Clubreglement Tennis Club Vrouwenpolder
Algemeen
1.1 Aanmelden als lid
Aanmelding als lid vindt plaats bij de secretaris van de tennisclub. U dient daarvoor een
volledig ingevuld inschrijfformulier vergezeld door een recente pasfoto bij de secretaris in te
leveren. De secretaris zorgt ervoor dat u bij de KNLTB (tennisbond) wordt ingeschreven. Na
enige weken ontvangt u een spelerspas waar uw gegevens op staan vermeld. Afmelding van
uw lidmaatschap dient u schriftelijk voor 1 januari door te geven aan de secretaris.
Bij te laat afmelden zijn we helaas genoodzaakt nog een tennisjaar in rekening te brengen.
Er wordt door de vereniging onderscheid gemaakt tussen binnenleden en buitenleden.
Buitenleden zijn leden die woonachtig zijn buiten de Gemeente Veere, zij betalen een
hogere contributie dan binnenleden. Buitenleden kunnen bij het bestuur aanvragen om als
binnenlid te worden ingeschreven. Binnenleden zijn verplicht om eenmaal per seizoen
kantine- en parkdienst te draaien en om te helpen bij het onderhoud van onze
accommodatie. Het bestuur beslist of de aanvraag van het binnen lidmaatschap wordt
ingewilligd.
1.2 Contributie
Van de penningmeester ontvangt u een nota voor de contributie.
Contributieoverzicht 2017:
2017
Binnenlid Buitenlid
Jeuglid t/m 12 jaar (mini) € 30,00
€ 30,00
Jeuglid t/m 18 jaar (maxi) € 45,00
€ 45,00
Seniorlid
€ 75,00
€ 95,00
1.3 Toegang tot het park
U ontvangt een sleutel van het tennispark. Deze sleutel past ook op de deur van de
kleedaccommodatie. Het sleutelgeld bedraagt € 5,00. Bij opzegging van uw lidmaatschap
dient u de sleutel te retourneren en ontvangt u het sleutelgeld terug.
1.4 Baan- en kantinedienst
Iedere week hebben twee binnenleden baan- en kantinedienst. Hiervoor ontvangen de
leden aan het begin van het jaar via de nieuwsbrief een schema. Dit schema hangt ook in de
hal van de kleedaccommodatie. Mocht u van dienst geruild hebben met een ander binnenlid
dan verzoeken wij u dit op het schema in de hal aan te geven.
De dienst loopt van donderdag tot en met woensdag en bestaat uit:
- tennisbanen en park controleren op onregelmatigheden: enkele malen per week
- schoonmaken van kantine, kleedruimtes en toiletten: woensdag
- bardienst tijdens de tossavond: dinsdagavond

Op donderdag haalt u het geldkistje en de kantinesleutel op bij mevrouw Ina Meerman,
Nieuwstraat 11. Aan het einde van uw weekdienst brengt u het kistje op de woensdag weer
bij haar terug. Bij geconstateerde gebreken of calamiteiten verzoeken wij u contact op te
nemen met een van de bestuursleden van onze tennisclub.
1.5 Onderhoud complex
Om ons complex op orde te houden wordt u als lid af en toe benaderd om mee te helpen
met groot onderhoud, schoonmaak of baanpreparatie Vele handen maken licht werk, we
rekenen in deze op uw medewerking.
1.6 Schoeisel
De gravelbanen mag u alleen betreden met geschikte gravelbaan tennisschoenen. Als u gaat
spelen op de kunstgrasbaan vergewis u er dan van dat uw schoenen vrij zijn van gravel en
grond, dit om schade aan de kunstgrasmat te voorkomen.
1.7 Speeltijd
In verband met geluidsoverlast mag er tussen 23.00 uur en 08.00 uur niet op de tennisbanen
worden gespeeld.
1.8 Fietsen
Wij verzoeken u om uw fiets in het daarvoor bestemde fietsenrek bij de ingang van het
tennispark te plaatsen.
1.9 Introducés
Mensen die op uitnodiging samen met een lid van onze club een keertje willen tennissen,
betalen € 2,50 per speeltijd. Hiervoor hangt in de hal van onze kleedaccommodatie een
intekenlijst en een bus voor de bijdrage. De lijst en de bijdrage dienen voor het spelen te
worden ingevuld en betaald. Inwoners van Vrouwenpolder mogen maximaal 2 keer als
introducé meekomen.
1.10 Tossen
Er zijn toss-avonden en toss-ochtenden alwaar de seniorleden onderling kunnen spelen.
Iedere dinsdagavond vanaf 19.00 uur seniorentoss.
Iedere donderdagochtend vanaf 09.30 uur damestoss.
1.11 Competitie
Op de zaterdag en zondag nemen er teams van onze club deel aan de diverse competities
van de KNLTB. Meer informatie over deelname en speeldata kunt u verkrijgen bij de
technische commissie.
1.12 Tennisles
Als u interesse heeft voor het volgen van tennislessen kunt u zich via onze website
www.tennisclubvrouwenpolder.nl onder het kopje Tennislessen bij TOZ aanmelden. De
lessen worden verzorgd door Dmitri van Hoof.

2. Afhangen, speeltijden en gebruik
2.1 Afhangen
Op het grote witte afhangbord tussen de kunstgras- en gravelbanen kunt u per baan uw
speeltijd afhangen. Dit dient te gebeuren voordat u gaat tennissen. U kunt afhangen met de
door de vereniging aan u verstrekte KNLTB lidmaatschapskaart. Vergeet niet uw kaartje mee
te nemen als u huiswaarts keert.
2.2 Afhangregels
De perioden van afhangen staan vermeld op het afhangbord. In de tijd tussen het afhangen
en spelen dient u op het tennispark aanwezig te zijn. Als de baan niet bezet is, is het
toegestaan maximaal 15 minuten eerder te beginnen met spelen, voordat de te spelen
periode ingaat. Delen van een periode worden aangemerkt als een gehele periode. Het is
niet toegestaan een speeltijd te reserveren voor een volgende periode voordat uw eigen
periode is verstreken.
2.3 Speeltijd junioren
Mini’s (leden tot en met 12 jaar) die met elkaar tennissen zijn aangewezen op de speeltijden
voor 18.00 uur. Als de baan na 18.00 uur vrij is mag een mini met een
seniorlid spelen. Bij het afhangen na 18.00 uur gaan twee seniorleden voor op een seniorlid
met mini, ook als de laatste al eerder heeft afgehangen.
2.4 Verplicht dubbelen
Indien het aanbod van spelers daartoe aanleiding geeft, is men verplicht dubbelspel te
spelen. Dit om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven om te tennissen
2.5 Baanverhuur
De kunstgrasbaan wordt het gehele jaar door verhuurd door het verhuurkantoor Breezand
Vakanties. Tevens wordt in de maanden juni, juli en augustus één gravelbaan tot 19.00 uur
in de verhuur gegeven. U mag als lid uiteraard de bewuste banen afhangen, echter als er
huurders komen dient u deze voorrang te verlenen. Voor toernooien, tossavonden/ochtenden, competities en activiteiten georganiseerd vanuit de vereniging worden de
bewuste perioden geblokkeerd bij het verhuurkantoor.
2.6 Slepen
Na gebruik van de gravelbaan behoort u de baan te slepen en indien nodig ook de lijnen te
vegen. Het slepen dient regelmatig zowel in de lengte- als in de breedte richting te
geschieden over het gehele speelveld, dus niet alleen tussen de lijnen doch ook achter de
base-line. Dit om mos vorming tegen te gaan. Ook de kunstgrasbaan dient na gebruik
gesleept te worden met de daarvoor aanwezige netten.
2.7 Sleepnetten
De sleepnetten dienen na gebruik te worden opgehangen aan de daarvoor bestemde haken
in de hoeken van het speelveld. Dit omdat “zwervende netten” in het verleden voor ernstige
blessures hebben gezorgd.

2.8 Regen c.q. beregening
Op natte banen en/of bij regen mag niet worden (door)gespeeld. Dit kan namelijk ernstige
beschadigingen aan veld en/of speler opleveren. De sproei-installatie op de gravelbanen
wordt uitsluitend bediend door het bestuur en de baancommissie.
3. Bestuurssamenstelling
Bestuur tennisclub 2017:
naam
Functie
Petra Duvekot
Freek Wisse
Riky Hutten
Jan Schraa
Jos Beijer

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Nieuwsbrief
Technische commissie

Telefoon

e-mail

0118-624622
0118-592819
06-46477320
0118-592426

petraduvekot@gmail.com
freekwisse@zeelandnet.nl
rikyhutten@gmail.com
jschraa@zeelandnet.nl
mbeyer@zeelandnet.nl

