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Tennissen is geen kunst, maar een sportief spel
op kunstgras. Het hele jaar door, dat is dan wel
weer een kunst. Neem die uitdaging aan!
Het bestuur van Tennisvereniging Tollebeek.
Samenstelling bestuur
Vacature
Vacature
An
Gea Nooren
Dorien Meulendijks

voorzitter
secretaresse
penningmeester/
ledenadministratie
vice-voorzitter/
toernooicommissie

651338/
06-12800310
651779

Informatie
Om ieder lid van de tennisvereniging goed op de hoogte te
houden van alle activiteiten binnen de vereniging, plaatst de
toernooicommissie het hele tennisseizoen actuele informatie in
de Bazuin. Daarnaast kunt u informatie over onze vereniging
vinden op de verenigingspagina van de dorpswebsite
www.tollebeek.nl
Vragen
Heeft u vragen over de activiteiten en toernooien of wilt u uw
lidmaatschapsgegevens wijzigen, neem dan contact met ons op
via ons mailadres tennistollebeek@gmail.com of telefonisch.
Activiteiten worden ook doorgegeven via dit mailadres.
Samenstelling toernooicommissie
De toernooicommissie organiseert alle activiteiten op de
tennisbaan. Daarnaast verzorgen zij het kantinebeheer van de
Eendenkooi tijdens deze activiteiten.
De commissie bestaat momenteel uit 4 personen, namelijk
Dorien Meulendijks
651779
Carin Smeets
651260
Kitty Keij
651435/ 06-12038443
Mario Ottink
681425
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Contributie
De contributie voor het jaar 2021 is als volgt vastgesteld:
Senioren
Jeugd

Geboren voor 1/1/’03
Dus t/m 18 jaar

€ 72,50
€ 25,-

Gezinslidmaatschap

2 volw + kinderen

€ 160,-

De contributie wordt dit jaar automatisch geïncasseerd rond 1
april 2021.
Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door Gea Nooren. Het
inschrijfformulier kunt u downloaden via de Tollebeek-website of
ophalen/invullen bij Carin Smeets, Havik 9, tel 651260.
Opzeggen van het lidmaatschap (2021) moet schriftelijk/ per
mail vóór 31 december 2021. Leden die zich hierna afmelden
zullen nog één jaar contributie moeten betalen. Bij vragen kunt u
terecht bij Gea Nooren, tel 651338
Betreft de Euro-incasso / SEPA machtiging
Ons Incassant ID is NL41ZZZ400599920000
Uw machtigingskenmerk : dit is gelijk aan uw lidnummer: lidxxxx
Alle leden ontvangen dit jaar zowel per post als digitaal een boekje
met alle gegevens van Tennisvereniging De Horst.
Onze vereniging telt per 1 januari 2021 in totaal 95 leden, waarvan
ruim 20 jeugdleden.
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Baan reglement
1.

De banen mogen alleen bespeeld worden door leden van
tennisvereniging “de Horst”.
2. Gebruik van de banen door niet-leden is mogelijk na
toestemming van het bestuur en tegen betaling van de
baanhuur (€ 12,50 per baan/uur).
3. Een introducé is mogelijk na toestemming van het bestuur
(max. 2 keer). Wanneer men geregeld dezelfde introducé
meebrengt, wordt dan lid.
4. Wie wil spelen, reserveert een baan door het ophangen van
de sleutel onder één van de tijden op het afhangbord.
Uitzonderingen hierop zijn de activiteiten georganiseerd
door de toernooicommissie, tennislessen, uitwisselingen,
competities. In deze gevallen heeft het bestuur, in deze
vertegenwoordigd door de toernooicommissie, het recht de
banen te reserveren voor deze activiteiten.
5. De banen alleen met tennisschoenen met klein profiel
betreden.
6. Na gebruik van de tennisbaan de baan vegen.
7. Iedereen is verplicht het veld en de tenniskantine af te
sluiten als er niemand meer aanwezig is.
8. Als het te donker is om te spelen, kunt u de lichten aanzetten. In de tenniskantine zitten hiervoor aan/uit knoppen.
Gebruik alleen het licht op de baan waarop gespeeld wordt.
En zet het licht weer uit als u de baan verlaat.
9. Tijdens een vorstperiode kan er gewoon getennist worden.
Als echter daarna de dooi invalt niet zolang als de vorst nog
in de grond zit.
10. Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of
ontvreemding van persoonlijke eigendommen of van
eigendommen van gebruiker/bezoeker.
11. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
ongevallen die gebruiker/bezoeker mochten overkomen, tenzij
er sprake is van grove nalatigheid zijnerzijds.
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Baan onderhoud
Tijdens het tennisseizoen moet de baan in goede conditie blijven.
Wij kunnen met zijn allen hieraan meehelpen door:
- het baanreglement goed in acht nemen;
- geen rommel op en rond de baan achter te laten;
- rommel die er toch ligt op te ruimen.
Laten we met zijn allen zuinig zijn op ons mooie
tennispark!

Tennisles
De tennislessen voor zowel beginners als ervaren spelers worden
verzorgd door een ervaren tennisleraar op maandag vanaf 16.00
uur.
De lessen starten in april tot aan de zomervakantie, m.u.v. de
schoolvakanties. Bij behoefte kan de tennisles na de
zomervakantie voortgezet worden.
Hebt u belangstelling voor tennislessen, neem dan contact op
met Carin Smeets, tel. 651260.
Eendenkooi
Het clubgebouw wordt gebruikt door de tennisvereniging, de
ijsclub en de peuterspeelzaal. De tenniskantine is toegankelijk
voor alle tennisleden. Ga er op gepaste wijze mee om.
Tijdens verenigingsactiviteiten is mogelijk om tegen geringe
vergoeding versnaperingen te kopen.
Koffie en thee worden u bij deelname aan de activiteiten
aangeboden door de vereniging.
Honden zijn niet toegestaan op het terrein van de
Eendenkooi/tennisbaan
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Vaste tennis uurtjes
Iedereen is vrij om vaste tijdstippen af te spreken om te gaan
tennissen. Dit werkt vaak goed; als er iets afgesproken is dan gaat
men meestal ook. Wanneer u graag met meerdere mensen wilt
spelen, laat dit dan weten op het prikbord onder het afdak of
benader andere leden van de vereniging. Dit kan ook via onze Tossapp. U kunt zicht hierbij aanmelden bij Kitty Keij of Gea Nooren of
mailen naar ons mailadres. Wij voegen u dan toe aan deze app
groep. Mocht u overdag willen tennissen en u heeft nog kleine
kinderen thuis; er is een zandbak en een hek dat op slot kan, dus
kinderen kunnen mee!
Dames dorpencompetitie
Op woensdagmorgen wordt er een damescompetitie gespeeld tegen
de andere dorpen in de polder. Er wordt twee keer een uur
dubbelspel gespeeld met natuurlijk tussendoor een kopje koffie.
Het team kan nog worden uitgebreid. Dit jaar vormt Tollebeek een
team samen met Espel. Wilt u meer weten, dan kunt u bellen met
Tineke Ruyter, tel. 681469.
Lidmaatschap K.N.L.T.B
Tennisvereniging “De Horst” is geen lid van de K.N.L.T.B. De hoge
kosten voor dit lidmaatschap wogen niet meer op tegen het aantal
personen dat buiten de vereniging om competities speelt. Uiteraard
vinden we het wel heel fijn als er een groep namens Tollebeek
competitie of toernooien gaat spelen. Competitiespelers krijgen
daarom de mogelijkheid om lid van de K.N.L.T.B te worden via een
andere tennisvereniging. De contributie voor de tennisvereniging
´De Horst´ bedraagt dan een gedeelte van de jaarcontributie.
Als u belangstelling heeft voor de competities, geef het door aan het
bestuur.
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Afhangbord
Het afhangbord (twee klokken) dient voor het reserveren
van de banen. Het bord hangt onder het afdak op de baan.
Iedereen moet gebruik maken van dit bord om te kunnen
spelen. Dit is belangrijk zeker wanneer het druk is. Op deze
manier kan iedereen lezen wanneer men aan de beurt is.
1.

2.

3.
4.

Wie wil spelen, reserveert een baan door het
ophangen van je sleutel onder één van de tijden op
het afhangbord dat hangt onder het afdak op de
tennisbaan.
De speeltijden beginnen elk half klokuur en elk
heel klokuur. De speelduur mag maximaal een
halfuur duren. Doorspelen is alleen toegestaan
indien er geen wachtenden zijn.
Gedurende het halfuur dat men speelt, mogen de
sleutels niet worden verhangen.
Wie een baan reserveert moet vanaf het moment
van reserveren tot het tijdstip waarop de speeltijd
ingaat op het tennispark aanwezig zijn. Anders
verliest men het recht op speeltijd.

Het werkt als volgt.
Hang je tennissleutel op bij de tijd wanneer u wilt spelen
(max. een halfuur). Bijvoorbeeld van 19.00 tot 19.30 uur of
de daarop volgende tijd dat een baan vrij is. Blijf op de baan
totdat u aan de beurt bent. Wilt u nog een half uur spelen
en er zijn geen spelers, die op een baan wachten, dan kunt
u met een half uur verlengen door de sleutel te verhangen
naar de volgende tijd (19.30-20.00)
Iemand die geen sleutel ophangt, kan geen recht van spelen
opeisen. Dit betekent ook dat beide spelers - of bij
dubbelspel alle vier de spelers - de sleutel moeten
ophangen.
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