Welkom bij LTV Breukelen
Beste lid,
Van harte welkom bij LTV Breukelen! In deze brief lees je belangrijke
informatie over onze club, wat er allemaal te doen is en hoe je het meeste uit
je lidmaatschap haalt.
Voor alle informatie, contactgegevens en nieuws verwijzen we je naar
www.ltvbreukelen.nl. Ook vragen we iedereen om de KNLTB Club App te
downloaden (beschikbaar voor iOS en Android). Via deze app ontvang je alle
informatie over de activiteiten en nieuws.

Mijn Club / KNLTB Club App
Handig – zowel op de site (onder Mijn Club) en de app vind je:
•

•
•
•

•

Jouw persoonlijke
gegevens, inclusief
bondsnummer en rating
Jouw taken (zoals
bardiensten)
De agenda – welke events
er aan zitten te komen
De optie om een maatje
zoeken om mee te
tennissen
Alle competitiegegevens
en toernooigegevens

In de app heb je in 1 oogopslag alle informatie van LTV Breukelen (nieuws /
events / ledenlijst) bij de hand en ontvang je ook pushberichten voor
belangrijke agenda-items.
Hoe vind ik deze informatie?
Met je bondsnummer en wachtwoord kan je inloggen in zowel de ClubApp, als
het ledengedeelte van de clubwebsite. Om in te loggen onder mijn club volg je
de volgende instructies:
1. Ga naar MIJN CLUB op www.ltvbreukelen.nl
2. Voer je bondsnummer in
3. Voer je wachtwoord in (hetzelfde als mijn knltb). Ben je dit vergeten –
vraag het opnieuw aan via https://www.ltvbreukelen.nl/mijn
4. Daarna kan je met deze gegevens inloggen in de mobiele App, de
(bar)dienstenplanner of het ledengedeelte van de clubwebsite. Het
inloggen in de Club App hoef je maar één keer te doen. Daarna blijf je
automatisch ingelogd. Hou wel de updates in de gaten! (schakel ook de
push-meldingen optie in)
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Tennisles
Onze tennislessen worden verzorgd door de tennisschool CTO: inschrijven
kan hier: CTO Tennis De prijzen voor de tennislessen verschillen per seizoen.
Lessen in de zomer kan je alleen volgen als lid van LTV Breukelen. In de
winter zijn ook de kosten van de blaashal (op baan 1, 2 en 3 van LTV
Breukelen) in de lesprijs opgenomen.
• Ieder lesseizoen (zomer en winter) worden er groepjes gemaakt op
basis van aangegeven beschikbaarheid, niveau en voorkeuren voor
aangegeven vrienden.
• Verder zijn er ook privélessen of intensieve trainingen (2x per week)
mogelijk. Voor de exacte prijzen voor de lesgroep die je wenst, kun je
een mail naar info@ctotennis.nl sturen.

Competitie
LTV Breukelen is een zeer actieve club en we hebben ieder jaar veel
competitieteams. We spelen competitie op dinsdag, vrijdagavond en het
weekend. In principe geef je je op als team. Omdat het zo druk is – wordt er
geloot. Ben je te laat om aan te sluiten bij een team of wil je af en toe spelen,
geef je dan op als vervangende speler bij CWT@ltvbreukelen.nl.
Voor meer informatie over competitie en het reglement: klik hier

Onze toernooien
LTV Breukelen heeft twee grote toernooien: voor de zomervakantie
organiseren we het Open Toernooi voor alle senioren uit de omgeving en
meteen na de zomervakantie vindt onze Club Kampioenschappen plaats. Een
sportieve en sociale manier om de leden te leren kennen, op en buiten de
baan. Er wordt op tijd een mail met informatie en inschrijving verstuurd – hou
altijd onze agenda in de KNTLB Club App en onze site in de gaten.
Verder kan je je natuurlijk opgeven voor andere toernooien – posters en
informatie is te vinden op de club.

Evenementen
We hebben een zeer actieve evenementencommissie – zo worden activiteiten
georganiseerd zoals Het Openingsevent, Veteranentoernooi, Patat Tennis
Clinics vanuit de jeugd commissie en vele andere activiteiten. Deze worden
gecommuniceerd via borden op de tennisclub en de bovengenoemde app en
website. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen – dus
laat het ons weten als je ook wat wil organiseren: ec@ltvbreukelen.nl

Vrij spelen
LTV Breukelen heeft 9 banen. In het voorjaar en najaar kan het best druk zijn
op de baan ivm lessen en competitie. Er worden altijd banen vrij gehouden om
te spelen. Deze banen kunnen enkel geboekt worden door af te hangen met je
maatje(s) bij het afhangbord op de club. Vooralsnog is het bij ons niet
mogelijk om op afstand af te hangen. Soms moet je dus wachten op een baan
– maar kan je gezellig een kopje koffie of een ander drankje nuttigen voordat
je de baan op gaat.
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Wil je spelen maar heb je geen maatje? Kom dan maandagavond naar de
tosavond. Vanaf 19:00 kan je meespelen in steeds wisselende teams op de
baan. Je hoeft je niet van tevoren op te geven. Kom langs en neem alleen je
pasje mee. Ook kan je via de KNLTB Club App zoeken naar maatjes en zo
afspraken maken om samen te spelen.
En in het voorjaar vindt ook de laddercompetitie plaats – een aantal
wedstrijden spelen tegen mensen van een vergelijkbaar niveau. Informeel,
gezellig en competitief. Lijkt het je leuk mee te doen, stuur een mail aan
laddercompetitie@ltvbreukelen.nl. Hou je mail en de website in de gaten.

Verplichte bardiensten
Ieder lid tussen 18 en 70 jaar moet 2 bardiensten per jaar draaien. Pas
wanneer deze ingepland zijn (of evt. afgekocht) ontvang je toegang tot het
afhangbord om vrij te tennissen en kan je competitie spelen.
1.
2.
3.
4.
5.

De bardienst kan je inplannen onder MIJN CLUB op
www.ltvbreukelen.nl
Log in met bondsnummer en wachtwoord
Open vervolgens het tabblad taken - hier zie je een kalender met alle
beschikbare bardiensten
Als je een dienst gevonden hebt klik je op de dienst en plan je in door op
de knop “Inplannen” te klikken.
Bij mijn agenda zie je een overzicht van de door jouw ingeplande
bardiensten

Let op:
•
•

•
•

Boek minimaal 2 diensten in - en check goed of je deze dienst wilt
inplannen.
LET OP: zelf wijzigingen kan niet - als je toch een foute datum hebt
ingevuld of alsnog wilt wijzigen, stuur een mail naar
faciliteiten@ltvbreukelen.nl
De instructies voor de bardienstplanning staan op de site: klik hier
Hier staan ook antwoorden op veel gestelde vragen en we zullen deze
aanvullen wanneer er meer vragen komen.

Tot slot heeft LTV Breukelen een Facebookpagina waar je lid van kan worden
– zoek op LTV Breukelen. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste
nieuwtjes. Heb je vragen, kijk op onze website voor de contactenlijst of vraag
het gewoon aan één van de vele actieve leden op de baan – zij willen je
allemaal op weg helpen!
We wensen je veel tennisplezier!
LTV Breukelen

www.ltvbreukelen.nl
info@ltvbreukelen.nl
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