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Kort verslag algemene ledenvergadering 14 maart j.l.
Beste leden, hierbij een kort verslag van de algemene ledenvergadering die
we hebben gehouden op 14 maart j.l. De belangrijkste punten zijn:






2013 is dankzij enkele financiële meevallers afgesloten met een
klein tekort. Belangrijkste oorzaken zijn teruglopende inkomsten
van de contributies en teruglopende opbrengst van de kantine.
Door de aanwas van leden uit Hoogveld hebben we het aantal leden op een redelijk
hoog niveau gehouden. Echter, nu gaan we mee in de neergaande trend van het
ledenbestand zoals dit bij een aantal (tennis)verenigingen al enige jaren aan de gang is.
Daarnaast zijn de inkoopprijzen voor de kantine jaarlijks gestegen terwijl de
consumptie jaren hetzelfde zijn gebleven.
Om de begroting voor 2014 sluitend te krijgen is besloten om de contributie voor het
eerst in jaren te verhogen. Voor senioren wordt de contributie €130.- (was 120.-) en
voor de jeugd en studenten wordt dit €75.- (was 70.-). Daarnaast zullen de
consumptieprijzen in de kantine worden verhoogd. De grote kaart (11 consumpties)
was al jaren €12.- dit wordt nu €14.-; de kleine kaart (4 consumpties) wordt € 6; de
‘losse’ prijs voor consumpties wordt €1.80.
Na het aftreden van Cecile Salomons en Larry Hagedoren, de verkiezing van Rob
Aspers en de herverkiezing van Ernest Severens heeft het bestuur nu de volgende
samenstelling:
Ruud Storcken (voorzitter), Rob Aspers, Jurgen van Aggelen, Cor Pols en Ernest
Severens.
Zij zullen op de eerstvolgende bestuursvergadering, begin april, de taken binnen het
bestuur verdelen.
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Opening banen
Dankzij de zachte winter heeft de Sportstichting goed kunnen doorwerken en
gaan de banen op tijd open. Baan 5 en 6 zijn dit weekend al opengegaan. Morgen, maandag
31 maart, wordt er nog eens onderhoud gepleegd en ’s
avonds zijn alle banen bespeelbaar.
Door de nachtvorst van de afgelopen dagen is de toplaag
van de banen erg zacht. Daarom vragen we iedereen niet
alleen na afloop maar ook tussen door (elk kwartier) de
banen te vegen en gaten dicht te trappen.
Vanaf dinsdagavond is de kantine ook weer open. Je kunt
dan vragen of je pasje er ligt zodat je weer kunt afhangen.

Opening Seizoen vrijdagavond 4 april vanaf 18.00.
Omdat de banen dit weekend nog niet konden worden opengesteld houden we a.s. vrijdag de
opening van het seizoen met gezellig samenzijn, husselen voor jong en oud, afhalen pasjes,
afhalen competitiemapjes voor de senioren…….

Voorjaarscompetitie: start zaterdag 5 april
De voorjaarscompetitie gaat als snel van start, a.s. zaterdag 5 april
trappen s’ ochtends de jeugdteams af en volgen ’s middags de
senioren.
Door het nieuwe systeem van de KLNLTB dat nog niet optimaal is ingeregeld kunnen er te veel
thuiswedstrijden op een dag zijn gepland. Onze teams hebben al de nodige informatie
ontvangen.
Op dinsdagavond 1 april om 19.00 is er een informatiesessie voor de jeugdteams.
Je kunt nu ook zonder inloggegevens de competitiestanden en wedstrijduitslagen opzoeken
op de KNLTB site via de volgende link:
http://www.knltb.nl/uitslagenenstanden
Vul het volgende in en zoek het juiste team
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Trainingen/Tennislessen dit voorjaar/zomer.
De mensen die zich hebben ingeschreven voor de trainingen/tennislessen
deze zomer krijgen binnen enkele dagen via mail bericht op welke dagen/tijdstippen zijn
ingedeeld.
De trainingen beginnen in de week van maandag 8 april.

Husselen
Husselen is telkens weer gezellig, je kunt met anderen tennissen, en je leert ook andere leden
kennen. Nu de banen weer open zijn kan ook weer worden
gehusseld. Voor het husselen op woensdagavond en
zondagochtend geldt:
 Omdat er op vrijdagavond 4 april al flink kan worden
gehusseld, start het husselen op woensdag avond op
10 april. Vanaf dan elke week, van 19.30 tot 21.45 op
baan drie en vier; elke drie kwartier wordt er
opnieuw gehusseld.
 Op zondag 6 april starten de zondag teams de
competitie met thuiswedstrijden. Om ze de gelegenheid te geven goed in te spelen en
te wennen aan de gravel zal er geen hussel zijn en start het husselen op zondag 13 april,
dan elke zondag voor de early birds van 09.00 tot 11.00; om 10.00 wordt opnieuw
gehusseld.
Op de volgende data kan er i.v.m. de zondagscompetitie maar tot 10.00 gehussled
worden: 21 april – Paasmaandag, 18 mei en 1 juni.

Mijn KNLTB
Met het nieuwe systeem van de KNLTB is ook ‘mijn KNLTB’ veranderd en nu bereikbaar via
https://www.mijnknltb.nl/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=12
Helaas kunnen er nog steeds problemen zijn bij het inloggen. De KNLTB meldt op 26 maart j.l.:
We krijgen veel meldingen van gebruikers die moeite hebben met inloggen in MijnKNLTB. De afgelopen
dagen zijn verschillende maatregelen genomen om de performance van het systeem te verbeteren. Als u
toch nog moeite heeft met inloggen dan adviseren wij u om uw browser te verversen door middel van de
F5-knop. Lukt dit niet, sluit dan uw browser volledig af en probeer het opnieuw. We zien dat de meeste
gebruikers na het uitvoeren van deze stappen wel kunnen inloggen.
Door de drukte bij de afdeling Wedstrijdtennis en de Ledenservice worden e-mails minder snel beantwoord
dan u van ons gewend bent. Ook telefonisch is de Ledenservice moeilijker bereikbaar dan normaal. We
doen ons uiterste best om iedereen in deze drukke periode zo goed en zo snel mogelijk te helpen. We
hopen door middel van deze mail de meest gestelde vragen te hebben beantwoord en zullen vragen over
bovenstaande onderwerpen dan ook niet verder individueel afhandelen.

Tennis clinics op Sportdag Loedoes 2014.
Na het succes van vorig jaar, hebben we Marc Vereecken gevraagd om ook dit jaar mede
namens TC. Panta Rhei een tennisclinic te verzorgen voor de kinderen van de basisschool
Loedoes.
Dit jaar wordt de sportdag gehouden op 23 april op het terrein van VVS in Sittard. Wij wensen
de deelnemers veel plezier!

Postbus 5053 | 6130 PB Sittard | senior-evenementen@tcpantarhei.nl | www.tcpantarhei.nl
Sportpark Limbricht |Allee 7| te Limbricht |KvK 40.18.70.86 |IBAN: NL87RABO0147688361 |BIC: RABONL2U

blz. 3

