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Het is rustig geweest op de tennisbanen gedurende de zomermaanden. Het warme weer nodigde niet 

altijd uit om  een balletje te slaan. Dat is nu wel anders, de vaste avondgroepen worden alweer 

gesignaleerd en het avondtennis is weer begonnen. 

 

Over Avondtennis nog even het volgende, het schema is voor het hele jaar gemaakt op basis van ieders 

beschikbaarheid.  

Kun je niet, regel dan zelf iemand als invaller. Benader iemand persoonlijk (niet altijd in de groepsapp) 

en zoek naar een oplossing. Er wordt ingedeeld per viertal en het is teleurstellend als één of meerdere 

personen onaangekondigd niet aanwezig zijn. 

 

Grote Clubactie 

Goed nieuws, dit jaar is TC Raerd geselecteerd om in het dorp loten te mogen verkopen voor de Grote 

Clubactie. De loten kosten € 3,00 per stuk, waarvan een deel bestemd is voor de club. Met de 

opbrengst van de Grote Clubactie wil het bestuur een grote ledenwerfcampagne voor de jeugd 

organiseren. Hierbij wordt gedacht aan het feestelijk openen van het tennisseizoen 2019, waarbij alle  

jeugd van de basisschool, vanaf groep 3, uitgenodigd wordt om deel te nemen aan tennisactiviteiten, 

gecombineerd met jeu-de-boules en een combinatie van beiden. Tijdens de middag zijn er hapjes, 

drankjes en er kan ingeschreven worden voor tennislessen en clinics. 

 

Als koper van het lot maak je kans ook nog eens kans op mooie prijzen. Op woensdag 12 december 

2018 verricht notaris mr. M.E.F. Ploum de trekking van de Grote Clubactie 2018. Wij zullen iedereen op 

donderdag 13 december een herinnering sturen om de uitslag te checken (https://clubactie.nl/prijzen-

en-winnaars)  

 

De komende tijd kunt u het bestuur of de oudere jeugdleden verwachten met de loten. 

 

 Door de deelname aan de Grote Clubactie komt de jaarlijkse kerstactie te vervallen.  

 

Lidmaatschap 

Er is altijd veel  te melden over acties rondom ledenwerving, maar in deze nieuwsbrief wil het bestuur 

ook eens kort stil staan bij het beëindigen van het lidmaatschap. Op de website staat het volgende  

hierover vermeld :  

“Het tennis lidmaatschap kan worden beëindigd door opzegging vóór 1 december voor het daar 

opvolgende jaar. Stuur een mail naar tennisclubraerd@gmail.com” .  

De datum van 1 december is van belang voor de vaststelling van de jaarlijkse KNLTB afdracht.  

Met regelmaat wordt het lidmaatschap gedurende een lopend jaar opgezegd, met het verzoek om de 

contributienota voor het lopende jaar niet te hoeven voldoen. Dit brengt het bestuur vaak in een 

lastige positie. Enerzijds is begrip voor diverse aangegeven redenen waarom iemand vrijgesteld zou 

moeten worden van contributieheffing, anderzijds is het bestuur verantwoordelijk voor handhaving 

van statuten en begroting. Het bestuur honoreert verzoeken tot kwijtschelding van contributies 

gedurende en lopend seizoen dan ook niet. Wil je opzeggen? Doe het tijdig!   

 

Lees de laatste nieuwtjes ook op onze website: www.tennisclubraerd.nl 
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