Beste leden,
Weeeeeer even wat nieuws te melden.
-

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld is de KNLTB app volledig aangepast. Toch is er bij
veel leden nog onduidelijkheid over de werking van de app. Ergens in maart, jullie krijgen nog
bericht over de juiste datum, zal iemand uitleg geven over de download en werking van deze
app en tevens uitleggen wat en waar alle info op de website te vinden is.

-

Onze clubkampioenschappen zullen voor het eerst plaatsvinden voor aanvang van de
competitie, namelijk in de laatste week van maart. Iedereen kan zich, door deelname aan de
clubkampioenschappen, goed voorbereiden op de competitie. Dus schrijf in en maak er
geweldige clubkampioenschappen van.

-

De mail m.b.t. het IVA certificaat is verstuurd aan alle leden. Tot nu toe zijn er al rond de 100
certificaten binnen. Dat het van belang is dat ieder seniorlid deze test maakt blijkt wel uit het
feit dat de Gemeente op 16 januari j.l. heeft aangekondigd onaangekondigde controles te
gaan uitvoeren op naleving van de Drank- en Horecawet. Bij overtreding van de Drank- en
Horecawet wordt een boete opgelegd!! De boete bedraagt € 1.360,00. Zowel onze
tennisvereniging als degene die in overtreding is wordt een boete opgelegd!!!!
Deze controles zijn gericht op:
1. Geen alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18. Dus bij twijfel over de leeftijd altijd
een leeftijdsbewijs vragen en anders geen alcohol verstrekken.
2. Geen weder verstrekking van alcohol; dus geen alcohol verstrekken aan personen van 18
jaar en ouder die van plan zijn dit door te geven aan minderjarigen.
3. Naleving overige regelgeving. En hier wordt dus het IVA certificaat van belang. Van alle
barmedewerkers moet een registratie aanwezig zijn waaruit blijkt dat de barvrijwilliger
het certificaat heeft gehaald. Dus is het heel erg belangrijk dat iedereen de test op korte
termijn doet. Het kost met lezen en invullen 20 minuten van jullie tijd, dus schroom niet
om de test te gaan doen. Onze vereniging is er erg mee geholpen en hierdoor kunnen
zware boetes, of zelfs sluiting van ons paviljoen, worden voorkomen.

-

Heel vervelend voor onze zustervereniging TV Breakpoint, maar door de verhuurder is met
ingang van 1 januari 2019 de huur van de tennisbanen opgezegd. Hierdoor waren veel leden
van TV Breakpoint gedwongen een alternatief te zoeken. Wij hebben een voorlichtingsavond
voor leden van TV Breakpoint georganiseerd en het verheugt ons te zien dat nu al 40 leden
naar RCW zijn overgestapt. Het zal voor deze nieuwe leden best wel wennen zijn bij ons en
wij roepen iedereen dan ook op om de nieuwe leden met open armen te ontvangen en op te

nemen in de bestaande tennisgroepen. TV Breakpointers……van harte welkom bij RCW en wij
hopen dat jullie het snel volledig naar jullie zin zullen hebben.
-

Aangezien het winterweer er weer aankomt kan het zijn dat de banen niet bespeelbaar zijn.
Het parkbeheer beslist hierover. Berichtgeving hierover wordt zo snel mogelijk met jullie
gedeeld.

-

Binnenkort zal er een zogenaamde “nieuwe ledenavond” worden georganiseerd. De
voorbereidingen worden al getroffen. Alle nieuwe leden zullen ruim op tijd een uitnodiging
ontvangen.

Het bestuur

