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Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Sacha Elzinga
Tel.: 046 433 22 51
E-mail: s.elzinga@ziggo.nl

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

Penningmeester:
Karel Debie
Tel.: 046 47 48 194
E-mail: khl.debie@gmail.com
		

Algemeen bestuurslid
en ledenadministratie:
Gonnie Feijen
Tel.: 06 121 430 39
E-mail: 5xfeijen@home.nl

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

Lizette Aerdts
Tel.: 06 216 413 94
E-mail: l.aerdts@hotmail.nl

Judith Hempe
Tel.: 06 227 876 18
E-mail: judithhempe@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: IBAN NL69RABO 0149247087 - KvK nummer: 40186441
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www.fysiotherapieurmond.nl

Math Janssen
Auto- en motorrijschool

Tel. 046-4747012
www.gezetbouw.nl
www.info@gezetbouw.nl

046-4433542
info@mathjanssen.nl
www.mathjanssen.nl

Horeca Makelaardij Totaal
advies, bemiddeling en beheer

Tel.: 046-4752555
Fax: 046-4757707

E-mail: jo@horecatotaal.nl
www.horecatotaal.nl

www.vanhoutum.nl

Advertentie

www.hrmfitness.nl

Overzicht commissies
projectgroepen
Kantinecommissie
Marie-Louise Evers
Jan Evers

Jeugdzaken
Chantal Maessen (contactpersoon)
Coördinator vrijwilligers
Mart Westbroek

Kantinerooster (indeling)
Rob Diddden

Maandagavond- en
zondagochtendmixed
Ger Dirrix

Zomer- & wintercompetitie
Leon Aarts
Olaf Feijen
Senior plus eendagstoernooi 50+
Ger Dirrix
Jan Evers

Molenparktoernooi
Harry Foederer (contactpersoon)
Sacha Elzinga
Chantal Maessen

Commissie park & baan onderhoud
Jan Evers
Ger Dirrix
Gerrit Strijkers

Licht-mixed toernooi
Ben Dieteren (LTV Stein)
Paul Robroeks
Jack Kusters
Sponsor + PR commissie
Paul Parren
Rob Didden
ClubInfo / website
Esther Vaessen

Ondersteuning, op welke manier dan ook, is hard nodig.
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Opgaveformulier vrijwilligerswerk
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 Mart Westbroek - Dr. Poelsstraat 6 - 6129 GL Urmond
Tel. 046 4334418 - E-mail westbroek29@home.nl
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WAT
LICHT-MIXED
TENNISTOERNOOI
WAAR
TENNISPARK LTC URMOND
WANNEER
WEEK 36 (5 TM 9 SEPT. 2016)
MA-WO-VR OF DI-DO-VR
VOOR WIE
MIXED KOPPELS > 17 JR
TENNIS
5 UUR PER TEAM VERDEELD
OVER 3 SPEELDAGEN
KERNWOORDEN
GEZELLIGHEID, SPORTIEVE PRESTATIES
EN HEEL VEEL PLEZIER
LEES ER ALLES OVER OP DE VOLGENDE PAGINA
EN MELD JE PER OMGAANDE AAN

Beste tennisvrienden,
In week 36 (van maandag 5 september tot en met vrijdag 9 september 2016) is het weer zover.
Dan organiseert LTC Urmond wederom het uiterst gezellige LICHT-MIXED TENNISTOERNOOI
voor spelers ouder dan 17 jaar. De inschrijving hiervoor is slechts 5 euro per koppel.
Let op: alleen mix koppels kunnen meedoen.
Je speelt op maandag, woensdag en vrijdag OF op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Mocht je een voorkeur hebben dan kun je deze bij inschrijving aangeven, zodat wij er bij
de indeling rekening mee kunnen houden.
Op maandag tot en met donderdag speel je 2 wedstrijden en op vrijdagavond nog 1 afsluitende
wedstrijd. Je speelt in totaliteit dus 5 wedstrijden! Elke wedstrijd duurt 50 minuten (of korter
indien een koppel 12 games heeft bereikt). Na elke speelronde bepalen de uitslagen je volgende
tegenstander.
We spelen elke avond tussen 19:00 en 23:00 uur en je ontvangt steeds tijdig de speeltijden van
de wedstrijdleiding. Uiteraard zorgen wij op deze avonden ook voor de nodige vloeibare en vaste
versnaperingen.
Er kunnen maximaal 32 koppels meedoen, DUS WEES ER SNEL BIJ EN SCHRIJF JE METEEN IN.
Dit kan middels een mail naar b.dieteren@xaverius-sittard.nl
Geef daarbij aan:
• Beide namen van de spelers met speelsterkte en een tel.nr. (just in case).
• Eventuele voorkeur voor ma-wo-vr OF di-do-vr
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met
BEN DIETEREN, 06-29257769
Met sportieve tennisgroet,
De “Urmondse Licht-mixed Organisatie”
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INSCHRIJFFORMULIER WINTERTRAINING 2016 URMOND
JUNIOREN










De lessen beginnen vanaf 26 september 2016
De lessen worden verzorgd per cyclus van 22 weken
Het missen van lessen kan niet worden ingehaald
De lessen worden gegeven door Armand Custers, Rianne Houben en Pascal Wilkat.
Het lesgeld dient te allen tijde volledig betaald te worden, ook bij tussentijds opzeggen of beëindigen van de cursus
om welke reden dan ook
Op de dag van uw eerste les krijgt u een key (€10,= borg ), om het hele winterseizoen binnen te kunnen in het
complex.
Verplicht: indoor tennisschoenen ( geen gravel schoenen )
De betaling van de lessen kan in termijnen

Mogelijkheden tot het volgen van lessen en de resp. kosten:
(indien een groep niet volledig bezet is, worden de kosten gedeeld door het aantal deelnemende personen)
Cursus A
50 min.

Junioren alle leeftijden
6 pers. 1 baan
tot 18.00 uur
na 18.00 uur

totaal p.p.
€ 217,=
€ 223,=

Cursus B
50 min.

Junioren vanaf 10 jaar
8 pers. 2 banen
tot 18.00 uur
na 18.00 uur

totaal p.p.
€ 209,=
€ 219,=

Cursus C

Junioren alle leeftijden
Senioren
4 pers. 1 baan
tot 18.00 uur
na 18.00 uur

totaal p.p.

50 min.

€ 325,=
€ 335,=

Ook privé-lessen behoren tot de mogelijkheid:
- Privé-les € 41,= (excl. baanhuur)

Achternaam en voornaam
E-mail adres
Postcode en woonplaats
Adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Niveau/speelsterkte
Schrijft in voor de cursus
Aantal x training per week

@

graag duidelijk schrijven

Handtekening
Hierbij geef ik aan dat ik alle voorwaarden gelezen heb en akkoord ga met deze voorwaarden.
Niet ondertekende formulieren worden NIET in behandeling genomen.
Beschikbaar op:
maandag van
woensdag van
vrijdag
van

tot
tot
tot

uur
uur
uur

dinsdag
donderdag
zaterdag

van
van
van

Schrijft in voor cursus (svp aankruisen wat van toepassing is):
□A
(junioren alle leeftijden)
□ B (junioren vanaf 10 jaar)






tot
tot
tot
□C

uur
uur
uur
(junioren alle leeftijden)

Hoe meer tijdstippen u beschikbaar bent, hoe groter de kans op plaatsing
Uiterlijke inleverdatum is 21 augustus 2016
Berichtgeving over indeling en startdatum ontvangt u vóór 15 september 2016
Contactpersonen zijn Armand Custers 0475 – 402188 of Rianne Houben 046 – 423 4479
Opgave formulieren svp opsturen naar Armand Custers – Bergerweg 27 – 6063 BN Vlodrop

INSCHRIJFFORMULIER WINTERTRAINING 2016 LTC URMOND
SENIOREN









De lessen beginnen vanaf 26 september 2016
De lessen worden verzorgd per cyclus van 25 weken, (22 lessen en 3 weken vrij spelen)
Het missen van lessen kan niet worden ingehaald
De lessen worden gegeven door Pascal Wilkat
Het lesgeld dient te allen tijde volledig betaald te worden, ook bij tussentijds opzeggen of beëindigen
van de cursus om welke reden dan ook
indien een groep niet volledig bezet is, worden de kosten gedeeld door het aantal deelnemende
personen
Op de dag van uw eerste les krijgt u een key (€10,= borg ), om het hele winterseizoen binnen te
kunnen in het complex.
Verplicht: indoor tennisschoenen ( geen gravel schoenen )

50 min.

Senioren
4 pers. 1 baan

€ 360,00 p.p.

Ook privé-lessen behoren tot de mogelijkheid:
- Privé-les € 41,= (excl. baanhuur)
Achternaam en voornaam
E-mail adres
Postcode en woonplaats
Adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Niveau/speelsterkte
Aantal x training per week

@

graag duidelijk schrijven

Handtekening

Hierbij geef ik aan dat ik alle voorwaarden gelezen heb en akkoord ga met deze voorwaarden.
Niet ondertekende formulieren worden NIET in behandeling genomen.

Beschikbaar op:
maandag van
woensdag van
vrijdag
van








tot
tot
tot

uur
uur
uur

dinsdag
donderdag
zaterdag

van
van
van

tot
tot
tot

uur
uur
uur

Hoe meer tijdstippen u beschikbaar bent, hoe groter de kans op plaatsing
Meeste kans op plaatsing voor senioren is als u beschikbaar bent vanaf 18.30 uur
Uiterlijke inleverdatum is 21 augustus 2016
Berichtgeving over indeling en startdatum ontvangt u vóór 15 september 2016
Contactpersoon is Pascal Wilkat 046 – 423 4479
Opgaveformulieren svp mailen naar Pascalwilkat@gmail.com

RAMEN
DEUREN
ROLLUIKEN

Tel. (046) 443 17 57

www.snackwagentummers.nl

www.tummerskunststof.nl
Klantwensenonderzoek|Sales
Communicatie|Marketing

VIEWINSIGHT
Dieterenstraat 7 - 6171 JK - Stein
T 046-4338476 - M 06-28279925

ZIÉT HET INZICHT
www.viewinsight.nl

Voor de Lekkerste koffie en de Beste service
WWW.LIMCAF.NL I 046-433 93 83
Keerend 61, 6171 VS, Stein

Advertentie

info@viewinsight.nl

Najaarscompetities 2016
De zomervakantie van de scholen is net halverwege en velen genieten nog van
een welverdiende vakantie. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor
de najaarscompetitie in volle gang. Alleen is de indeling nog niet bekend voor de teams
die dit jaar gaan mee spelen. Voor onze vereniging speelt op vrijdagavond vanaf 19.00
uur een damesteam en een gemengd team.

Senioren vrijdagavond
Speeldata: 16 sept, 23 sept, 30 sept, 7 okt, 14 okt, 21 okt en 28 okt

Het damesteam gaat spelen in de 3e klasse damesdubbel 35+
en bestaat uit:
Jacqueline Schalken © Judith Hempe Lizette Aerdts Nicole Cox
Het gemengde team gaat spelen in de 2e klasse gemenddubbel 35+
en bestaat uit
Olaf Feijen © Karel Debie Gonnie Feijen Natasha van Haaren
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Senioren zondag
Speeldata: 18 sept, 25 sept, 2 okt, 9 okt, 16 okt, 23 okt en 30 okt.

Op zondagmorgen komen twee teams van LTV Stein op ons park hun wedstrijden
spelen. Dit zijn twee gemengde teams, een team van José Willems en een team van
Ben Dieteren. Tot 12.00 uur hebben zij de beschikking over banen 1 en 2, en
na de tennisochtend van Ger Dirrix alle vier de banen.
De thuiswedstrijden voor de teams van LTC Urmond en van LTV Stein worden z.s.m.
bekend gemaakt via de sites.
De wedstrijdschema’s, de uitslagen en de standen van onze teams zijn terug te vinden
op www.ltcurmond.nl en die van LTV Stein op www.ltvstein.nl.
De indeling van de competitie is dit jaar zodanig dat beide teams samen uit en samen
thuis spelen. Er zijn dan drie of vier vrijdagavonden of zondagmorgens/-middagen alle
banen bezet voor de competitie.
Wij wensen u allen een heel sportieve en gezellige competitie toe.
De competitieleiders,
Leon Aarts
Olaf Feijen
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Advertentie

Opening Kantine !
In de vakantieperiode en in de maand oktober
is de kantine enkel geopend op maandag/woensdag
en vrijdagavond.
Wel kan er natuurlijk alle dagen getennist worden,
maar later op de avond zal er geen licht zijn.

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 bate van de club.
Vraag ook bij familie vrienden of kennissen.
De baancommissie
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Huishoudelijk reglement
Kantine-dienst!

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 4e uitgave 2016: 15 oktober 2016
Mocht u deze info nog niet per e-mail hebben ontvangen dan kunt u
uw e-mailadres aan het bovenstaande e-mailadres doorgeven.
Kijk geregeld op onze website voor verdere informatie, uitslagen, etc.

www.ltcurmond.nl
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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

