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Beste Leden,
Terwijl de herfst zich aankondigt vragen we graag nog even uw aandacht voor een aantal
zaken.
Toekomst Lichtenberg
Hierover hadden we u al eerder uitsluitsel willen geven, maar kunnen dit nog steeds niet. Er
hebben een aantal voorgenomen transacties met betrekking tot het hele complex nog
(steeds) niet plaatsgevonden. We hebben regelmatig contact met de gemeente. Hier worden
plannen en intenties uitgesproken, maar feitelijk is er nog niets veranderd. Dit kan echter
ieder moment veranderen.
De gemeente is voornemens het complex (theater-tennisbanen) te verwerven. Daarnaast
heeft men een forse subsidie bij de provincie aangevraagd om het hele park aan te pakken.
Uitspraak over deze subsidie volgt deze maand. Men is voornemens om begin 2017 nog
eenzelfde subsidie aan te vragen. Onder dit bedrag zijn dan ook de tennisbanen begrepen.
Tegelijkertijd is er dus de intentie om te verwerven, maar ook om het vervolgens weer door
te verkopen aan een derde.
Als tennisvereniging kunnen we hierin niets anders dan afwachten. Zodra er feitelijk nieuws
is, dit kan snel maar evenzogoed nog een aantal maanden duren hoort u het. Ondertussen
heeft de vereniging nog de intentie om verder te gaan. Hoewel nog steeds niet florissant is
de liquiditeit nog steeds dusdanig, dat er geen acuut gevaar is voor ons voortbestaan.
Open Toernooi
We hebben dit jaar de handen ineen geslagen en besloten om weer een open toernooi te
organiseren. Dit vindt plaats op 4, 5 en 6 november. Meer informatie op de TC Lichtenberg
site en inschrijven kan via:

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=78665BF3-D505-494C-862BBE5FBBECBC78
Speelsterkte tot en met speelsterkte 8 en verder geen leeftijdsbeperkingen. De oudste
inschrijver tot nu toe is 81, dus niets hoeft u te beletten om mee te doen!
Introductie
Regelmatig worden we verrast door de aanwezigheid van spelers op ons park, die geen lid
(meer) zijn. Uiteraard zijn we zeer verheugd om spelers op ons park te mogen begroeten.
Hier zijn echter wel regels voor, die met name ook te maken hebben met het feit, dat ook
niet-leden, net zoals de leden bijdragen in de kosten van club. Dit heeft ons er toe gebracht
om de introductieregels nog een tegen het licht te houden en hieronder weer te geven:
Leden mogen iemand introduceren, die geen lid is. De introducé(e), mag gebruik maken van
de baan in het bijzijn van het lid. Introductiegeld bedraagt €5,= per keer. Dit kan worden
afgerekend aan de bar. Wanneer de bar gesloten is kan dit worden voldaan door €5,= over
te maken op het IBAN Nummer van de TC Lichtenberg NL51RABO0156945428 onder
vermelding van de naam van de introducé(e) en de datum van de introductie. Besluit de
introducé(e) in hetzelfde jaar lid te worden dan wordt het introductiegeld verrekend met de
contributie. Iemand mag tot 5 keer per jaar geïntroduceerd worden.
Het hierboven gestelde is de verantwoordelijkheid van het introducerende lid. Met andere
woorden, deze dient het bedrag te voldoen.
We gaan er tevens van uit, dat leden, die het afgelopen half jaar mensen “geïntroduceerd”
hebben, het verschuldigde alsnog voldoen. Een aantal zijn er bij ons bekend.
Easy Sportpas
Een aantal malen hebben we bericht over de Easy Sportpas. Een initiatief om mensen in
beweging te krijgen. De regels hieromtrent zijn veranderd en het is nog aantrekkelijker
geworden:
Bent u iemand of kent u iemand, die nog geen lid is van een sportvereniging dan kan deze
persoon zich melden bij LifeStyle Vitae. U kunt dan een half jaar lang GRATIS gebruik maken
van deze sportschool en een sportclub naar keuze. Voor tennis is dit de TC Lichtenberg.
Heeft u belangstelling laat het me even weten en we zetten dit in werking. Aanmelden wel
voor 15 november!
TC Lichtenberg doet mee met Rabo Samen Sterker!
We hebben ons opgegeven voor de actie van de Rabobank Samen Sterker Actie. Heeft u een
Rabo rekening, ga dan naar hun site, dan kunt u op ons stemmen en dan ligt er wat geld voor
de club in het verschiet. Onder hete motto, alle kleine beetjes helpen wordt uw stem zeer op
prijs gesteld. Stemmen kan tot en met 23 oktober.

Jeugdtraining
We zijn bezig om een groepje 6 jarigen te formeren, die training gaan krijgen. Dit zal op een
doordeweekse namiddag gebeuren. Heeft u belangstelling, maak dit dan ook even aan ons
kenbaar.
Competitie 2016
De aanmelding voor de voorjaarscompetitie 2016 is weer in gang gezet. Wilt u meedoen?
Maak dit dan even kenbaar, ook dit voor medio november 2016.
Vervangingen
Als u om u heen kijkt dan stelt u terecht vast, dat de infrastructuur op de Lichtenberg niet
meer de allernieuwste is. We hopen, dat met de voornemens van de gemeente, de directe
omgeving volgend jaar aangepakt kan gaan worden. Met inachtneming van de financiële
beperkingen proberen we de basisvoorzieningen in stand te houden.
Tijdens een recent onweer heeft onze trouwe koffiezetter het loodje gelegd door
inductieschade. Het apparaat is inmiddels vervangen door een gerevideerde tweede hands.
De koffiesterkte moet nog wat getuned worden, maar dit zal goedkomen.
Dan loopt onze boiler op zijn laatste benen. Ook hier hebben we een nog zeer nieuwe
tweedehands weten te bemachtigen en deze zal een dezer dagen geïnstalleerd worden,
door een aantal ter zake kundige leden.
We danken eenieder voor het meedenken en bijdragen aan deze oplossingen!
Ook de komende herfst- wintermaanden nog veel tennisplezier,
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