Borsbeek Tennis Club
Nieuwsflash maart 2021
Aan (voornaam)
Beste leden en sympathisanten,
Lidgeld.
Lidgeld nog niet betaald? Vandaag is de laatste dag dat je geniet van € 5.00 korting op je lidgeld.
Opening terreinen.
De terreinen worden, als het weer het toelaat, geopend vanaf 1 april. En dit is geen grap.
Inmiddels is de lenteopmaak afgelopen, maar moeten de terreinen nog verschillende keren gewalst
worden.
Om de terreinen in goede staat te houden is het zeer belangrijk dat jullie zich aan enkele regels
houden:
- De terreinen niet betreden als ze te nat liggen.
- Terreinen enkel betreden met aangepaste tennisschoenen. Geen sneakers, loopschoenen,
allround sportschoenen, …
- Na afloop de terreinen steeds keren met de aanwezige sleepnetten
Op deze manier beschikken we voor de rest van het seizoen over goede velden.
Reservatiesysteem.
Vanaf dit seizoen starten we met een nieuw reservatiesysteem waaraan toegangscontrole en
lichtsturing gekoppeld zijn. Vanaf 20 maart kan gereserveerd worden. U moet daarvoor de Playtomic
App downloaden en u registreren. Na reservatie ontvang je een unieke code waarmee je toegang
krijgt tot het gereserveerde terrein. De lichten worden 5 minuten voor aanvang automatisch
aangestoken en na afloop uitgedaan, als geen andere reservatie gepland staat.
Website.
Julie zullen al gemerkt hebben dat de website al een tijdje niet werd geüpdatet. Door problemen met
de hosting-provider kunnen we momenteel niet op de website om de nodige aanpassingen te doen.
We hopen dit zo snel mogelijk op te lossen.
Via sociale media houden we jullie wel op de hoogte.
Chalet.
Door de coronavoorschriften is het nog niet mogelijk de chalet te openen. Onze gebruikelijke
openingsbrunch moet dus uitgesteld worden.
Vragen?
Heb je vragen, opmerkingen, suggesties dan je steeds terecht bij een van de bestuursleden of, zodra
corona het toelaat, in de chalet.
Veel tennisplezier en hopelijk tot snel in de chalet.
Het bestuur
Eddy, Gilbert, Johan, Marina, Roger, Wendy

