NIEUWSBRIEF 7-2012
Via deze weg wensen wij iedereen prettige kerstdagen en een
gezond, gelukkig en sportief 2013. Fijne dagen

KNLTB
Zoals eerder gemeld zijn wij als club in 2013 KNLTB lid
geworden. Op dit moment is alles rond en zijn de eerste
competitie-teams aangemeld. Dit betekend dat het op donderdag
en vrijdagavonden tijdens competitiedagen druk kan zijn. We
zullen het speelschema op de site zetten zodat iedereen kan zien
wanneer er gespeeld wordt. In 2014 zullen wij alle leden aan
gaan melden bij de KNLTB. Dit betekend dat we van iedereen

die dit nog niet heeft gedaan een pasfoto nodig hebben. U
kunt uw pasfoto opsturen naar:
Eendenkooi 81
2408 SK Alphen aan den Rijn
of in een envelopje afgeven op de club of in de rechter la van het
keukentje neer legen. Wilt u alstublieft uw naam op de foto zetten.

IBAN voor de incasso
Als u dan toch uw pasfoto inlevert kunt u meteen uw IBAN
nummer doorgeven.
Ons kantinesysteem met het opschrijfboek werkt nog steeds
prima, en dat willen we graag zou houden. Echter hebben de
banken besloten om alle rekeningnummers te wijzigen in IBAN
nummers. Dit heeft gevolgen voor ons incasso systeem we
hebben namelijk uw IBAN nodig. Vanaf 2014 kunnen wij alleen
nog met IBAN incasseren dus we kunnen er niet vroeg genoeg
mee beginnen.
Wij verzoeken iedereen dan ook vriendelijk zo spoedig mogelijk
het IBAN nummer van uw bankrekening door te geven zodat we
voorbereid zijn op de toekomst. Uw IBAN nummer staat vermeld
op uw bankafschrift.
U kunt het nummer mailen of opsturen, vergeet ook hierbij niet uw
naam te vermelden.

BESTUUR
Nog altijd is de functie van voorzitter vacant. Maar dat is eigenlijk
geen nieuws meer.

TENNISBANEN
Zoals gemeld zijn de banen gesloten. Door de vorst zijn de lijnen
omhoog gekomen en is de bovenlaag zacht. We verzoeken
iedereen dan ook, ondanks het wat warmere weer niet de banen
te betreden, ze raken hierdoor ernstig beschadigd. We houden de
weersvoorspellingen in de gaten en zullen dan besluiten of we de
banen weer prepareren of dat we er weer een ijsbaan van maken.
Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

AGENDA 2013
01 maart 2013

Ledenvergadering

14 april 2013

Seizoen opening/blind-dubbel

25 mei-2 juni 2013

Clubkampioenschappen enkel

22 – 30 juni 2013

Clubkampioenschappen dubbel

30 juni 2013

BBQ

27 september 2013

vrijwilligers/sponseravond

28 sept-6 okt. 2013

MIX-Toernooi

Graag tot ziens in het nieuwe seizoen tijdens een van onze
evenementen of competitiedagen als deelnemer of als
toeschouwer want:

