Geachte leden,

april 2018

Barbezetting
Er is een nieuwe lijst gemaakt voor de barbezetting, deze zal voorlopig gelden
tot 3 juni 2018.
De bedoeling is dat ieder lid van T.V. Pharo eenmaal een bardienst gaat
draaien. Wilt u uw naam s.v.p. op deze lijst invullen?
In de Drank- en Horecawet is onder meer verplicht gesteld dat op tijdstippen
dat er alcohol wordt geschonken minimaal 1 gekwalificeerde barvrijwilliger (in
het bezit van het IVA certificaat)aanwezig is. Alstublieft een kopie van het IVA
certificaat afgeven in de kantine van T.V. Pharo.
Verder zal er gewerkt gaan worden met een zogeheten “barpool”.

Toegangscontrolesysteem
Het is in het belang van T.V. Pharo dat gescheiden van voetbalvereniging
Alexandria de toegang tot het tennispark alleen toegankelijk is voor tennissers
en eventuele begeleiders. Tijdens de laatste ledenvergadering is aan de orde
geweest dat dit gerealiseerd gaat worden door middel van een
toegangscontrolesysteem. Uw KNLTB pas is dan de zogenaamde sleutel voor
het toegangshek, de toegang tot de kleedkamer en het openen van de
terrasdeur van de kantine.
Tijdens het openingstoernooi werd door een van onze leden het idee geopperd
om aan alle leden een minimale bijdrage van € 10,00 te vragen. Als geste is
besloten zodra er € 1.000,00 is gedoneerd een tennisracket onder de donateurs
te verloten. Dit betekent, op grond van een kostenbegroting van € 5.000,00 dat
er vijf tennisrackets onder de donateurs worden verloot.
Als u hiermee instemt kunt u het bedrag overmaken op de rekening van
T.V.Pharo (IBAN:NL70INGB0003291425) onder vermelding van “Toegang”. De
totale kosten bedragen ca. € 5000,00.
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Club van 50/100
Door een aantal leden is er gesproken over de mogelijkheid de club van 50 of
100 nieuw leven in te blazen.
Door deze extra financiële injectie zal het mogelijk worden om naast de in de
jaarlijkse begroting opgenomen kosten extra voorzieningen ten behoeve van
onze vereniging te realiseren.
De club van 50 of 100 zal door middel van een lijst met daarop de deelnemers
in de kantine worden opgehangen. Uiteraard is het ook mogelijk dat hieraan in
groepsverband wordt meegedaan. Bijvoorbeeld leden die wekelijks met elkaar
tennissen. Deze groep zal als zodanig met een groepsnaam (zelf te verzinnen)
op de lijst worden genoteerd.

Met vriendelijke groet,
Leo van Asperen.
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