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Purmerend, 4 april 2019 

2019 nummer 4 

 
Algemene Ledenvergadering 2019: maandag 15 april 2019 
Het Bestuur van L.T.C. Anonymus roept u op de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging bij te 
wonen, die zal worden gehouden op maandag 15 april 2019 om 20:00 uur in ons clubhuis.  
 
Agenda 
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 9 april 2018 
4. Financieel verslag 2018* 
5. Verslag Kascommissie 
6. Vaststelling contributie 
7. Samenwerking met Sportify Kids 
8. Jaarverslagen Secretariaat en Commissies 
9. Bestuursverkiezing** 
10. Begroting 2019* 
11. Benoeming commissies 
12. Mededelingen van het bestuur 
13. Rondvraag 
14. Sluiting  

 
Indien seniorleden voorstellen wensen voor te leggen aan de ledenvergadering dienen zij dat,  
gesteund door tenminste 5 leden, uiterlijk woensdag 10 april 2019 op schriftelijke wijze te doen bij 
onze secretaris Lida Denekamp. Het bestuur verwacht dat indieners van voorstellen in persoon op de 
ledenvergadering zullen verschijnen om daarop toelichting te kunnen verschaffen.  
 
Voor het geval deze Algemene Ledenvergadering niet door kan gaan wegens een onvoldoende aantal 
stemgerechtigde leden, roept het Bestuur u op om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die 
dan zal worden gehouden op maandag 15 april 2019 om 20:10 uur eveneens in het clubhuis. Agenda 
als bovenstaand. 
 
*Bij agendapunt 4 en 10 
De jaarcijfers over 2018, de begroting voor 2019, de notulen van de vorige jaarvergadering en de 
commissieverslagen zullen vanaf 11 april 2019 beschikbaar zijn op www.ltcanonymus.nl. Op verzoek 
zal de secretaris een papieren exemplaar toezenden. Op 15 april zullen vanaf 1 uur vóór aanvang van 
de jaarvergadering ook enkele papieren exemplaren ter inzage liggen in het clubgebouw. 
 
**Bij agendapunt 9 
Aftredend en herkiesbaar zijn Paul Melein, voorzitter en Ben Molenaar, bestuurslid Technische Zaken. 
 
De functie van penningmeester is nog steeds vacant. Het bestuur roept leden van harte op om zich 
kandidaat te stellen voor deze belangrijke functie. Meld je tijdig aan bij het bestuur! Ben Molenaar is 
bereid om ook in 2019 de functie van penningmeester waar te nemen. 

 

Spelerspas 2019 

De twee “afhaaldagen” van de spelerspassen zijn achter de rug.  Het overgrote deel van de leden 

heeft zijn pas opgehaald en, digitaal of bij Bob, drie vrijwilligersdiensten ingevuld. Een klein deel heeft 

dit nog niet gedaan 

http://www.ltcanonymus.nl/


Nu zijn er leden die a) hun contributie betaald hebben én b) hun diensten digitaal hebben ingevuld, 

maar hun spelerspas nog niet hebben afgehaald. Zij kunnen hun pas op de twee komende maan-

dagen tussen 19.00 en 20.00 uur op het tennispark (bij Ruud D.) hun pas alsnog in ontvangst nemen. 

 

Degenen, die nog geen verenigingsdiensten hebben ingevuld, worden nu door het bestuur 

ingedeeld. De leden, die zelfs de contributie nog niet hebben betaald, worden verzocht dit per 

omgaande te doen. 

 

Op 4 april 2019 is ook het Anonymus registratiesysteem aangepast aan de spelerspas 2019. Dit 

betekent dat de spelerspas van 2018 vanaf deze datum niet meer gebruikt kan worden voor toegang 

tot het tennispark en het afhangen van een baan. 

 

Clubkampioenschappen 2019 

De clubkampioenschappen 2019 van ltc Anonymus zijn van dinsdag 11 juni tot en met zaterdag 15 

juni. Een verandering ten opzichte van voorgaande jaren want de halve finales zijn op zaterdag 

overdag en de finales op zaterdagavond. Er wordt dus niet op de zondag gespeeld en wij hopen, dat 

deze wijziging het voor nog meer leden aantrekkelijker wordt om mee te doen. 

Er wordt gespeeld in sets, met een “super-tiebreak” als (eventuele) derde set. 

Uiteraard is op de zaterdag, rond 17.00 uur, het “Einde Competitie evenement” mét wederom 

heerlijke hamburgers, live muziek en huldiging van mogelijke kampioenen. 

We houden maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) wel als reserve als er veel deelnemers zijn. De 

planning is, dat er dan (eventueel) maandag tussen 16.00 en 19.00 uur een aantal wedstrijden 

gespeeld worden. 

Meer informatie volgt later. 

De Seniorencommissie 

 

‘Meer-voor-Mannen’-dag 

De ‘Meer-voor-Mannen’ dag was weer een groot succes! 45 mannen tennisten, aten, dronken, lachten 

en vierden feest. De digitale sportquiz, met 60 vragen, was professioneel geknutseld. De steelpannen 

werden ook weer misbruikt. Er waren winnaars bij het pannenkoektennis en bij de quiz.  

Van de quiz werden Pablo en Michel winnaar (met 1 punt meer dan nr 2 en 3), een reusachtige beker 

werd uitgereikt. 

Het eten was voortreffelijk, dank weer aan de Seniorencommissie. 

Volgend jaar ongetwijfeld, en hopelijk, weer!!! 

 

Ladies Night 

Van de Ladies “Ibiza” Night van 29 maart staan foto’s op Facebook. 

 

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: 

06-04-2019 Start Voorjaarscompetitie 

15-04-2019 Ledenvergadering ltc Anonymus. 

http://www.ltcanonymus.nl/
mailto:ledenadministratie@ltcanonymus.nl

