
   

N I E U W S B R I E F 
ltc Anonymus 95 jaar 

 
 

 

Purmerend, 2 april 2020 

2020 nummer 3 

 

 

Bericht van het bestuur 

Beste leden, de regering heeft op 31 maart 2020 de reeds afgekondigde maatregelen 

verlengd om de corona-crisis te beteugelen. Hoewel tennis bij uitstek een sport is die je 

op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen, wordt voor de tennissport één lijn met alle 

andere sport getrokken. 

 

Wij realiseren ons dat het moeilijk zal zijn voor onze leden om in dit prachtige jaargetijde 

niet te kunnen tennissen, maar de gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop. 

Voor onze vereniging betekenen de maatregelen dat op ons sportpark tot en met 28 april 

geen activiteiten zullen plaatsvinden. Het park blijft op slot en de bar dicht. 

 

Er kan dus tot en met 28 april nog steeds niet vrij getennist worden, er zijn geen racket-

avonden, geen koffieochtenden, er worden geen competitiewedstrijden gespeeld en er 

zullen in deze periode geen tennistrainingen plaatsvinden. Dat geldt eveneens voor 

vergaderingen en andere overleggen in deze periode. 

 

Wij wensen jullie, jullie familie en vrienden veel gezondheid toe en hopen jullie weer 

binnen afzienbare tijd op en langs onze banen te begroeten. 

Het Bestuur. 

 

 

Informatie over het 65+30 toernooi 2020 

Beste tennisser, als de Corona-crisis het toelaat hopen we de inschrijfkaart voor het 65+ 

30 toernooi begin juni 2020 aan ieder te versturen. Dus veel later dan normaal. 

Noteer alvast de datum van  het 65+ toernooi 2020: van vrijdag 7 augustus t/m zondag 

16 augustus 2020. Geef deze datums ook alvast door aan je tennispartner. 

 

Nieuw is: 

 De categorie 50+ met speelsterkten 7 en 8; 

 Ook hebben we de minimumleeftijd voor dit toernooi verlaagd van 25 naar 21 jaar; 

 

Heel belangrijk is dat je jouw inschrijvingskaart - liefst binnen 14 dagen na ontvangst - 

retourneert. 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal in goede gezondheid terug in augustus. 

Met vriendelijke groet, namens de commissie, 

Bob Broersma 

 

Vanaf 1 maart alléén pinnen! 

Beste leden, vanwege de veiligheid en het gemak van onze medewerkers hebben wij 

besloten om vanaf 1 maart 2020 geen contante betalingen meer te accepteren in onze 

kantine. 

 

Dit betekent dat onze leden en bezoekers van ons park alleen nog maar kunnen betalen 

met de pinpas van hun bank. 

 



Deze maatregel gold al voor ons koffieapparaat en geldt vanaf 1 maart ook voor andere 

aankopen in de kantine. Zorg er daarom voortaan voor dat u bij een bezoek aan onze 

kantine altijd een pinpas bij u heeft. 

Het bestuur 

 

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 
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