Nieuwsbrief
Geslaagde evenementen op het tennispark

Tijdens de feestwerk is ons tennispark omgetoverd tot een sport- en spelparadijs. 80
kinderen hebben deelgenomen aan de activiteiten. Het was een heel goed
georganiseerde en geslaagde middag. Op 16 juni is zoals aangekondigd het Mini Maxi
toernooi georganiseerd door onze jeugdcommissie. Ook op dit toernooi kijken wij met
een zeer tevreden blik op terug en zijn blij met de opkomst van jong en oud.

Kluisje is geactiveerd!

Het is zover! De cilinder van het slot is bij het versturen van deze nieuwsbrief
vervangen. De code treffen jullie in de nieuwsbrief aan die naar jullie persoonlijke
mailadres is verstuurd. Wij zullen met regelmaat de code van het slot wijzigen om
oneigenlijke toegang tot ons clubhuis te voorkomen. Dus houd de nieuwsbrieven goed
in de gaten.
Gebruiksaanwijzing openen slot:

1. Zorg ervoor dat de pijl is gericht op de positie ‘LOCKED’. Zo niet, draai de knop
dan tegen de wijzers van de klok in tot dit het geval is.
2. Schuif de resetknop naar beneden en laat hem los. (A)
3. Voer uw code in.
4. Draai de knop 180° met de klok mee tot de pijl naar de
positie ‘UNLOCKED’ wijst.
5. Trek het deurtje voorzichtig open.
6. Sluit de deur na het terugplaatsen van de sleutel en draai
de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie
‘LOCKED’ wijst.
7. Controleer of het sleutelkluisje volledig dicht is door de knop met de klok mee
rond te draaien en te checken dat de deur niet open gaat.

SeniorPlus Toernooi

Donderdag 1 augustus wordt het Senior 50+ toernooi onder leiding van de KNLTB
georganiseerd. Wij nodigen onze leden van 50 jaar en ouder van harte uit om zich voor
dit toernooi in te schrijven.
Wij starten om 9.30h met koffie en om 10.00h starten de wedstrijden.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden rond 16.00h de laatste wedstrijden
gespeeld met aansluitend de prijsuitreiking. Daarna is er nog volop gelegenheid voor
een drankje en tussendoor verzorgt de organisatie een lekkere lunch.
De inschrijving is individueel voor dames en heren speelsterkte 7/8 en 9. Er worden
alleen dubbels gespeeld en de wedstrijdleiding stelt de partijen samen. Er zal zoveel
mogelijk rekening worden gehouden met jullie wensen. Inschrijven kan door een email te sturen naar jac.raaijmakers@ziggo.nl met vermelding van je speelsterkte (en
de vereniging waarvoor je speelt).
Het inschrijvgeld is 5 euro inclusief de lunch en dient ter plaatse cash te worden betaald
voor aanvang van het toernooi. Consumpties tijdens het toernooi kunnen alleen met
pin worden afgerekend. Schrijf jezelf in voor dit gezellige toernooi. Wij verheugen ons
op jullie komst.

Mixavond

De eerst 2 edities van de mixavond zijn gehouden en zijn met enthousiasme
ontvangen. Ook in de zomervakantie gaan wij hiermee door en nodig jullie van harte
uit om deel te nemen aan deze gezellige avond. Wij zien jullie dan ook graag op
donderdag 1 augustus om 20.00h graag verschijnen op ons park. Doe gezellig mee
en zoals reeds eerder benoemd, hoef je geen partner mee te brengen maar mag het
uiteraard wel. Deze mixavond wordt iedere 1e donderdag van de maand gehouden om
20.00h.

Zomerlidmaatschap

Kennen jullie iemand die lid is van een vereniging die een zomerstop kent, of een
uitwonende student die alleen in de vakantie weer thuis woont? Kortom, welke reden
er ook is, iedereen is welkom om gebruik te maken van ons zomerabonnement. De
kosten hiervoor zijn 30,-- euro en het lidmaatschap is geldig in de maanden juni, juli
en augustus. Aanmelden hiervoor kan via de website van TV Dinteloord onder het
kopje Vereniging/Ledenadministratie/inschrijfformulier.

LADIES NIGHT

Plannetjes worden gesmeed….

KNLTB Club-app

De vernieuwde Club-app van jouw tennisvereniging is klaar om gedownload te worden!
We willen je daarom vragen om de oude Club-app van je telefoon te verwijderen en
de nieuwe KNLTB Club-app te downloaden.
Je kunt één van de twee onderstaande links gebruiken om de nieuwe Club-app te
downloaden:
App store iOS link:
https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8
Play store Android link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app
Indien je nu al veelvuldig gebruikmaakt van de KNLTB Club-app, dan weet jij vast en
zeker hoe onmisbaar de app is voor iedereen binnen de tennisverenging. Het nieuws
van de club altijd binnen handbereik. Inzicht in toernooi-informatie en competitie
uitslagen/standen. Eenvoudig toegang tot de ledenlijst van alle leden binnen jouw club
(om bijvoorbeeld een tennismaatje te vinden). En nog veel meer!

