Nieuwsbrief oktober 2018
Beste tennisvrienden
Hierbij weer een update over onze vereniging
Onderhoud van de kantine
Onlangs zijn de buitendeuren van de kantine vervangen omdat het hout rot was. Binnenkort worden ook twee
zijpanelen nog vervangen. De deuren zijn vervangen door Martijn Schipper van MG klusmontage
Voormalig dorpsgenoot Peter Bot heeft de boeiboorden, kozijnen en deuren geschilderd aan de voorkant.
Begin volgend jaar zijn we van plan om zelf met een clubje vrijwilligers de zwarte planken te schilderen. Dat
hoeft niet zo precies dus dat kunnen we best zelf. Peter zal dan voor de verf zorgen.
Ook hebben we een nieuwe meterkast geïnstalleerd door onze sponsor Paree uit ’s‐Heerenhoek.
Sponsoring
We hebben weer 3 nieuwe sponsorborden en er is er nog één in de maak.
 Schildersbedrijf Peter Bot: https://www.schildersbedrijfpeterbot.nl,
 Makelaardij Leo Leunis: https://www.leoleunismakelaardij.nl/
 Welkoop ’s‐Heerenhoek: https://www.welkoop.nl/winkels/heerenhoek,
 Martijn Schipper: https://www.facebook.com/martijn.MG.montage, info@klusbedrijfmgmontage.nl
Wij danken onze nieuwe en huidige sponsoren hartelijk voor hun support aan onze vereniging en we roepen
alle leden op om in geval je iets nodig hebt altijd eerst aan één van onze sponsoren te denken.
Zeeland refinery open dag
Zeeland refinery heeft dit jaar ook weer een flinke donatie gedaan aan onze vereniging, waarvoor hartelijk
dank. ZR nodigt alle leden uit om zaterdag 13 oktober langs te komen op hun open dag.
Zwarte boek kantine
Zoals je wellicht hebt gemerkt heeft de kantinecommissie een grote achterstand opgelopen met het
factureren van de consumpties die zijn opgeschreven in het zwarte boek. De kantinecommissie is hard aan het
werk om de opgelopen achterstanden weg te werken. We gaan met het bestuur en commissies bespreken hoe
we de betalingsprocessen van de kantineconsumpties vanaf volgend jaar efficiënter kunnen doen.
Sinds begin dit jaar hebben we een pinautomaat. Onze ervaringen met het pinautomaat zijn goed en we willen
leden en bezoekers stimuleren om meer van pinbetalingen gebruik te maken.
Ik heb ook een kaartenbak in de kantine gelegd waar schulden kunnen worden opgeschreven voor leden die
hun consumpties niet per pin of contant hebben kunnen betalen.
Eén van de opties is dan ook om te stoppen met het zwarte boek en gebruik te maken van het pinautomaat
en/of deze kaartenbak voor diegenen die geen pinpas en geen geld bij zich hadden.
Nieuwe foto’s op tennispasjes!
In de KNLTB ledenadministratie zien we nog steeds dat een aantal leden geen pasfoto op zijn/haar pasje heeft
of een pasfoto heeft van vele jaren geleden (al dan niet bewust..)
Wil jij je foto updaten, stuur dan je pasfoto naar penningmeestertvhak@gmail.com. Wij kunnen de pasfoto
uploaden in het KNLTB systeem en dan heb je met ingang van het nieuwe jaar je nieuwe foto op je pasje.
AVG wetgeving
Sinds mei dit jaar is er een nieuwe AVG privacy wetgeving van kracht waar ook onze tennisvereniging zich aan
moet houden. Deze wetgeving is best complex. Met name als het gaat om fotomateriaal van leden en
bezoekers die tijdens activiteiten en toernooien zijn gemaakt. Het bestuur is van plan om impliciete
toestemming voor gebruik van fotomateriaal te regelen via een wijziging in het huishoudelijk reglement en via
een melding bij de ingang van het park. Hier komen we in de aanloop naar de volgende ALV op terug.
MOSSELTOS!
Binnenkort ontvangen jullie allen een uitnodiging voor een mosseltos activiteit als seizoensafsluiter.
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