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Beste Goudhoekers,

Update proces Introductiekaart
In deze coronatijd mogen we ons gelukkig prijzen dat wij als een van de weinige sporten nog mogen tennissen. En dit is dan ook de
perfecte tijd om buren, familie en vrienden kennis te laten maken met deze sport. Om bij ons op de club met deze aspirant leden een
balletje te kunnen slaan kun je introductiekaarten aanschaffen. Deze kaarten kon je kopen in het paviljoen. Nu is dat in deze tijd
waarbij het paviljoen overdag en nu ook permanent gesloten is geen optie meer.

Daarom zal vanaf 1 december het onderstaande proces van toepassing zijn. Voor het reserveren van de baan maken we gebruik van
de clubapp. (handleiding staat op www.goudhoek.nl)  Als je iemand wil introduceren reserveer je de baan zoals je normaal ook zou
doen. Echter voeg je bij het reserveren van de baan simpelweg bij "introducé toevoegen" de naam van de introducé toe met haar of
zijn naam en de leeftijd > 18 of < 18 jaar is.  Je rond de reservering af en je kunt gaan tennissen op de gereserveerde tijd. Na elke
kalendermaand maken we vanuit de ledenadministratie een uitdraai van deze boekingen en krijgen de leden die een introducé hebben
opgevoerd een “betaalverzoek” om de kosten over te maken. Kosten van de introducé zijn:

< 18 jaar € 2,50 per dag en > 18 jaar € 5 per dag

Leden die in de periode van 1 september tot en met 30 november (jeugd)spelers hebben geïntroduceerd worden via mail benaderd.

KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2021  
We hopen dat we in het voorjaar eindelijk weer kunnen tennissen en ook kunnen starten met de voorjaarscompetitie. De inschrijving
voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2020 is in ieder geval geopend. Je kunt je als team inschrijven t/m donderdag 31 december
2020.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar competitie@goudhoek.nl. In dit mailtje moeten ALLE volgende gegevens vermeld
worden:

De naam + bondsnummer van de captain (uitslagengedelegeerde) van het team
De namen + bondsnummers van de overige leden van het team
Aan welke competitiedag/avond en competitie-soort je wilt deelnemen.

Het complete aanbod van competitie-soorten en de competitie-data kun je terugvinden in onderstaande schema’s, deze staan ook op
de goudhoek-website (onder menu competities/toernooien en dan KNLTB-competitie).  

Voor een volledig overzicht wat er op de daarvoor bestemde dag gespeeld kan worden, verwijs ik je naar de KNLTB site, competitie
aanbod Noord Brabant voorjaar 2021.

Zoals het er nu uitziet hebben we op vrijdagavond 6 teams, dit betekent dat er tijdens thuiswedstrijden 1 1/3 baan beschikbaar is per
team. De wedstrijden zullen daardoor later afgelopen zijn. Goed om dit vooraf te weten. Als er op een bepaalde dag/avond te veel
team-aanmeldingen zijn dan zullen we via loting beslissen welke teams geplaats gaan worden. De kosten zullen afhankelijk zijn van
het aantal thuis-spelende speeldagen. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Henriëtte Berkvens of Miranda
Wouters, of stuur een mailtje naar: competitie@goudhoek.nl.
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