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Inschrijving Verenigingsdiensten 2021 

Clubhuizen en terrassen op sportlocaties mogen vanaf 5 juni onder voorwaarden weer 

open tot 22:00 uur. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere horeca. Per ruimte 

geldt een maximum van 50 personen, en maximaal 4 personen aan een tafel op 1,5 

meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden.  

 

Een reservering is verplicht (dit kan een baanreservering of een les zijn). Vaste 

zitplaatsen zijn verplicht en geen zitplaatsen aan de bar. Zelfbediening is niet 

toegestaan (zelf drankjes/eten pakken achter de bar).  

 

Vanaf nu is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de 2 verschillende, verplichte 

verenigingsdiensten zoals Bardiensten of Groenonderhoud. (Normaal zijn het 3 diensten 

per jaar, ivm corona hebben wij dit aangepast naar 2.) 

 

Bardienst voor competitieleden 

Omdat de druk vrij groot is tijdens de competitieperiode en omdat alle competitie spelers 

hopen (en er op rekenen) dat er tijdens deze periode ook barbezetting is, dienen de 

competitieleden vanaf dit jaar óók bardienst draaien. Minimaal 1 dienst is verplicht maar 

meer mag natuurlijk altijd want bardienst draaien is leuk om te doen! 

 

Bardiensten 65+ toernooi en najaars-competitie 

De inschrijvingen tijdens het 65+ toernooi en de najaars-competitie zijn onder 

voorbehoud, afhankelijk van de Corona regels. 

 

Bardienst tijdens Schoolvakantie 

Tijdens de grote schoolvakantie zijn er ook bardiensten beschikbaar. Veel leden hebben 

geen schoolgaande kinderen en spelen die tijd gewoon door.  

 

Eindtijd bardienst 

Ook de eindtijd van de bardiensten op dinsdag t/m donderdag (22.30 uur) gelden pas na 

aanpassing Corona regels.  

 

IVA 

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 ), onder: > 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! 

 

Inhaaldagen tijdens competitie 

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

voor gekozen totdat eerst alle reguliere diensten zijn ingevuld want inhaaldagen gaan 

niet altijd door en dan vervalt de dienst sowieso.  

 

 

 

http://www.ltcanonymus.nl/


Verhindering 

Bij verhindering dien je zelf 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 € 30,00 euro per dienst.  

 

Inschrijven tot eind juni 

Je hebt tot eind juni de tijd om je diensten in te plannen en zo je 2 punten te 

waarborgen. 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?  

KNLTB 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. 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. 

 

Vragen 

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 

 

De Kantinecommissie 

 
AZ Benelux BV / Anonymus 65+ 31 tennistoernooi 2021 

Beste tennisvrienden, langzaamaan mogen we weer meer op en om de tennisbaan. En 

ook het 65+ toernooi komt met alle versoepelingen weer in beeld. Wat kijken we hier 

allemaal naar uit: een toernooitje spelen!  

Wij als commissie zullen alles in het werk stellen om er weer een gezellig en sportief 

toernooi van te maken. Noteer alvast de datum: van vrijdag 13 augustus t/m zondag 22 

augustus 2021. 

 

Digitaal inschrijven 

Dit jaar gaan we op de digitale toer. Je kunt je via www.toernooi.nl inschrijven voor het 

65+ toernooi. Let op: zowel jij als je partner moeten zich inschrijven. We hopen dat 

iedereen zich massaal inschrijft, zodat we een mooi toernooi kunnen realiseren. Dus als 

je deze e-mail ontvangt, meteen inschrijven! 

 

Nieuwe categorie + vanaf 21 jaar 

Nieuw in het 65+ toernooi is de categorie 50+ voor de speelsterkten 6, 7 en 8. Ook 

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

Heb je hier vragen over of heb je hulp nodig bij het inschrijven? E-mail mij gerust. 

Tot gauw! 

 

Sportieve groet, mede namens de 65+ commissie, 

Bob Broersma 

 

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


KNLTB Oranjecompetitie Jeugd op 13 juni bij Anonymus 

Voor de eerste ronde van de ‘KNLTB Oranjecompetitie’ voor de Jeugd is (onder andere) 

het tennispark van ltc Anonymus uitgekozen. 

 

Zondag 13 juni ontvangt Anonymus de verenigingen Neckslag, De Hulk, De Rijp en 

Uitgeest. Er worden wedstrijden gespeeld vanaf 10.00 uur. 

 

De diverse (niet versoepelde) Corona-maatregelen blijven van kracht. 

Wij wensen iedereen een sportieve en plezierige dag toen. 

Koffieochtenden en Racket-trekken weer mogelijk 

 

Koffieochtenden en Rackettrekken 

Door versoepeling van de coronaregels zijn de “Racketavonden” en de “Koffie-ochtenden” 

weer mogelijk. 

Het terras is dan weer OPEN, maar de kantine blijft nog gesloten. Uiteraard met 

inachtneming van de bekende coronaregels. 

 

Er is dus vanaf donderdagmorgen, tussen 09.00 en 12.00 uur, weer de mogelijkheid om 

op de koffie te komen bij Rob en Gery en een potje tennis te spelen. Meedoen? Meldt u 

zich dan op de  donderdagmorgen even aan bij Rob of Gery. 

 

Ook de “Racketavonden” kunnen op de maandagavonden weer van start. Meldt u zich 

dan tussen 19.00 en 21.30 uur aan bij Ruud en u wordt ingedeeld. 

 

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 . 

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

