Hoe kan ik een ander lid van DTV De Donkelaar opzoeken?
Via de clubapp onder kopje “club” net onder het clubnieuws
hier kun je een ander lid ook direct mailen en/of bellen.
Een complete lijst is niet meer beschikbaar
Waar vind ik informatie over de voorjaarscompetitie?
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/
Waar vind ik de actuele Uitslagen en standen van de competitie?
https://mijnknltb.toernooi.nl/find/club
en via de clubapp op je mobiel
Hoe kan ik uitslagen invoeren?
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/uitslagen-invoeren/
Hoe kan ik een bardienst inplannen?
https://support.knltb.club/hc/nl/articles/115005707265-Hoe-plan-ik-als-lid-een-dienst-inWaar kan ik bardienst(en) inplannen?
https://mijn.knltb.club/clubs Beter nog via de clubapp
Waar kan ik de activiteiten van DTV De Donkelaar zien?
1. Via de clubapp het makkelijkst maar ook via
2. De website http://www.dedonkelaar.nl/activiteiten/
Waar kan ik het laatste nieuws van DTV De Donkelaar zien?
1. Via de clubapp het makkelijkst maar ook via
2. De website http://www.dedonkelaar.nl/category/nieuws/
Als je niet wenst te worden benaderd via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar partners,
dan kun je gebruikmaken van onderstaand formulier. Je gegevens worden dan niet gedeeld met partners van de
KNLTB. https://knltb.nl/overig/formulieren/overig/formulier-recht-van-verzet/
Vragen over:
Afhangbord
Bardiensten
Competitie (VCL)
Jeugdtennis
Kassa
Ledenadministratie

Paviljoen
Park
Penningmeester

Secretariaat
Seniorencommissie
Sponsoren
Technische com.

Trainingen
Voorzitter
Website

→ Theo vd Heuvel email: theo.heuvel@home.nl
→ Marco vd Rakt email: marcovanderakt@hotmail.com of Mariëtte van Paviljoen
of Theo vd Heuvel
→ Harry vd Westelaken email: hwestelaken@home.nl
→ Christien Ondersteijn email: christienondersteijn@xs4all.nl
→ Theo vd Heuvel / Frans den Otter email: frans.den.otter@home.nl
→ Theo vd Heuvel email: ledenadministratie@dedonkelaar.nl
→ Mariëtte Meulenbroek email: missmeultje@hotmail.com
→ Willy Spierings email: wjm.spierings531@kpnmail.nl
→ Afke Verbruggen / Rico van den Dungen email: administratie@dedonkelaar.nl
→ Marjon Minkels email: bestuur@dedonkelaar.nl
→ John v Grinsven email: johnhetty@hetnet.nl
→ Jan Spierings email: jantiny.spierings@home.nl
→ Theo vd Heuvel email: tc@dedonkelaar.nl
→ Klaas Jan v Calker email: klaasjanvancalker@xs4all.nl
→ Lenny klaassen email: info@effectivents.nl
→ Olaf Beuting email: obeuting@gmail.com

Voor vragen over en aanvullingen/suggesties mail naar: Ledenadministratie@dedonkelaar.nl

