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Opgave voorjaarscompetitie 2019
Sittard, 24-11-2018
Beste leden,

Lijkt het je leuk om mee te doen aan de Voorjaarscompetitie? Geef je dan op bij
ondergetekende. Dat kan rechtstreeks naar het emailadres in de volgende link:
verenigingscompetitieleider (=VCL) of via een reply op de de email naar de secretaris. Ook
dan komt het goed. De VCL schrijft de teams in bij de KNLTB. Check de competitiezoeker
of bekijk het competitieaanbod om erachter te komen aan welke competities je op jouw
club kan deelnemen en/of informeer bij jouw VCL.
Persoonlijke opgave:
Maak je wens bekend en de dagen (zie daarvoor deze link) waarop je zou kunnen spelen.
Dan zoeken wij een geschikt team.
Of wil je als reserve speler voor de teams fungeren? Dat kan ook. Geef je dus op.
Opgave als team:
Stuur een bericht met de spelende leden van je team en de naam van de captain. Het
team moet minimaal bestaan uit 4 spelende leden en minimaal 2 reserve leden.
Je lijstje met namen bestaat dus uit minimaal 6 spelers van Electron of leden van een
andere tennisvereniging die een Electron competitielidmaatschap willen aangaan (50 euro)
Daarnaast geef je op in welke competitie je wilt uitkomen. Zie daarvoor de bovenstaande
links van een competitie vorm of de competitiezoeker.
Waarom dit minimale aantal deelnemers? Wij willen graag dat elke opgave ook
daadwerkelijk wordt ingevuld en er geen problemen ontstaan in de loop van de competitie
door blessures en vakantie. Onze ervaring leert dat daarvoor zijn minimaal 6 spelers nodig
zijn.
De kosten van de competitie worden onder de spelende leden (niet de reserves) verdeeld.
Laatste jaren was dit ca Euro 15,- pp. Zowel spelende leden als reserve spelers ontvangen
uiteraard een spelerspas.
Dus, reageer meteen of enthousiasmeer je vrienden en reageer daarna. De inschrijving
sluit 31 december 2018.
namens het bestuur van Electron,
Peter Dekkers, voorzitter en wedstrijdsecretaris
PS. Zie de volgende pagina voor wat achtergrondinformatie
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