich door middel van ons sponsorpakket aan ons binden,
zoals; Nicoverken, Jessecaron.com, Sportpark Willem-
Alexander en Hecotherm. Deze doeksponsors mogen dit
laten zien door een sponsordoek op 1 van onze banen, een
plekje op onze website. Baansponsors mogen een baan
naar keuze vernoemen naar hun bedrijf. Daarnaast hebben 
 sponsoren met het nieuwe Businesslidmaatschap de
mogelijkheid om tussen de kantoor uurtjes door te spelen
met klanten, collega's. vrienden of familie. Bij ons kun je
doeksponsor worden of baansponsor en daarnaast kan er
een supplement toegevoegd worden in de vorm van een
van onze lidmaatschappen voor 1 persoon of er kan
gekozen worden voor het Businesslidmaatschap. Voor alle
mogelijkheden en meer informatie, kijk gerust eens op de
website!

Voorbeeld baansponsoring

Volgende maand is er weer een activiteitenkalender met alle activiteiten in november!

https://apps.apple.com/nl/app/knltb-clubapp/id1450502339
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl&gl=US
https://nicoverken.nl/
https://www.jessecaron.com/
https://sporteninschiedam.nl/sportpark-willem-alexander/
https://hecotherm.nl/

