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Tennispark gesloten 

Tot nader order is het tennispark wegens "opdooi" gesloten. Ook met uw spelerspas kunt u gedurende 

deze periode het park niet betreden. Zodra de situatie zich wijzigt, verneemt u dit via de site en 

Facebook. 

 

Facturen 

De facturen voor de contributie voor 2019 zijn op 9 januari 2019 verstuurd en komen via een mail van 

KNLTB.collect. 

Dit is een online betaalplatform voor clubs, verenigingen en andere organisaties. KNLTB.Collect helpt 

ons bij het administratief verwerken van de nota’s, betalingen en herinneringen. In de mail zit een 

betaalverzoek. Door op een link in het betaalverzoek te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina 

van KNLTB.Collect en hier kun je jouw factuur inzien, downloaden en betalen.  

 

De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Een deel van je persoonsgegevens 

(naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en 

zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en jou als clublid. Je betaalt 

dus jouw contributie aan KNLTB.Collect, die uiteraard de ontvangen bedragen aan ons zal door-

betalen. 

Heb je de factuur niet ontvangen, kijk dan ook nog even in je spam of neem contact op met: 

secretariaat@ltcanonymus.nl. 

De pasjes voor 2019 komen in maart 2019 en kunnen opgehaald worden op 25 en 26 maart 2019. 

 

Smash & Hap 

Zondag 3 februari is de volgende ronde van het Smash & Hap-toernooi. Aan dit (dag)toernooi kunnen 

16 deelnemers per keer deelnemen. Naast zondag 3 februari, zijn er nog twee speeldagen: de 

zondagen 10 en 17 februari. 

 

Inschrijven voor deze dagen (of 1 van deze dagen) kan bij Ruud Denekamp: 

ruud.denekamp@outlook.com. Wees snel, want het maximum aantal per zondag is 16 deelnemers. 

 

De Seniorencommissie. 

 

Inschrijving 10e Goudenregen-toernooi 

Beste Tennisvrienden, hierbij nodigen wij je graag uit, om samen met ons, de 10e editie van het 

Goudenregentoernooi tot een groot succes te maken! De toernooicommissie is sinds oktober regel-

matig bij elkaar om ervoor te zorgen dat deze jubileum editie de boeken in gaat als één om nooit te 

vergeten.  Wat denk je bijvoorbeeld van een spetterende feestavond op vrijdag 22 maart of de foute 

bingo op woensdag 20 maart? 

 

De 10e editie van het Goudenregentoernooi zal worden gespeeld in week 12, van 18 t/m 24 maart 

2019 (incl. het voorweekend 16 en 17 maart 2019). Natuurlijk hebben wij jullie, de deelnemers, daarbij 

heel hard nodig. De inschrijving voor het leukste tennistoernooi van de regio is daarom vanaf nu open 

voor de categorieën dubbel en mix 4-5-6-7-8 17+ en inschrijven kan tot zondagavond 24 februari 

2019 via 10e Goudenregentoernooi  Speciaal voor dit toernooi hebben wij het inschrijfgeld aangepast:  

€ 10,00 per onderdeel. 

 

mailto:ruud.denekamp@outlook.com


Naast de deelnemers zijn ook alle sponsoren voor ons van levensbelang en daarom willen wij nu al 

van de gelegenheid gebruik maken om onze sponsoren onwijs te  bedanken voor hun bijdragen. 

 

De komende maanden zullen wij jullie verder informeren over het toernooi en de activiteiten naast het 

tennis. Wij beloven dit te doen zonder een overkill aan e-mailberichten. Wil je onze e-mails na het 

lezen van dit bericht nu al niet meer ontvangen? Laat het ons dan even weten: 

goudenregentoernooi@ltcanonymus.nl   Dit e-mailadres is ook voor alle vragen die je voor ons hebt. 

 

Hartelijke groeten, Ingrid, Astrid, Ben, Kim, Daphne, Nancy, Lise en Martine 

 

Inschrijving voor "Meer-voor-Mannen-dag" 2019 

Zondag 6 januari 2019 is de inschrijving gestart voor het “2019 Meer Voor Mannen”- evenement. Na 1 

dag zijn er door de Seniorencommissie al 24 deelnemers genoteerd. Een fantastisch resultaat, maar 

er kunnen er natuurlijk nog meer bij! 

 

Wanneer is deze stoere “Mannen-dag”? Zaterdag 30 maart tussen 12.00 en 19.00 uur. 

 

Eerst een balletje slaan (hoeft niet), tussendoor genieten van hapjes en drankjes (aanbevolen), en tot 

slot deelnemen aan de Sportquiz (vereist). Als mannelijk lid van Anonymus hoor je aan deze middag 

deel te nemen. Dus meld je aan! 

 

Aanmelden kan via sc@ltcanonymus.nl, of bij Ruud Denekamp. We rekenen op je! 

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 winterperiode 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! 

 

Klaverjasseizoen ltc Anonymus 

Het resterend speelschema van Klaverjasclub Anonymus is: 

vrijdag 01 februari 2019        

vrijdag 15 februari 2019        

vrijdag 01 maart 2019           

vrijdag 15 maart 2019           

vrijdag 29 maart 2019           

 

Speelschema Spijkerman toernooi 

Het resterend speelschema van het Spijkermantoernooi is: 

De zondagen 3 februari, 17 februari en 10 maart. 

 

Introducé meenemen: kosten € 5,00 

Dit kun je nu zelf regelen via het afhangbord in de hal van het clubgebouw. 

Hang eerst af met jouw eigen spelerspas en klik daarna op ‘introducé’ en vul de naam in van deze 

introducé. Deponeer vervolgens € 5,00 in de brievenbus, naast het afhangbord. 

Deze handeling wordt automatisch geregistreerd in het afhangbordsysteem en wordt gecheckt door 

het secretariaat en gecontroleerd door de parkbeheerder. 

 

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: 

03-02-2019 Smash&Hap 

http://www.ltcanonymus.nl/
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10-02-2019 Smash&Hap 

17-02-2019 Smash&Hap 

24-02-2019 Laatste dag inschrijving Goudenregentoernooi 

16-03-2019 Start Goudenregentoernooi 

24-03-2019 Finaledag Goudenregentoernooi 

25-03-2019 Pasjesavond 

26-03-2019 Pasjesavond 

30-03-2019 Meer voor Mannen dag 


