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Van de redactie 
Deze korte editie van de nieuwsbrief staat volledig in het teken van de 
coronacrisis en wat deze inhoudt voor onze vereniging.  
Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat 
er speelt. 
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar 
rravenschot@live.nl  
 
Nieuws van de KNLTB 
Alle leden van de KNLTB hebben op donderdag 2 april persoonlijk bericht 
ontvangen over de maatregelen en aanpassingen m.b.t. het coronavirus. 
Tevens is er antwoord gegeven op de meest voorkomende vragen.        
Voorlopig dus duidelijk tot wanneer we niet kunnen tennissen, maar 
onduidelijk wanneer we dat weer wel kunnen gaan doen. Ook heeft niet 
iedereen een muurtje om een balletje tegen te slaan. Maar ja, we zullen ons de 
komende tijd aan de regels moeten houden om dit virus uit te bannen. 
 
Van de bestuurstafel 
Iedereen zal begrijpen dat onze mooie jaarplanning en de begroting voor 2020 
er heel anders uit gaan zien. In de eerstkomende bestuursvergadering zullen 
we dit verder bespreken. Competities, evenementen en toernooien, alles zal 
gaan veranderen. Dus dientengevolge ook de inkomsten en met name die van 
de kantine en de sponsors. Wat nog wel doorgaat is het oud papier ophalen. 
We deden dit de laatste tijd met 7 eigen mensen en 3 ingehuurde krachten. 
Doordat de bardiensten nu (tijdelijk) vervallen hebben we meer mensen 
beschikbaar om oud papier op te halen. Dit zijn voorlopig de enige inkomsten 
voor de club. 
Dus schrijf je in voor een openstaande papierdienst, of als je gevraagd wordt, 
probeer dan tijd vrij te maken hiervoor. Met gezamenlijke inzet komen we deze 
crisis door! 
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Alle inbraakschade is inmiddels hersteld. Er is een nieuwe schuifpui geplaatst, 
een nieuwe nooduitgang en er is reparatie aan schilderwerk gedaan.     
Het grote onderhoud aan de banen is helaas nog niet gedaan.  Dit alles stond 
gepland voor week 13, maar de bestuurder van de machine heeft een ongeluk 
gehad en is daardoor een aantal weken uitgeschakeld. Er is nu een nieuwe 
afspraak gemaakt voor week 17. 
Het reguliere onderhoud aan het park wordt waar nodig voortgezet, want het 
gras en onkruid groeit gewoon door. Het ziet er weer keurig netjes uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele positieve opmerkingen van enthousiaste leden: 

- De banen gaan nu langer mee.  
- Je schoenen slijten ook niet.  
- Nieuwe bespanning kan nog wel even wachten.  
- Je gaat niet zakken in je ranking.  
- We gaan weer starten in een gezonde omgeving. 
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