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BIJMANS OPEN 
Niet het beroemdste, maar 

volgens velen wél het meest 

opwindende tennistoernooi 

ter wereld staat weer voor de 

deur: het Bijmans Open bij 

LTV Vormer. Veel competitie-

spelers doen in dit vroege 

voorjaarstoernooi weer 

wedstrijdervaring op voor de 

regionale competitie. Voor 

beginnende tennissers is het 

een mooie gelegenheid om op 

eigen niveau kennis te maken 

met toernooitennis. 

Nog niet ingeschreven? Dit kan 

nog tot en met  15 februari.  

Het toernooi wordt van 3 

maart t/m 18 maart gehouden  

 

ALV en de LENTE! 
De overeenkomst? De 

Algemene Ledenvergadering 

(ALV) staat op dinsdag 20 

maart genoteerd. Het begin 

van de lente! Kan niet beter! 

Die avond kan er niet 

getennist worden, maar dat  

 

 
 

 

 
waren jullie –in verband met 

de jaarvergadering- natuurlijk 

toch al niet van plan…  

De begroting is via het 

besloten gedeelte van de 

website www.Vormer.nl in te 

zien. Zet 20 maart alvast in je 

agenda..! 

KNLTB ClubApp 

De tennisbond heeft de KNLTB 

ClubApp  geüpdatet. De bond 

heeft zich van zijn beste kant 

laten zien. Je vindt op de App 

allerlei nuttige informatie 

terug, waaronder hun actuele 

rating, spelersprofiel en 

verenigingsinformatie. Ook is 

het mogelijk om via de KNLTB 

ClubApp in te schrijven voor 

toernooien, ranglijsten op te 

vragen en de tussenstand in 

competitiepoules te raad-

plegen. Van de wijzigingen 

profiteren niet alleen de 

leden, maar ook de bestuurs-

leden van de club. Zo zijn er 

 

 

 

 

 

 

 

modules om de leden-

administratie bij te houden, 

voor contributiebeheer, voor  

nieuwsbrieven, documenten-

beheer, trainingsplanning, de 

website enzovoort. Het 

systeem is modulair opge-

bouwd, dat wil zeggen dat 

afhankelijk welk abonnement 

de vereniging afsluit er meer 

of mindere mogelijkheden zijn. 

Wat kunnen Vormer leden 

allemaal? Voor de antwoorden 

zochten we Jaap Stienstra op.  

 
Jaap: ‘De ClubAppwordt  nog 

niet veel gebruikt. Wel wordt 

het leden-bestand hierop 

bijgewerkt met de koppeling 

naar de grote database van de 

KNLTB. Ook wordt de agenda  

en  nieuws-berichten erop  

vermeld.Vol-gens mij hebben 

nog niet alle leden de ClubApp 

geïnstal-leerd…’ 

De KNLTB App nog niet op je 

mobiel staan? Snel down-

loaden, want steeds meer 

functies zullen via de App 

operationeel worden. Om 

gebruik te maken van de 

ClubApp moet je éénmaal 

inloggen…         
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