MERENWIJZER 2017
Welkom bij de leukste tennis vereniging van Leiden! Met deze Merenwijzer geven wij u een beknopt overzicht van de
belangrijkste informatie. Op onze website, via de Nieuwsbrief, op Facebook en in het clubhuis wordt u op de hoogte gehouden
van het reilen en zeilen van de vereniging.
Belangrijke informatie
1. Uw juiste email adres moet bekend zijn bij de ledenadministratie. Geef dit door aan ledenltv@casema.nl. Onze
administrateur is mevr. Ellen Verbaan, u kunt haar ook telefonisch bereiken onder nummer 071-5312845
2. Uw lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Het park is geopend van 1 april tot 15 oktober. Na 15 oktober kan er
nog een tijdje gebruik gemaakt worden van de banen zolang het weer het toelaat. Het clubhuis is dan wel gesloten en u dient
uw KNLTB pas te gebruiken om het toegangshek te openen.
3. U dient uw lidmaatschap vóór 31 december op te zeggen bij ledenltv@casema.nl.
4. Website: Ieder nieuw lid krijgt een wachtwoord en een inlogcode voor de website www.ltvdemerenwijk.nl.
5. Contributie: wordt betaald door middel van automatische incasso in maximaal 2 termijnen. Dit wordt verzorgd door Club
Collect in samenwerking met onze penningmeester.
6. Het gebruik van de banen: U kunt afhangen in het clubhuis met uw KNLTB pas en/of thuis via de website inloggen en
afhangen in het afhangsysteem. Gravelschoenen zijn verplicht. Na het tennissen dient u de banen te slepen. Afval hoort in de
prullenbak. De verlichting gaat uit om 23.00 uur.
7. Bardienstverplichting en € 50,= afdracht vooraf. Onze vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Daar hoort voor de
leden ook een bardienstplicht bij ( 2 bardiensten per seizoen) Tijdens de ALV van 23.2.2017 is met meerderheid van stemmen
bepaald dat er vooraf een bijdrage van € 50,- wordt geïncasseerd tegelijkertijd met de contributienota. Deze regeling is van
toepassing voor alle reguliere senior leden, met uitzondering van leden 70+ en zittende bestuur- en commissieleden. Wanneer
de bardienst daadwerkelijk gedraaid is zal het bedrag van € 50,= worden teruggestort tijdens een nader te bepalen
betalingsrun.
Wat moet u doen:
- u dient zich aan te melden in het bardienstrooster voor 2 bardiensten ( via de website). U kunt altijd contact opnemen met
de barcommissie indien u vragen heeft: bar@ltvdemerenwijk.nl of Maurice Reiche 0638826577 of Kitty Verwoerd 0641167438
8. Tennislessen . Deze worden gegeven door Prestige Tennis Academy (PTA) . Onze trainers zijn Walter van Schie en Remco
Fehr. U kunt zich opgeven via de website ( een link naar ATP) en voor meer informatie kunt u bellen met Remco 0624710122 of
Walter 0653858453.
9. Competitie. Informatie en organisatie rondom de tenniscompetitie wordt verzorgd door onze Technische commissie:
technischezaken@ltvdemerenwijk.nl .
10. Jeugdzaken. Informatie en organisatie met betrekking tot de jeugd wordt verzorgd door onze Jeugdcommissie in
samenwerking met de tennisschool en de trainers. Jeugdcommissie: jeugd.ltvdemerenwijk@gmail.com
11. Evenementen. Er is een evenementen kalender 2017 voor de Senioren en voor de Jeugd. Deze hangt in het clubhuis en
wordt ook gepubliceerd op de website.
12. Toernooien. Er worden per seizoen diverse toernooien georganiseerd zowel intern als voor de regio Leiden. Zoals bijv: het
Olympia Uitzendbureau Open Merenwijk toernooi en het Druiventuin Open 8/9 toernooi , de clubkampioenschappen en
andere toernooi-evenementen.
13. Vrijwilligers (werk) Wij zijn trots op onze vrijwilligers! Zonder hen bestaat er geen LTV de Merenwijk! Zowel het bestuur ,
de commissies en alle individuele helpende handen zijn onmisbaar voor onze vereniging. Alle hulp is welkom! Via de
commissies kunt u zich opgeven om ook een trotse vrijwilliger van onze vereniging te worden.
Voorzitter: Jan Koppenhol – voorzitterltv@gmail.com – 0651474319
Penningmeester: Marielle Luttik – penningmeesterltv@gmail.com – 0651828047
Secretaris: Caroline Klijn – secretarisltv@gmail.com – 0653477570
Ledenadministratie: Ellen Verbaan – ledenltv@casema.nl – 071-5312845
Barcommissie: Maurice Reiche - bar@ltvdemerenwijk.nl 0638826577, Kitty Verwoerd: 0641167438
Technische zaken: Peter Verbon – technischezaken@ltvdemerenwijk.nl – 0618691149
Jeugdcommissie: Mariska van Zegveld – jeugd.ltvdemerenwijk@gmail.com – 0616566931
Evenementencommissie: Manon Reiche – evenementen@ltvdemerenwijk.nl – 0629406208
Sponsorcommissie: Manon Reiche – m.reiche-brouwers@olympia.nl – 0629406208
Webcommissie: Edwin Plomp – webmaster@ltvdemerenwijk.nl – 0654744125
Onderhoudscommissie: Jan Breedeveld – jsbreedeveld@casema.nl – 071 5210984
De samenstelling van de commissies vindt u op de website.

