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LTCD bestaat in 2019 maar liefst 40 jaar.
De Algemene Leden Vergadering heeft plaatsgevonden op 16 februari 2019.
De opening van het zomerseizoen is op 14 april 2019 met een toernooi en Italiaanse lunch.
Waarschijnlijk in mei 2019 is er een uitwisseling met de jeugd van Kohlscheid.
Op 26 mei wordt er voor het eerst een seniorentoernooi gehouden.
Op 22 juni is er een uitwisseling met de jeugd van Eygelshoven.
Op 14 september verzorgt Sjeng Schalken een clinic.
Jarno Meijers is lid geworden van de jeugdcommissie.
Vanaf dit zomerseizoen gaan we werken met het afhangbord. Zie onderaan pagina 4.
Communicatie steeds meer via ClubApp en site van LTCD.

Detailinformatie
De vorige nieuwsbrief is van 26 oktober 2018.


Algemene Leden Vergadering (ALV) 16 februari 2019
Op 16 februari waren 24 leden aanwezig op de jaarlijkse ALV. Notulen van de vergadering zijn
naar alle leden gestuurd. Een aantal punten die behandeld zijn:
a. Het bedrag van de contributie blijft ongewijzigd in 2019.
b. De over te nemen lichtmasten liggen bij de andere club op een onbereikbare plek. Er wordt
alles op alles gezet om deze vóór de start van de zomercompetitie geplaatst te hebben bij LTCD.
c. Henryk Starosciak (voorzitter) en Truus Bahnen (secretaris) zijn aftredend. Zij hebben zich
herkiesbaar gesteld en zijn ter vergadering herkozen.
e. Het jaarprogramma is gepresenteerd. Op 16 maart was er een clinic en een uitwisseling met
de club uit Kohlscheid, de voorbereiding van de Dentgenbach Zomercup is in volle gang, op 14
september geeft Sjeng Schalken een clinic, er komt een uitwisseling met de jeugd van
Kohlscheid en in het najaar is er weer een ladies night. In de zomer zal er weer ledentref zijn op
dinsdagavond en zondagmorgen. Op woensdagavond zal een ledentref voor gevorderden
worden georganiseerd.
f. De KNLTB Clubapp is nog eens onder de aandacht gebracht.
g. In de zomer zal er gebruik gemaakt worden van het afhangbord bij de ingang.
h. Wim Dijs is benoemd als erelid van LTCD. Proficiat Wim!
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i. Vanaf 1 april zal naast Edgar Simonyan ook Rick Vliegen training geven bij LTCD. Edgar en Rick
zullen binnenkort hun lespakketten presenteren.


LTCD bestaat in 2019 40 jaar!
Dit jaar bestaat onze club maar liefst 40 jaar! En dat laten wij natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij gaan. Onderstaand een aantal evenementen die gaan plaatsvinden:



Bonte opening zomerseizoen met toernooi en Italiaans lunchbuffet op zondag 14 april
Op zondag 14 april zal er van 10.30 uur tot 15.00 uur een toernooi en aansluitend Italiaanse
lunch plaatsvinden om de opening van het zomerseizoen te vieren. Inschrijven kan tot en met
zondag 7 april. De bijdrage bedraagt € 8,00. Let op: indien je een gerecht verzorgd van de
bijgevoegde lijst geldt er GEEN inschrijfgeld.
Programma:
Start: 10.30 uur (gewenste aanwezigheid).
Eerste speelronde: 10.45 uur – 11. 45 uur (door middel van kaarten trekken).
Tweede speelronde: 12.00 – 12.45 uur (indeling naar speelsterkte).
Drinkpauze
Derde speelronde: 13.15 uur – 14.00 uur (indeling naar speelsterkte).
Italiaanse lunch: 14.00 – ongeveer 15.00 uur.
Aanmelden het voor toernooi en/of het leveren van een gerecht voor de lunch kan bij
aanmelden@ltcd.nl. Vol = vol!



Uitwisseling voor de jeugd tot 16 jaar met Kohlscheid op nader te bepalen datum
Waarschijnlijk zal dit ergens in mei plaatsvinden. Nadere informatie volgt volgt spoedig.



Seniorentoernooi op zondag 26 mei
Op zondag 26 mei zal voor de eerste keer een toernooi voor senioren georganiseerd worden.
Ieder lid vanaf 60 jaar is welkom. Het toernooi zal plaatsvinden van 15.30 uur tot 18.00 uur en
zal worden afgesloten met koffie en taart. Aanmelden via: aanmelden@ltcd.nl. Nadere
informatie volgt.



Uitwisseling voor de jeugd tot 16 jaar met Eygelshoven op zaterdag 22 juni
Nadere informatie volgt.



Clinic door Sjeng Schalken op zaterdag 14 september
Deze zal plaatsvinden van 14.00 uur tot 16.00 uur. Van 16.00 uur tot 16.30 uur wordt een heren
dubbel gespeeld door Sjeng met medewerking van onder andere Edgar Simoyan en Rick Vliegen.
Om 16.30 uur zal Sjeng een heren enkel op GrandSlam niveau spelen, dus voluit! Vanaf 17.00
uur kunnen we genieten van een barbecue of buffet en gezellig napraten met Sjeng.
Nadere info over andere activiteiten op die dag volgt.



Opmaak buitenbanen
De buitenbanen worden dit jaar opgemaakt door de professionele partij ACE.
Leden mogen in de zomer overigens alleen gratis gebruik van de binnenbanen als de
weersomstandigheden buiten spelen onmogelijk maken.
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Jarno Meijers lid geworden van de jeugdcommissie
Jarno Meijers maakt vanaf nu deel uit van onze jeugdcommissie. Welkom Jarno en heel veel
succes!



Voorjaarscompetitie 2019
De Voorjaarscompetitie telt zeven speeldagen en start begin april en loopt door tot begin juni.
Van LTCD doen er maar liefst negen teams mee! Onderstaand de speeldata.



Jeugd beweegplan
We zoeken geïnteresseerden voor ondersteuning bij ons “Jeugd beweegplan”. Dit houdt in dat
we het als club belangrijk vinden dat de jeugd beweegt. Hierover is al contact met de gemeente
geweest en deze staat hier positief tegenover en wil ook haar medewerking geven. Wij hopen
hiervoor, in samenwerking met de gemeente en boksschool, een platform te kunnen bieden.
Leden die affiniteit met jeugd, sport en/of gezondheid hebben, vragen we zich te melden bij de
secretaris (secretariaat@ltcd.nl) zodat we een bijeenkomst kunnen beleggen.



KNLTB ClubApp en site LTCD
LTCD gaat mee met de tijd. In dat licht wil het bestuur en de werkgroep de communicatie met
leden makkelijker en toegankelijker maken. Dit is één van de redenen waarom gekozen is om
gebruik te maken van de KNLTB-toepassing. Daarbij hoort ook een nieuwe site én een eigen
ClubApp van LTCD.
ClubApp
Er is al een tijdje een ClubApp beschikbaar, die zowel via IOS (Apple) als
Android (onder andere Samsung) is te downloaden.
We merken dat nog lang niet alle leden daarvan gebruik maken. We
verzoeken ieder lid die de ClubApp nog niet heeft geïnstalleerd, deze dan te
installeren. Berichtgeving zal steeds meer via dit medium plaatsvinden. Het
jaar 2019 zal daarbij een ‘overgangsjaar’ zijn, waarbij berichtgeving ook nog via een nieuwsbrief
per email zal worden gestuurd. Vanaf 2020 werken we nog uitsluitend met de ClubApp en onze
site.
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Instructie installeren ClubApp
Zoek in de App Store (Apple) of Play Store (Samsung) naar de KNLTB ClubApp en download deze.
Zoek op ‘L.T.C. Dentgenbach ‘79’, een deel van deze naam of op plaatsnaam ‘Kerkrade’.
Beginscherm

Loginscherm
Vul jouw bondsnummer in (staat op KNLTB-pasje)
Vul het wachtwoord in dat je zelf hebt aangemaakt nadat
jij van ons een email met een uitnodiging hebt ontvangen
nadat je de contributie hebt betaald.
Let wel; als wij van jou geen emailadres hebben kunnen
wij jou ook niet uitnodigen voor de ClubApp. De KNLTB
biedt gewoonweg geen andere manier dan uitnodigen
van leden via de email.

Lukt het installeren niet? Probeer dit dan eens met hulp van een lid waarbij het wel gelukt is. En
lukt het dan nog niet? Spreek dan één van de bestuurs-of werkgroepleden aan op de club. We
proberen de ClubApp dan samen te installeren.
De CubApp biedt diverse functionaliteiten:
Submenu ‘Club’
Hierin staat onder andere de weersverwachting van vandaag, het
clubnieuws, een leden-zoekfunctie, de clubagenda en onze clubsponsoren.
Submenu ‘Mijn Profiel’
Hieronder tref je gegevens aan die bij de club bekend zijn over jou. Door
rechtsboven op
te klikken kun je de gegevens inzien, aangeven of je wilt
dat jouw gegevens zichtbaar zijn voor andere leden en jouw gegevens
wijzigen.
Submenu ‘Afhangen’
De functie ‘Afhangen’ (lees: reserveren van een baan) werkt al een tijdje, maar hier is nog geen
gebruik van gemaakt. Met de ClubApp op je telefoon (of met de site)
kun je (1) een baan voorlopig reserveren.
Bij binnenkomst in de kantine hangt aan de linkerkant het afhangbord.
Afhangen kan alleen voor de buitenbanen. Vanaf het zomerseizoen
2019 is reserveren van een baan nog uitsluitend mogelijk met het de
functionaliteit ‘afhangen’ van de ClubApp.
Bij aankomst bij de club dient dan (2) via het afhangbord de reservering definitief gemaakt te
worden door alle meespelende leden. Dit heet ‘afhangen’. Hiervoor is de clubpas nodig van
ieder lid dat meespeelt.
Geen idee hoe dat moet? Zie dan de instructie zoals deze gedeeld is via de KNLTB Clubapp en
zoals die ook bij het afhangbord ligt. Lukt het nog niet? Vraag dan hulp van personeel achter de
bar.
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Heb jij nog geen pasfoto aangeleverd aan ons secretariaat? Doe dat dan zo snel mogelijk via
secretariaat@ltcd.nl, want zonder pasfoto mogen en kunnen wij geen club-pas voor jou
aanmaken.
Lukt het reserveren en afhangen niet? Probeer dit dan eens met hulp van een lid waarbij het wel
gelukt is. En lukt het dan nog niet? Spreek dan één van de bestuurs-of werkgroepleden aan op
de club. We proberen dan samen via de ClubApp een baan te reserveren en deze daarna af te
hangen.
Submenu ‘Maatjes’
Hier kun je contact opnemen met andere leden.
Submenu ‘Meer’
Hier kun je onder andere onder ‘App instellingen’ aangeven of je pushberichten wenst te
ontvangen over nieuws, afhangen en clubevents. En bij die laatste twee kun je ook aangeven
hoe lang van tevoren je deze wenst te ontvangen.
De ClubApp zal vanaf nu gebruikt worden om alle actueel nieuws te delen. Voor de ClubApp
geldt dat we nog in een ‘opbouwende’ fase zitten. Zie je dingen die naar jouw mening handiger
of beter kunnen? Geef dat dan gerust door aan
Site LTCD
Gegevens site LTCD: www.ltcd.nl
Zie onderstaand kort stappenplan om in te loggen.
Beginscherm
Voor onze Duitse leden kan de taal desgewenst worden omgezet. Inloggen gaat via de knop
‘Mijn Club’.
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Loginscherm
Vul jouw bondsnummer in (staat op KNLTB-pasje)
Vul het wachtwoord in dat jij hebt aangemaakt in de ClubApp nadat je van ons een email hebt
ontvangen met een uitnodiging.
Speel er eens mee. Als je op de home-pagina
naar beneden scrolt zie je het nieuws. Dit nieuws
verschijnt overigens ook op de ClubApp. Onder
‘Mijn Club’ (rechtsboven op scherm) kun je
onder andere de ledenlijst raadplegen en je
profiel bekijken.

‘Mijn agenda’ en ‘Diensten’ betreft het draaien van bardiensten en dat is in het geval van LTCD
niet van toepassing.
‘Baan afhangen’ werkt ook via de site. Zie de informatie hierover onder het kopje ‘ClubApp’.
Onder ‘Ledenlijst’ staan alle leden genoemd van LTCD, inclusief speelsterkte, email-adres en
telefoonnummer.
En bij ‘Mijn profiel’ kun je zien welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn.
Tenslotte…


Handige internetsites
Check de volgende sites voor handige informatie:
ltcd.nl → de nieuwe site van LTCD.
mijnknltb.toernooi.nl → voor het opzoeken van competities.
toernooi.nl → voor het opzoeken van toernooien.
knltb.nl → voor algemene informatie over tennis en de tennisbond.
Knltb.nl/over-knltb/wat-doet-de-knltb/knltb-online/apps-van-de-knltb/knltb-clubapp → voor
informatie over de ClubApp.



Lid worden
Ken jij iemand die nog geen lid is van LTCD? Ook dit jaar zijn nieuwe
leden het eerste jaar voor maar €40 euro lid. Daarnaast hebben we
Edgar bereid gevonden om ook dit seizoen de nieuwe leden 3 gratis
lessen te verzorgen. Info: e.simonyan@hotmail.com.



Ander woonadres of emailadres?
Geef het door aan ons secretariaat via secretariaat@ltcd.nl.
En als je ons nog niet als ‘vriend’ hebt op Facebook, overweeg dan
eens om dat te doen. Dat kan door te zoeken op ‘LTC Dentgenbach’.



Communicatie
Houdt onze nieuwe site, de ClubApp, het prikbord in de kantine van de sporthal, onze Facebook
pagina en je email in de gaten. Via deze kanalen wordt regelmatig nieuws gedeeld.

Bestuur en werkgroep LTCD
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Let op: als men een van de gerechten wil leveren dit ook doorgeven via aanmelden@ltcd.nl
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