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Thijs Nieuwenhuis: Lid van Verdienste 

Aan het einde van de Algemene Ledenvergadering (op 20 mei) heeft het bestuur Thijs 

Nieuwenhuis benoemd tot Lid van Verdienste van ltc Anonymus. Thijs verdient deze onderscheiding 

voor al zijn werkzaamheden voor de jeugd, de senioren en voor de club in het algemeen. Thijs, van 

harte gefeliciteerd!! 

 

Pinnen! 

Pinnen? Jazeker bij ltc Anonymus! 

De Kantinecommissie (KC) verzoekt de leden van ltc Anonymus (en de competitie-tegenstanders en 

bezoekers) dringend om bij het afrekenen voortaan te "pinnen". Het is ook geen probleem de 

kassabon in gedeelten te laten pinnen. Voordeel van de pinbetaling is dat er geen cash-geld meer in 

ons clubgebouw aanwezig is. 

Wij verwachten van alle leden dat betalingen voortaan per pintransactie plaats vinden. 

 

Ledenvergadering 

Op de ledenvergadering van ltc Anonymus (maandag 20 mei) werden onder meer de volgende 

onderwerpen besproken: Mogelijkheden tot energiebesparing en duurzaamheid, (gezonde) financiële 

positie, actieve sponsoractiviteiten, opstellen meerjaren onderhoudsplan, voorstel naschoolse opvang, 

en stand van zaken barcommissie. 

 

Inschrijven Najaarscompetitie 
Op www.ltcanonymus.nl (Homepage) treft u informatie over, en een inschrijfformulier voor, 
de Najaarscompetitie 2019. Het document is onderverdeeld in: 

 Team Inschrijfformulier Najaarscompetitie 2019  

 Betreft Regels Najaarscompetitie 2019 

 Najaarscompetitie Aanbod 2019 Noord-Holland Noord 

 Inschrijfmogelijkheden Najaarscompetitie 2019. 
Het inschrijfformulier moet uiterlijk 15 juni bij competitieleider Ben Molenaar zijn ingeleverd. En de 
(team)betaling moet op die datum door Ben zijn ontvangen. 

 

Inschrijven 65+ toernooi 

Heeft u zich al opgegeven voor het (AZ Benelux bv) 65+toernooi 2019, welke van 16 tot en met 25 

augustus wordt gehouden? Snel doen bij Bob Broersma 

 

 

Versterking van de Barcommissie gezocht 

Op korte termijn gaan Anita Klinkenberg en Bob Broersma de Barcommissie helaas verlaten. De 

Barcommissie heeft straks nog 3 leden over en dat is te weinig. De Barcommissie is daarom dringend 

op zoek naar vervangers.   

 

Wat doet de Barcommissie zoal? 

 

• Inkoop bij diverse leveranciers; 

• Bardiensten indelen; 

• Koffie apparaat schoonmaken 1 x per 2 weken; 

• Openen en sluiten bij competities ( voor- en najaar) op vrijdag, zaterdag en zondag; 

http://www.ltcanonymus.nl/


• Barvrijwilligers instrueren; 

• Controleren of alles werkt c.q. aanzetten/sluiten (Kassa/Pin, Koffie-apparaat, Tapinstallatie) 

 

Het Bestuur doet een beroep op u om zich aan te melden als lid van de Barcommissie. Een goed 

functionerende bar is van groot belang voor onze club. Dus help onze club door u aan te melden. 

Daarbij geldt dat vele handen licht werk maken! 

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Jacqueline Klos (e.klos@upcmail.nl) 

Het bestuur 

 
Clubkampioenschappen 2019 
De "Clubkampioenschappen 2019" zijn dit jaar van dinsdag 11 juni (of maandag 10 juni, afhankelijk 
van het aantal deelnemers) tot en met zaterdag 15 juni. 
 
Een belangrijke datum is zaterdag 15 juni, hou die vrij, zet hem nu in je agenda. Op deze dag, tussen 
16.00 en 17.00 uur, worden namelijk de kampioenen gehuldigd, en dit gebeuren wordt omlijst met live 
muziek, bloemen en de traditionele hamburgers. 
 
Deze zaterdag hebben we ook de halve en hele finales van de clubkampioenschappen. Dus we 
spelen niet meer op de afsluitende zondag (dus kost het je geen heel weekend). maar met meerdere 
disciplines moet er wel rekening worden gehouden met het feit dat iemand meerdere wedstrijden 
moeten spelen op de vrijdagavond en op de zaterdag. 
 
Inschrijven kan via www.ltcanonymus.nl (Homepage). 
De Seniorencommissie. 
 

Racketavond 

"Racket trekken" is er weer iedere maandag vanaf 19.00 uur. Zin in een HD, DD of MD? Kom dan 

langs en schrijf je in voor 1 of méér potjes. 

Wij zien u graag óók in de lenteperiode op de banen. 

 

Elke donderdag 'Koffie-ochtend'! 

Elke donderdagochtend vanaf 9.00 uur is er "Koffie-ochtend" bij ltc Anonymus. Kom gezellig langs 

voor een potje tennis, een kopje koffie en een praatje. Alleen, of met 2, maakt niet uit. 

Even aanmelden bij Jaap Poll of Rob & Gerie Moen, en u wordt ingedeeld. Veel plezier! 

 

Informatie 

Wilt u meer informatie over ltc Anonymus, of de club volgen? Kijk dan op www.ltcanonymus.nl  

Wilt u ltc Anonymus volgen via Facebook? Wordt dan vriend: facebook.com/ltc.anonymus. 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Geef dit dan door aan ledenadministratie@ltcanonymus.nl 

 

Agenda: 

11-06-2019 Start Clubkampioenschappen 2019 

15-06-2019 Finales clubkampioenschappen 

15-06-2019 Huldiging kampioenen Voorjaarscompetitie. 

15-06-2019 Laatste datum inschrijving Najaarscompetitie 

16-08-2019 Start AZ 65+toernooi. 
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