Nieuwsbrief TC Het Grootslag EXTRA JUNI 2020
Beste leden,
Voor dat de Zomer vakantie van start gaat en de kantine weer open hebben we nog een
aantal leuke zaken op de agenda waar we jullie graag over informeren.

Versoepelingen per 1 juli kantine en buitensport
Er mag weer meer in onze tennissport, vanaf 1 juli ook weer een drankje. Wil je alles weten
klik op de link. https://www.centrecourt.nl/nieuws/2020/6/corona-update-versoepelingenper-1-juli-voor-clubhuis-binnensport-en-wedstrijden/

Competitie 2020
Half september start de competitie, je kan nog meedoen! Wil je meer weten klik dan op
onderstaande link
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitieorganiseren/senioren/knltb-competitie-2020/

Aanmelden of vragen via tc@tcgrootslag.nl Jeroen Degeling voor 1 juli.

Dubbel Gezellig
4 juli 13.30 uur met BBQ, 4 dubbel wedstrijden. Kosten 12.50 euro
Inschrijving kan nog ! klik op de link.
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=DCDCD583-1D46-4A9F-8336F205E294D172

Klussen: is ook nog mogelijk op 4 juli van 9:00 uur tm 12.30 uur meld je aan via de
dienstenplanner club app of mail naar accommodatie@tcgrootslag.nl

45 plus toernooi
Wat: Dubbel 45 plus toernooi
Waar: Bij Tc Het Grootslag
Wanneer: zaterdag 1 augustus
Tijden: van 10.00 uur tot 16.00 uur en onder de middag doen we een lunchbuffet
De kosten voor het 45 plus dubbel toernooi is € 12.50 , Hiervoor speelt u 3 wedstrijden in
het dubbelspel van 45 minuten waarvan iedere ronde met en / of tegen een ander
Belangrijk: U schrijft individueel in op uw speelniveau
Opgeven: Tot 13 juli per mail naar jw.kelder@quicknet.nl
of ebeukema@quicknet.nl
OOK voor NIET leden.
IVA Certificaat
“BELANGRIJK VOOR ONZE TENNISCLUB”
Alle leden die binnenkort of in de toekomst een kantinedienst draaien kunnen NU gratis
het certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken halen. (dit duurt ongeveer 10 tot
15 minuten)

Nieuw en gratis voor verenigingen: de online IVA
Voor barvrijwilligers
http://www.nocnsf.nl/iva
Wat je moet weten
Doe de Test
Onderstaand de te volgen handelingen:
Na je eigen adres gegevens ga je verder met:
E-mailadres barverantwoordelijke ** : kantine@tcgrootslag.nl
Naam vereniging*: TC Het Grootslag
Aangesloten bij welke bond (afkorting)* KNLTB
Plaats vereniging*: Grootebroek
Naam barverantwoordelijke*: Kantine Commissie
Daarna: Begin de test
•

= Verplicht in te vullen veld
** = Indien ingevuld dan is het veld 'Naam barverantwoordelijke' ook verplicht

Heel veel plezier de komende zomer periode en wij hopen jullie vaak te zien op en om de
baan.

Een sportieve en gezonde groet,
Bestuur T.C. Het Grootslag
Patrick Jansen
Ilona Broersen
Nora Kwast

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met het bestuur via: info@tcgrootslag.nl

