Beste leden, de 2e nieuwsbrief in 2019 is een feit

-

In de vorige nieuwsbrief is iets vergeten dat niet zou mogen, namelijk de vermelding dat
tijdens de nieuwjaarsreceptie 4 leden zijn gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. Dat
zijn de leden Ton Bakkers, Mieke Bruurmijn, Wim Knepfle en Peter Grootswagers. Proficiat
allemaal en wij hopen dat jullie opgaan voor een 50 jarig jubileum!!

-

Na de oproep om het IVA certificaat via de website in te vullen is dit al door veel leden
gedaan. Toch misssen wij er nog veel en de vraag is dan ook opnieuw aan de leden die dit
nog niet hebben gedaan om het certificaat op korte termijn te halen. Dit is echt van belang
voor onze vereniging!!!! Bij overtreding van de Drank- en Horecawet wordt een boete
opgelegd!! De boete bedraagt € 1.360,00 en het zou zonde zijn als deze boete wordt
opgelegd omdat leden niet het vereiste IVA certificaat in bezit hebben. Helaas is afgelopen
zaterdag 13 april een controle geweest op de naleving van de horecawet. Gelukkig waren
onze bardienstmedewerkers in het bezit van het IVA certificaat maar zij hebben wijn
geschonken aan, wat later bleek, 2 minderjarige meisjes die speciaal ingehuurd zijn om bij
verenigingen om alcohol te vragen. Helaas is door onze bardienstmedewerkers niet om een
legitimatie gevraagd en later zijn 2 BOA’s gekomen en hebben onze vereniging verbaliseerd!
De kosten hiervan bedragen maar liefst € 1360,00. Jullie zullen begrijpen dat we ons dit
niet nogmaals kunnen permitteren!!! We vragen jullie dan ook met klem, als je achter de
bar staat, om bij enige twijfel van leeftijd en bij een bestelling van alcohol altijd om een
legitimatie te vragen.

-

Door het bestuur is, in het kader van het werken naar een rookvrije vereniging, besloten om
de gebruikers van de E-sigaret ook te verwijzen naar de rokers plaatsen op ons park.

-

Op de afgelopen bestuursvergadering is ook besloten om het draaien van bardiensten m.i.v.
2020 alleen nog verplicht te stellen voor leden tot en met 70 jaar. De jongere leden moeten
voortaan bardienst draaien m.i.v. het jaar waarin men 18 jaar wordt.

-

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gemerkt staat op de nieuwe ledenpas geen speelsterkte
meer. Deze pas is 2 jaar geldig. Volgend jaar zal dan ook € 135,00 aan contributie worden
geïnd.

-

M.i.v. 2019 is weer een sponsorovereenkomst voor 3 jaren met Intersport Twinsport
afgesloten. Onze leden kunnen daar, op vertoon van hun pasje, extra korting ontvangen.

-

De voorzitter van de barcommissie roept alle teamcaptains op om vooral geen etensresten
na de competitiedag in de keuken te laten liggen. Dus captains, let daar goed op a.u.b.

-

Het jeugdkamp vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 juni en zaterdag 22 juni tot 12.00 uur.

-

Binnenkort zal onze AED vervangen worden. Door deskundigen wordt geadviseerd om onze
oude, die al ruim 10 jaar in ons bezit is, te vervangen door een AED die aan de eisen van de
huidige tijd voldoet.

-

De ALV is bezocht door 54 seniorleden, wat ruim voldoende is om eventuele stemmingen c.q.
beslissingen voor te leggen aan de aanwezige leden. Er is toestemming gevraagd aan de
leden om een tractor aan te schaffen en de vergadering heeft hiervoor toestemming
verleend. Ook is op de ALV een oproep gedaan voor iemand die onze PR wil doen. Graag
willen wij dit nu ook onder de aandacht brengen. Dus als iemand geïnteresseerd is voor deze
functie dan kan hij of zij contact opnemen met Joost Snoeren.

-

Vanaf begin dit jaar loopt er een nieuwe ledenactie. Mensen die nu lid worden van RCW
hoeven maar € 100 voor een heel jaar tennissen te betalen. Uiteraard is dit naar rato als men
in april of mei e.d. lid wordt. Ook hoeft dit jaar geen bardienst te worden gedraaid.

-

Tijdens de competitie op vrijdagavond is er geen vrije baan beschikbaar. Op zaterdag is 1 vrije
baan beschikbaar tot 11.00 uur en op zondag is er de hele dag 1 vrije baan beschikbaar.

-

Helaas menen nog altijd leden dat niet na elke partij geveegd hoeft te worden. Dit MOET wel!
Het parkbeheer steekt ongeveer 10 uur per week in alleen al het baanonderhoud en zij
stellen de eis dat er na elke partij geveegd moet worden. Dus houdt je aan deze
verenigingsregel.

-

De penningmeester laat weten dat de vrijwilligersvergoeding op het pasje van de vrijwilliger
is gestort. Het blijkt dat er vrijwilligers zijn die deze, weliswaar kleine, vergoeding helemaal
niet gebruiken. Dit is natuurlijk wel de bedoeling. De vergoeding is gestort op de ledenpas
waarmee bij de bar betaald kan worden.

-

Het bestuur roept leden op die eventueel een laddercompetitie willen opzetten. Zijn er
geïnteresseerden dan even contact opnemen met iemand van het bestuur.

-

Op de Ladies Day, op zondag 30 juni, kan er alleen vrij getennist worden tot 10.15 uur.

Het bestuur

