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Purmerend, 16 februari 2020 

2020 nummer 2 

 

Oproep Algemene Ledenvergadering op 2 maart 2020 

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 2 maart 2020 om 20:00 

uur in ons clubhuis.  

 

   Agenda 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 20 mei 2019 

4. Financieel verslag 2019* 

5. Verslag Kascommissie 

6. Vaststelling contributie 

7. Actualiseren van Huishoudelijk Reglement 

8. Jaarverslagen Secretariaat en Commissies 

9. Bestuursverkiezing** 

10. Begroting 2020* 

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 dinsdag 23 februari 2020 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 daarover toelichting 

te kunnen verschaffen.  

 

Voor het geval deze Algemene Ledenvergadering niet door kan gaan wegens een onvol-

doene aantal stemgerechtigde leden, roept het Bestuur u op om de Algemene Leden-

vergadering bij te wonen, die dan zal worden gehouden op maandag 2 maart 2020 om 

20:10 uur eveneens in het clubhuis. Agenda als bovenstaand. 

 

*Bij agendapunt 4 en 10 

De jaarcijfers over 2019, de begroting voor 2020, de notulen van de vorige jaarver-

gadering en de commissieverslagen zullen vanaf 24 februari 2020 beschikbaar zijn op 

www.ltcanonymus.nl. Op verzoek zal de secretaris een papieren exemplaar toezenden. 

Op 2 maart 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 Piet Lassing, bestuurslid Accomodatiezaken en Lida 

Denekamp, secretaris. 

 

De functie van penningmeester zal dit jaar definitief vervuld worden door Ben Molenaar. 

Ben zal het penningmeesterschap combineren met zijn functie van bestuurslid 

Technische Zaken. 

http://www.ltcanonymus.nl/


 

 

Verenigingsdiensten 2020 

Het is weer mogelijk om je vanaf heden in te schrijven voor de 3 verschillende, verplichte 

verenigingsdiensten zoals bardiensten, groenonderhoud en schoonmaak van de keuken. 

Laatstgenoemde dienst wordt voor het eerst dit jaar als test niet in het rooster vermeld 

omdat daar een apart schema van wordt bijgehouden waarvan de namen achteraf in het 

dienstrooster worden toegevoegd ivm correcte registratie. Mocht u zich persé willen 

aanmelden voor deze keuken schoonmaakdienst stuur dan even een mailbericht naar 

KC@ltcanonymus.nl en dan zorgen wij dat er contact met u wordt opgenomen.  

 

Omdat de druk vrij groot is tijdens de competitie periode en omdat alle 

competitie spelers hopen (en er op rekenen) dat er tijdens deze periode ook 

barbezetting is moeten de competitie leden vanaf dit jaar ook bardienst draaien. 

Minimaal 1 dienst is verplicht maar meer mag natuurlijk altijd want bardienst 

draaien is leuk om te doen 😊 ! 

 

Als je je inschrijft voor een bardienst dan betekent dit dat je het certificaat “Instructie 

Verantwoord Alcohol schenken (IVA)” moet hebben. Als er controle komt en je hebt het 

certificaat niet, dan kunnen we een hoge boete krijgen. Duidelijke instructies vindt je 

hierover op de website van onze vereniging ( www.ltcanonymus.nl ) > clubinfo > 

verenigingsdiensten en open de PDF ‘’’IVA brief aan de leden” en volg de verdere 

instructie en doe de test: zó gebeurd en niet moeilijk. Bij voorbaat veel dank! 

 

Ook zijn de inhaaldagen van de competitieweken niet zichtbaar in het rooster. Hier is 

bewust voor gekozen zodat eerst alle reguliere diensten zijn ingevuld want inhaaldagen 

gaan niet altijd door en dan vervalt de dienst sowieso. Bij verhindering dien je tijdig een 

vervanger te regelen of je dienst te ruilen (zie hieronder een gemakkelijke manier om dat 

te regelen). Bij niet komen opdagen volgt een boete van 30 euro per dienst. Je hebt t/m 

15 maart de tijd om je diensten in te plannen en zo je 3 punten te waar-borgen. Mocht je 

dit niet hebben gedaan dan wijzen wij diensten toe om alle diensten vol te krijgen.  

 

HOE WERKT HET AANMELDEN VAN EEN DIENST OOK ALWEER?  

Via de ClubApp: Installeer de KNLTB ClubApp op je telefoon en zoek naar je club 

(vul exact l.t.c. anonymus in of anonymus), dan je bondsnummer en verzin (en 

onthoud) een wachtwoord zodat je kan inloggen. 

 

Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via Club > Dienstenplanner zowel de open als 

de toegewezen diensten van onze vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, 

krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst. Voordeel van deze app is 

dat je gemakkelijker diensten kan ruilen, mocht je onverhoopt verhinderd zijn, door de 

dienst van een ander te openen en zodoende met diegene contact op te nemen (ook tel 

nr of mailadres kun je hierin vinden). Dit dien je dus zelf te regelen.  

 

Mijn.knltb.club 

Er is nog een mogelijkheid om je in te schrijven voor de diensten via je PC middels 

webadres: https://mijn.knltb.club  Zoek hier onze vereniging op en je kan inloggen in 

deze omgeving. Achter een open dienst kun je via de 'Detail' knop jezelf inplannen voor 

een dienst. 

 

Mocht u verder nog vragen hebben over de dienstenplanner of hieraan gerelateerde 

vragen, neem dan gerust contact op en stuur een mail naar kc@ltcanonymus.nl  

Wij wensen iedereen een gezellig tennisseizoen en hartelijk dank voor de medewerking ! 

 

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. 

 

mailto:KC@ltcanonymus.nl
http://www.ltcanonymus.nl/
https://mijn.knltb.club/
mailto:kc@ltcanonymus.nl


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 

 

Inschrijving Goudenregen-toernooi 2020 

Beste Tennisvrienden, het 11e Goudenregentoernooi wordt gehouden van 16 t/m 22 

maart 2020 (met het voorweekend 14 en 15 maart). Wij nodigen je dan ook graag uit 

om je in te schrijven voor dit gezellige toernooi via www.toernooi.nl . 

 

Nieuw dit jaar is de categorie 50+. Je kunt dus kiezen of je in de 17+ of 50+ mee wilt 

doen. De categorieën blijven ongewijzigd: van 4 t/m 8. 

 

Ook nieuw dit jaar is de mogelijke speeltijd vanaf 15.00 uur op werkdagen. Dit geldt 

alleen voor de 50+ inschrijvingen en dit zal uiteraard altijd vooraf besproken worden. Wij 

kunnen ons voorstellen dat sommigen van jullie het fijn vinden om wat eerder dan 17.00 

uur te spelen en wij zijn dan ook heel benieuwd naar jullie reacties. 

 

De toernooicommissie is niet nieuw, maar wel vernieuwd en wij stellen dan ook graag 

een aantal nieuwe commissieleden aan jullie voor: Gerard Wegman, Karel Hoevenberg, 

René Bosschieter, Ageeth Groen, Annelieke Kok en Anne Rusch. 

Samen met de vertrouwde namen Ben Molenaar, Kim Kraak, Lise Bouwes en onderge-

tekende gaan wij ervoor zorgen dat ook de 11e editie de boeken ingaat als één om niet 

te vergeten. 

 

Zonder sponsoren geen toernooi en daarom kunnen wij hen niet vaak genoeg bedanken 

voor hun onophoudelijke steun dus DANKJEWEL! 

 

Wij kunnen het allemaal heel mooi bedenken maar zonder jullie is er helemaal geen 

toernooi. Dus zoek een maatje en schrijf je vandaag nog in. Je hebt de tijd tot 23 

februari 2020, maar hoe eerder hoe beter. 

 

Heb je na het lezen van deze mail een vraag? Neem dan gerust contact met ons op 

via: goudenregentoernooi@ltcanonymus.nl 

Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen, maar stuur ons ook een mail als je geen 

post meer van ons wilt ontvangen. Even goede vrienden! 

Sportieve groeten namens de hele toernooicommissie,  

Martine. 

 

Meer-voor-Mannen Dag: zaterdag 28 maart! 

Een belangrijke datum voor de Meer-voor-Mannen-dag 2020: deze is vastgesteld 

op zaterdagmiddag 28 maart 2020 

 

Het programma is niet zo moeilijk: Tennissen (vanaf 12.00 uur), Gezelligheid (de hele 

middag), natuurlijk de Quiz (ditmaal als onderwerp: “Europa-tour’, rond 17.00 uur), en 

Eten (rond 17.30 uur). 

 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari bestaat al de kans om je daarvoor 

in te schrijven. Inschrijven kan ook via sc@ltcanonymus.nl . 

En iedereen weet het: vol is vol. 

De Seniorencommissie. 

 

Elke maandag weer "Racket-trekken" 

Elke maandag is er natuurlijk “Racket-trekken”, dus de eerstvolgende is komende 

maandag 13 januari. Vrijblijvend een balletje slaan mét en tegen door de organisatie 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament?id=543D88F3-FC8B-462A-B544-FF811A4C9538
mailto:goudenregentoernooi@ltcanonymus.nl
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verzorgde liefhebbers. Dat zorgde voor mooie indelingen en interessante potjes. Gezellig 

voor iedereen: beginners en gevorderden. 

Meldt u zich bij aankomst bij Marlon, Lisette, Ruud of Michel. 

 

Elke maandag is er er weer een ‘trekking’. Meld je vanaf 19.00 uur (later mag natuurlijk 

ook) bij hen en speel mee! 

 

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 

 

. 
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