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Voorwoord
Beste Tennisvrienden,
Een nieuw tennisseizoen is aangebroken.
Het jaar 2014 zal de boeken ingaan als het jaar waarin onze vereniging gastheer is
geworden van de Jeu de Boules vereniging. Persoonlijk zie ik dit als een prima zaak.
Om meerdere redenen. Het zorgt voor meer beweging op ons sportcomplex.
Zowel op het financiële vlak als ook wat betreft het bestaansrecht van zowel
LTC Urmond als ons sportcomplex.
Bij deze wil ik de leden van de Jeu de Boules vereniging dan ook van harte welkom
heten en de hoop uitspreken dat zij het net zo gezellig zullen vinden
als wij om in en om onze kantine te vertoeven.
Aan de vooravond van het tennisseizoen 2014 wil ik ook een woord van dank uitspreken
voor degenen die het afgelopen jaar onze tennisvereniging hebben gesteund door middel
van hun grote inzet. Graag wil ik ook wijzen op het feit dat zonder de hulp
en inzet van het bestuur, de commissieleden, de ‘mannen’ van het baanonderhoud,
de kantinecommissie en iedereen die regelmatig helpt, op welke wijze dan ook,
onze vereniging niet kan bestaan. Soms heb ik het gevoel dat niet iedereen zich
realiseert dat we zonder de grote en belangeloze inzet van deze mensen
onze hobby niet kunnen uitoefenen.
Als laatste wil ik nog de hoop uitspreken dat 2014 een mooi tennisjaar zal worden
voor onze leden en wens ik iedereen veel tennisplezier toe.

Jo Olivier,
Voorzitter
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Samenstelling Bestuur
Voorzitter:
Jo Olivier
Tel.: 046 475 25 55
E-mail: jo@horecatotaal.nl

Secretaris:
Wilma Foederer
Tel.: 046 433 82 28
E-mail: wilmafoederer@ziggo.nl

Penningmeester:
Lily Ogg
Tel.: 046 475 84 42
E-mail: lilyogg@home.nl

Algemeen Bestuurslid:
John Pex
Tel.: 046 433 44 08
E-mail: john.pex@home.nl

Voorzitter Kantinecommissie:
Renate Parren
Tel.: 046 433 38 21
E-mail: paulrenate@telfortglasvezel.nl

Ledenadministratie:
Gonnie Feijen - Tel.: 06 121 430 39 - E-mail: 5xfeijen@home.nl
Lid worden.
U kunt zich opgeven als lid bij LTC Urmond door het inschrijfformulier
te downloaden ( www.ltcurmond.nl ) en ingevuld op te sturen naar
de ledenadministratie
Lidmaatschap beëindigen.
Het lidmaatschap van LTC Urmond loopt tot en met december. In verband met
afdrachten aan de KNLTB, zijn leden, die willen opzeggen, volgens het
huishoudelijk reglement dit verplicht te doen uiterlijk 31 december.
Het kan per briefje of per e-mail. Zegt u het lidmaatschap op na 31 december,
dan bent U voor dat jaar het hele contributiebedrag nog verschuldigd.

LTC Urmond (Verenigingsnummer 40964),
Swentiboldlaan 29, 6129 HP Urmond, Telefoon kantine: 046 - 433 50 74.
Rabobank: 14.92.47.087
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Hans Janssen B.V.

Business Park Stein 110
6181 MA Elsloo
Telefoon: 046 - 433 66 48
Fax: 046 - 433 60 79
Mobiel: 06 - 53 20 98 67
Email: info@hansjanssen.com

Internet: www.hansjanssen.com

Advertentie

Overzicht Commissies
Kantinecommissie
Marie-Louise Evers
Jan Evers
Renate Parren (aanspreekpunt)
Paul Parren

Sponsor + PR Commissie
Peter van der Bom
Commissie Park & Baan Onderhoud
Jan Evers
Ger Dirrix
Gerrit Strijkers
Frans Blummel

Jeugdcommissie
Mart Westbroek
Esther Vaessen
Jan Vaessen

ClubInfo / Website
Esther Vaessen

Overzicht Projectgroepen
Zomer- & Wintercompetitie
Leon Aarts
Olaf Feijen
Maandagavond-Mixed
Herenmorgen
Ger Dirrix

Molenpark Toernooi
Marco Huijs
Sonja Breikers
Jean de Vries (wedstrijdleider)
Chantal Baggen
Ine Spinder
Harry Foederer

Senior Plus eendagstoernooi 50+
Ger Dirrix
Jan Evers

Licht-Mixed
Ger Hellebrand
Brigitte Scheijen

Ondersteuning, op welke manier dan ook, is hard nodig.
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OpgaveFormulier

Vele handen maken licht werk !!!!
		

Opmerkingen:

Molenpark Toernooi
Recreatie/Ideeën Commissie
Licht-Mixed
Poetsen (kantine)
Overige activiteiten
Eigen suggesties
Commissie Park & Baan Onderhoud
Wenst aan geen activiteiten deel te nemen
Naam
Adres
Tel. 		

E-mail

Inleveren bij Wilma Foederer: Pannestraat 2 - 6129 PT Urmond.

Oproep:

Wij verzamelen ijzer koper lood zink en kabelafval
Dit kunnen jullie inleveren in de grijze bak achter de kantine.
Bij grotere hoeveelheden kunnen jullie bellen met 06-45620618,
dan komen wij het ophalen. De mannen van baanonderhoud zullen dit scheiden
en afvoeren. De opbrengst komt ten baten voor de club.
Vraag ook bij familie vrienden of kennissen.
De baancommissie
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Ledenpas / KNLTB-pas
Seizoen 2014

De pasjes kunnen worden opgehaald in de Kantine:
vanaf maandag 31 maart (19.00 uur).
LET OP !! Heeft u niet tijdig betaald dan ontvangt u GEEN pasje.
(deze pasjes zijn noodzakelijk voor toernooien en competitie) !!!!
Ledenadministratie:
Gonnie Feijen - Tel.: 06 121 430 39 - E-mail: 5xfeijen@home.nl

RAMEN
DEUREN
ROLLUIKEN
Vernieuwde showroom met uitgebreide
collectie voordeuren
Voor kunststof ramen, deuren, puien, grootste
collectie voordeuren.
Alles eigen fabricage en montage.
Voor info en offerte:
Stationsstraat 58B, Schinnen
Tel. (046) 443 17 57, b.g.g. (046) 433 91 47
www.tummerskunststof.nl

Advertentie

Openingstoernooi
seizoen 2014
Zondag 30 maart - 15 uur

Gezien de weersomstandigheden verwachten en hopen
we dat de banen dit jaar tijdig klaar zijn voor ons
openingstoernooi op zondag 30 maart.
We heten jullie van harte welkom om 15 uur en
gaan onze eerste partijtjes slaan via het bekende
“balletjes-systeem”.
Natuurlijk zorgen we ook nu weer voor
een overheerlijke versnapering.
Deelname aan dit evenement is gratis.
Wel is het belangrijk om je even aan te melden.
Dit kan via de inmiddels bekende wegen:
paulrenate@telfortglasvezel.nl
of via tel.nr: 046-4333821.
Groetjes en tot binnenkort op ons park….
De Kantine commissie.

Van Houtum B.V.
Boutestraat 125
6071 JR SWALMEN
Postbus 9013
6070 AA SWALMEN
Locatie Verwerking:
Industrieterrein nr. 526
Reubenberg 8a
6071 PS SWALMEN
Tel.: +31 (0)475 507 300
Fax: +31 (0)475 507 301
E-mail: info@vanhoutum.nl
Internet: www. vanhoutum.nl

Advertentie

Voorjaarscompetitie 2014
Na een winterstop van een paar maanden, waarbij de echte winter tot nu toe ver
te zoeken was, gaan in het laatste weekend van maart de banen weer open om
op zondag het openingstoernooi te spelen.
Bij de temperaturen die we nu buiten hebben, begint bij menigeen de drang weer
op te komen, om buiten te gaan tennissen. Op moment van schrijven, moeten we nog
een kleine twee maanden wachten en moeten de banen nog in orde gemaakt worden als
het weer het tegen die tijd een beetje toelaat.
Het eerste weekend van april, om precies te zijn zaterdag 5 april, vindt al de eerste
competitieronde plaats. Net als vorig jaar, gaan ook dit jaar weer vijf seniorenteams
deelnemen aan verschillende competities. Op vrijdagavond spelen drie gemengde teams
en op zaterdag één gemengd team en één herenteam.

Senioren vrijdagavond
Speeldata: 11 april, 18 april, 25 april, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei

Gemengd dubbel 35+, team 1 (2e klasse)
Chantal Verboort©
Sonja Breikers
Bert Verboort
Jean de Vries
Jan Vaessen
Gemengd dubbel 35+, team 2 (3e klasse)
Gonnie Feijen©
Chantal Maessen
Olaf Feijen

John Tolen

Gemengd dubbel 35+, team 3 (4e klasse)
Judith Hempe©
Jacqueline Schalken
Anja Kentjens
Phon Stevens
Marco Huys
Peter van der Bom
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Senioren zaterdagmiddag
Speeldata: 5 april, 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei

Gemengd dubbel 35+, team 1 (1e klasse)
Marga Hoofs©
Esther Vaessen
Sonja Breikers
Harry Foederer
Jan Vaessen
Mart Westbroek
Heren dubbel 35+, team 1 (4e klasse)
Gerrit Strijkers©
Frans Boels
Sacha Elzinga
Paul Parren
Leon Aarts

Olaf Feijen

© = teamcaptain
Als de wedstrijdindelingen bekend zijn (± medio maart) dan zijn deze te vinden
op onze verenigingssite www.ltcurmond.nl.
De teamcaptains zullen binnenkort een mail krijgen met daarin vermeld
de te betalen competitiebijdragen.
Tijdens het openingstoernooi van 30 maart a.s. worden de competitie-papieren
en de blikken met tennisballen aan de captains uitgereikt en ontvangen
we van hen de bijdrage van hun team.
Indien er nog onduidelijkheden zijn, dan horen we het wel van jullie.
Verder rest ons nog om jullie allen een sportieve en gezellige competitie
toe te wensen.
Leon Aarts en Olaf Feijen
Competitieleiders
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Maandagavond-mixed
Vanaf 31 maart 2014

De maandagavond-mixed start weer op maandag 31 maart om 19 uur
onder leiding van Ger Dirrix. Ben op tijd aanwezig en trek een balletje.
Dan ben je er zeker van dat je ook meteen kunt spelen.
Het is de bedoeling dat iedereen met iedereen speelt
en de gezelligheid voorop staat.
De Maandagavond-Mixed is in het leven geroepen om beginnende tennissers
de gelegenheid te geven met anderen een balletje te slaan en wat meer thuis
te raken binnen de club. De al wat meer getalenteerde speler zal zijn of haar spel
hierop aanpassen om zo een leuke wedstrijd te bevorderen.
Hieronder de spelregels:
om te spelen moet je 5 minuten voor de aanvang van de partij
je pasje inleveren;
indeling geschiedt door eigen loting middels het groen/witte balletjessysteem;
voorkeuren m.b.t. het spelen van bepaalde partijen kunnen niet
worden gehonoreerd;
junioren vanaf 12 jaar kunnen meespelen vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur
(2 partijen).

Zondag Dames- en Herenmorgen
Vanaf 6 april 2014

De bekende Herenmorgen start op zondag 6 april vanaf 9.45 uur.
Omdat er ook regelmatig dames deze ochtend bezoeken hebben we de zondagen
omgedoopt tot Dames- en Herenmorgen. Dus dames...jullie zijn van harte welkom.
De kantine is geopend tot 13.00 uur.
Groetjes en veel tennisplezier,
Ger Dirrix
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Huishoudelijk reglement
Kantine-dienst!

Het kantine-rooster wordt
t.z.t. per mail verzonden
(de indeling van de voorjaarscompetitie is bij de
knltb nog niet bekend)

De kantine gaat om 19 uur open.
Indien Uw opvolger voor het eerst kantinedienst draait,
maak hem/haar dan wegwijs.
Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om bij verhindering van een
kantine-dienst te zorgen dat er vervanging ter plaatse is.
Je kunt ten allen tijde met iemand ruilen.
De kantine wordt draaiende gehouden door de leden zelf. Daarom is het van 		
groot belang dat eenieder ook zijn/haar verantwoordelijkheid neemt met 			
betrekking tot deze taak. Alleen zo houden we het plezierig voor iedereen.
Laat daarom de kantine ZO achter, zoals je hem zelf graag bij aanvang aan 			
zou willen treffen en neem de nodige hygiene-maatregelen serieus!!
De bar en het buffet dienen volledig schoongemaakt te worden en
de glazen opgeruimd (bar is dus leeg!!)
Het koffie-apparaat uitschakelen en schoonmaken.
Tafels binnen en buiten schoon achterlaten.
De kantine veeg-schoon achterlaten.
Zorg svp dat de koelkasten bij buffet en keuken zijn bijgevuld en
let op houdbaarheidsdata.
De prullenbakken tijdig legen (ook op toiletten en kleedruimten).
Controleer de natte ruimten.
Verder is het zeer belangrijk dat:
De baanverlichting uiterlijk om 22.45 uur uitgemaakt dient te worden. De kantine vanaf
23.30 uur (driekwartier na afloop van de laatste partij), doch uiterlijk om 01.00 uur
gesloten moet zijn. Dit in verband met afgegeven vergunningen.
Een uitgebreidere omschrijving omtrent te gebruiken apparatuur, voorraden,
veiligheidsmaatregelen en andere belangrijke zaken ligt ter inzage in de kantine.
De “kantine-klapper” onder de bar!! Hierin bevinden zich ook de ledenlijst en
de consumptie-tellijsten.
Wij wensen iedereen een prettige en sportieve kantine-dienst toe.
De kantinecommissie
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Clubinfo
Artikeltjes, foto’s, “Wist-U-datjes” en andere wetenswaardigheden
zijn altijd zeer welkom. Aanleveren bij: Esther Vaessen (esthervc@home.nl).

Sluitingsdatum 2e uitgave 2014: 12 mei 2014
Mocht u deze info nog niet per e-mail hebben ontvangen dan kunt u
uw e-mail adres aan de bovenstaande e-mailadressen doorgeven.
Kijk geregeld op onze website voor verdere informatie, uitslagen, etc.

www.ltcurmond.nl

Voor elk horeca-bedrijf, groot en
klein, moet u bij Horeca
Makelaardij Totaal zijn.
Mauritslaan 4a
6161 HV Geleen
Tel.: 046 475 25 55
Fax: 046 475 77 07
Mobiel: 0651 169 161
E-mail: jo@horecatotaal.nl

Jo Olivier
Advertentie

Advertentie

