Sittard, maart 2019
Betreft: Welkom nieuwe leden
Beste tennisvriend(in),
Met veel plezier laat ik u weten dat u bent ingeschreven als lid van SLTC. Via uw lidmaatschap bij
onze vereniging wordt u automatisch lid van de KNLTB. Voor dit lidmaatschap van de KNLTB wordt
een bijdrage gevraagd, deze bijdrage is al verwerkt in uw contributie.
Graag nodig ik u bij deze van harte uit deel te nemen aan de “MEET & GREET” avonden, ideaal om
nieuwe mensen te leren kennen om mee te gaan tennissen. Niet afspreken, gewoon komen,
de pasjes worden gehusseld waardoor je steeds met, en tegen, anderen kunt spelen.
Dit jaar zijn er 3 woensdagavonden in april, te weten:
woensdag 10 april, aanvang: 19.30 uur, aanwezig: Jos Dormans,
woensdag 17 april, aanvang: 19.30 uur, aanwezig: Maud Schenk/Carine Rosendaal,
woensdag 24 april, aanvang: 19.30 uur, aanwezig: Jan Goffin/Robert Donker.
Op deze manier willen wij de drempel voor u om mee te doen verlagen en, heel belangrijk, een extra
speelmoment creëren om u te laten ervaren hoe leuk het spelen van wedstrijdjes is.
Alle overige activiteiten die de vereniging gedurende het tennisseizoen organiseert, vindt u terug
op onze Evenementenkalender, u kunt die ook vinden op onze website, onder “activiteiten”.
Veel informatie over de vereniging vindt u natuurlijk op onze website www.sltc-sittard.nl. Denk aan
de contactgegevens van bestuursleden, commissies, het reglement omtrent baangebruik en
openingstijden van het park, maar ook leuke nieuwtjes over de club en haar leden en foto’s van
evenementen. De website bevat ook een beveiligd deel waar u als lid kunt inloggen. U heeft op dit
beveiligde deel inzicht in o.a. het afhangbord, waardoor u thuis al kunt bekijken welke banen
bezet/vrij zijn, en de planning van kantinediensten. Inloggen op onze website gaat als volgt:
Nieuwe leden kunnen zelf klikken op Inloggen en daarna de wachtwoord vergeten- functie
gebruiken. Als uw e-mailadres goed is doorgegeven bij de ledenadministratie ontvangt u
dan per mail een wachtwoord van de KNLTB. Zo niet, neem dan s.v.p. contact op met onze Leden
Administratie: toostheeven@gmail.com.
Tot slot wens ik u namens het hele bestuur een sportief en gezellig tennisseizoen toe. Indien u nog
vragen heeft, kunt u mij per mail bereiken. Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk, dan kunt u
zich hiervoor melden bij de secretaris van de club, Peter Weijers (info@sltc-sittard.nl). Ieder aanbod,
hoe bescheiden ook, is van harte welkom en zal het proces van je thuis voelen versnellen.
Met vriendelijke en sportieve groet,
Jean Leinders
Voorzitter SLTC
Email: jjleinders@hotmail.com

