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Deze nieuwsbrief zo vlak voor de vakantie heeft maar een onderwerp zodat u tijdens uw
vakantie er is rustig over na kunt denken. Niet te lang en te veel natuurlijk het is wel
vakantie.
Het kan raar lopen, maar je maakt een ijsbaan op de club en niet veel later heb je een
mailtje van de KNLTB, de tennisbond, in je mailbox. Ze wilde graag eens kennis maken
met onze club en eens kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Zo is het
bestuur naar een regio bijeenkomst geweest en zijn er 2 afgevaardigde van de bond op
de club geweest. We hebben gesproken over de mogelijkheden en de onmogelijkheden
van onze club en wat de voordelen van een bondslidmaatschap zijn.
Na alle plussen en minnen op een hoop geveegd te hebben is er besloten om het een
seizoen te gaan proberen.
WAT IS ER AFGESPROKEN.
Het tennisseizoen 2013 wordt Tennisclub Aarlanderveen bondslid. Normaal gesproken
moeten alle leden aangemeld worden en een bedrag voor worden afgedragen. Het
eerste jaar mogen/moeten wij slechts 30 mensen aanmelden. Meer mag ook natuurlijk.
Tevens loopt in 2013 ons huurcontract af met baanverhuurder. Zoals bekend hangt
deze huur als een molensteen om de nek van de club. Als we er met de verhuurder
goed uitkomen betreffende de huur dan blijven we lid van de bond en melden we alle
leden aan in 2014. Zouden we er met de verhuurder niet goed uitkomen, dan moeten
we bekijken of en hoe we in 2014 verder gaan als bondslid.
WAT HEBBEN WE NODIG.
Op dit moment hebben we 11 leden die via Nieuwkoop bondslid zijn. Die schuiven
automatisch door. We zoeken dus nog 19 mensen die ook bondslid willen worden. We
hebben dan een pasfoto van je nodig voor op je pasje.

WAT KUN JE ERMEE
Als bondsclub kunnen we mee gaan doen in de KNLTB competitie. Er zijn voorjaars en
najaar competities. Deze competities beslaan 8 wedstrijden. Dit is te overzien en het is
allemaal in de regio Je kunt je inschrijven in de mannen, vrouwen of mix competitie. De
competitie wordt op sterkte ingedeeld. Als je met een aantal mensen een team maakt
kun je afwisselen en hoef je niet alle 8 de wedstrijden mee te doen.
Verder kun je je als bondslid inschrijven in de diverse omliggende toernooien zoals in
Alphen, Ter Aar, Nieuwveen,Noorden,Nieuwkoop,Langeraar, Zevenhoven en nog vele
meer.
Tevens geeft het meer leven op de club als er competitie gespeeld gaat worden.

WAT KOST HET
Per lid moet er €15,-- afgedragen worden aan de bond. Dit zal door TCA vanuit de
contributie pot betaald worden. Het aanmelden van een competitie team kosten rond de
€ 8,-- ook dit zal TCA betalen. Deze kosten hopen we terug te verdienen door de extra
bar omzet door de bezoekende teams. Het kost u als lid dus niks extra’s.
WIE DOET ER MEE?
Heb je zin om met het 2013 testseizoen mee te doen? Lijkt het je wat om competitie te
gaan spelen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar info@tcaarlanderveen.nl
en lever een pasfoto in bij Andre Stichter. Bij genoeg animo gaan we begin 2013 kijken
met wat voor teams en welke onderdelen wij TCA op de tenniskalender gaan zetten en
we onze prijzenkast zullen vullen!

