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BELANGRIJKE ADRESSEN
Coördinator (bestuurslid) activiteiten
Vacant

Clubblad H.T.C.
35e jaargang, bewaareditie
Seizoen 2014

Toernooien
Clubgebouw
Otto Zomerweg 71
7913 AG Hollandscheveld
tel: (0528) 343300

Thijs v.d. Weide jr.
Tel.: 06-43211404
E-mail: toernooi@hveldtennis.nl
Bert Hop
Ewout Jonkers
Arno van der Ende
DerkJan Haaster

Website H.T.C.
website: www.hveldtennis.nl
e-mail: info@hveldtennis.nl
webmaster: Arno van der Ende

Inkoop kantine
Grietje Kroesen-Wassen
Tel.: (0528) 341786
E-mail: jgkroesen@ziggo.nl

Eindredactie Gravelbode
Bestuur HTC
e-mail: info@hveldtennis.nl
Kopij volgende clubblad:
Februari 2015

Kantinecommissie
Hetty Annen, Grietje Kroesen,
Yolanda van Amerongen, Wia Heida
info@hveldtennis.nl

Competitieleider
Erik Speek
Mobiel: (06) 25060475
E-mail: erikspeek21@gmail.com

Onderhoud terrein
Bert van Dop / Bert vd Weide
Tel. (0528) 353440
e-mail: bvd@kpnplanet.nl

Tennisles
Tennisschool Koning, Emmen
www.tennisschoolkoning.nl
Tel. (0591) 611187
Raymond

Onderhoud gebouw
Johan Kroesen
Tel. (0528) 341786
E-mail: jgkroesen@ziggo.nl

Bankrelaties
Voor contributies:
Rabobank Hollandscheveld
Rek.nr.: 31.66.16.958
Voor overige betalingen:
Rabobank Hollandscheveld
Rek. nr.: 31.66.69.083

Jeugd coördinator
Antje Prakken-Lensen
Tel: 0528-341121
E-mail: prakkenthuis@home.nl
Sponsoring
Mark Metselaar,
Heidi van der Ende-Metselaar
Tel. 06-30196177
e-mail: m.a.metselaar@home.nl

Vrienden van HTC
Alie van der Weide
a.vdweide@ziggo.nl

Gravelbode
Frédérique Waakop Reijers
frederique754@gmail.com
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Bestuur H.T.C.
Tennisclub HTC heeft bij voltalligheid een bestuur dat bestaat uit 7 personen. Van deze
posities zijn momenteel twee vacatures open. Activiteiten, website/ pr zijn niet
vertegenwoordigd in het bestuur. De website wordt onderhouden door onze webmaster
Arno vd Ende. De nieuwsbrief wordt voor het seizoen 2014 voor jullie verzorgd door
Frédérique. Toch zou het goed zijn als er mensen in het bestuur specifiek verantwoordelijk
zijn voor deze taken. Momenteel worden ze interim uitgevoerd. Dus als jij je groepen voelt,
neem gerust contact op met één van ons.
Het bestuur vergadert maandelijks. Mocht je punten in willen brengen voor een
bestuursvergadering dan vragen wij u dit door te geven via e-mailadres info@hveldtennis.nl
Voor het seizoen 2013 zullen de volgende bestuursleden zich voor u inzetten.

Voorzitter
Michiel Dragt
Kosseweg 8
7777 SK Schuinesloot
06-27090181
htc-michiel@hotmail.com

Secretaris
Frans Verstappen
Wethouder Gruppenstraat 13
7913 BV Hollandscheveld
0528- 341380
fransverstappen@gmail.com

Ledenadministratie
PietJo Schepers
Veenluydenstraat 32
7906 HJ Hoogeveen
Tel: 0528-279322 / 06-25270400
p.scheprs@hotmail.nl

Penningmeester/Sponsoring
Thijs vd Weide

Activiteiten
Bij ontbreken van een bestuurslid voor
de activiteiten in 2014 zal op initiatief
van de dames van de
kantinecommissie een pilot gestart
worden waarbij zij naast alle kantine
zaken de coördinatie van de
activiteiten op zich zullen nemen.

Beheer gebouwen en terrein
Bert van Dop
Meerboomweg Zuid 13
7913 WD Hollandscheveld
Tel: 0528-353440
bertvandop@gmail.com

Stephensonstraat 72
7903 AW Hoogeveen

06-43211404
info@wenwmeubelindustrie.nl

Website, nieuwsbrief, pr
Vacant
Interim: Michiel Dragt
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Voorwoord door de voorzitter
De afgelopen algemene ledenvergadering is mij één uitspraak bijgebleven die misschien wel
het beste kenschetst hoe onze grondhouding zou moeten zijn, want soms ben ik zo bezig
met organisatorische zaken dat ik vergeet waar het om gaat. En dan is het fijn dat er leden
zijn die je even weer met je voeten op de grond zetten.

“Laten  we  gewoon  lekker  gaan  tennissen  .  .  .  “
Ja, laten we dat doen; dank je Bert.
Zoals ik vorig jaar al eens schreef voor het zomer reces vind ik dat iedereen enorm trots mag
zijn op onze club. Dat wij een enorme erfpachtstijging weten te pareren in een tijd dat om
ons heen verenigingen te kampen hebben met soms wel 30% ledenverlies is gewoon goed te
noemen. Dat 90% van onze leden in meer of mindere mate zijn bijdrage levert is hoog.
Het zeer groot aantal competitieteams en het grote aantal leden dat overal en nergens
opduikt op toernooien maakt HTC uniek.
Toch hebben wij ook onze zorgen, want het ledenaantal laat te wensen over. Met 67 leden
bij aanvang van seizoen 2014 moeten we helaas enige nuance aanbrengen aan deze lofzang.
Als we werving van nieuwe leden als gemeenschappelijk speerpunt voor het komend seizoen
op ons netvlies houden heb ik er alle vertrouwen in.
Ik wens jullie allen een super seizoen toe met heel veel tennisplezier.
Michiel
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Van alles wat
De Vrienden van HTC
De vrienden van HTC is een nieuw initiatief dat nu al een paar jaar bestaat. Met een
eenmalige  bijdrage  van  €  10,- ben  je  voor  een  heel  jaar  lid  van  “De  Vrienden  van  HTC”.  
Vrienden  doen  iets  extra’s  voor  elkaar,  zo  ook  de  vrienden  van  HTC.  Het  borden  met  daarop  
de  vrienden  is  symbolisch  voor  de  mensen  die  iets  extra’s  hebben  met  de club.
Konden wij functioneren zonder de overkapping die twee jaar geleden is gebouwd? Jazeker,
maar  de  overkapping  doet  wat  extra’s  en  biedt  veel  comfort  en  gezelligheid.  Zo  ook  het  
nieuwe meubilair dat op het moment van schrijven van deze Gravelbode in
aanbouw/aankoop is. Dankzij de vrienden is deze kleine vereniging met stevige begroting in
staat juist dat extraatje mee te geven.
Ben je nog geen lid van de vrienden van HTC??? Aj. Dat is zo gepiept hoor. Even een mailtje
naar Alie: a.vdweide@ziggo.nl met in het onderwerp: Ik wil vriend worden. Alie doet de
rest.
Beleidsplan
In 2012 is een beleidsplan gemaakt. Dit behoefde slechts enige fine-tuning voor publicatie.
Doordat er zoveel gebeurd is vorig jaar, is het niet gelukt het plan publicatieklaar te maken.
Dit doet echter niets af aan de strekking ervan. De kern; ledengroei en zichtbaarheid van de
vereniging blijven ook dit seizoen aandachtspunten van het bestuur.
Activiteiten
Binnen het bestuur is er momenteel niemand die de verantwoordelijkheid heeft voor te
organiseren activiteiten. Verschillende individuele leden hebben één of meer activiteiten
onder hun hoede, hetgeen ook zeer goed loopt. Het zou goed zijn als één iemand overzicht
zou houden over alles dat georganiseerd (moet) worden.
Een bestuurslid of coördinator is in de ogen van het bestuur niet iemand die persé overal bij
aanwezig moet zijn. Belangrijkste is dat iemand zicht houdt op wat er georganiseerd moet
worden en op wie dit doet.
Samenwerking
Het afgelopen jaar hebben we intensief pogingen gedaan de banden met andere
verenigingen aan te halen. Dat heeft veel energie gekost met onvoldoende resultaat. In de
praktijk blijkt dat de meeste verenigingen toch erg naar zichzelf gericht zijn. Onze blik blijft
open, maar onze energie zal zich met name richten op de interne organisatie.
Wijze van melden overlast hangjeugd
Tot onze spijt hebben we nog steeds te maken met overlast van de hangjeugd op ons
parkeerterrein.  De  groep  oudere  jongeren  met  auto’s  heeft  hun  toevlucht  gezocht  naar het
parkeerterrein van Hodo. Momenteel hebben wij te maken met een behoorlijk jongere
groep. Helaas zijn deze brutaler en maken meer troep. Wij blijven in gesprek met SWW
hierover. Echter van alle plekken in Hollandscheveld is dit de minst kwalijke. Naast dat wij
zelf in gesprek kunnen met de jongens, moeten we vooral ook melden wat de overlast is.
In de kantine zal een lijst komen te hangen waarop iedereen zijn of haar melding van
overlast of gevoel van intimidatie op kwijt kan.
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Een stukje geschiedenis HTC de Boshoek
In 2009 heeft HTC haar dertigjarig jubileum gevierd. Hieronder nog een stukje geschiedenis:
In 1979 is door een aantal tennisliefhebbers de aanzet gegeven tot oprichting van de TC
Hollandscheveld, waarna een jaar later begonnen is met de aanleg van vier gravelbanen aan
de Otto Zomerweg, achter de sporthal. In de beginjaren waren er alleen de banen en een
oude caravan.
Deze deed dienst als kleedruimte en als kantine. In de loop der jaren is, vooral door eigen
inzet van de leden, een volledig tennispark ontstaan inclusief kleedruimte, kantine,
verlichting en sproei-installatie. Door de ideale ligging van het park, aan twee zijden
omgeven door bos, is het er dan ook heerlijk om een balletje te slaan.
In 2008 zijn de eerste twee banen vernieuwd en in 2010 de andere twee. Ook de oefenkooi
heeft in 2010 een opknapbeurt gehad.
Zonder steun van de gemeente, van de sponsoren en de hulp van vele leden was het ons
niet gelukt. Daarom aan allen die ons financieel of anderszins ondersteund hebben:

HARTELIJK BEDANKT!

7

Sponsoring
Met de sombere berichten van vorig jaar over de toekomst van de club zijn twee mensen
opgestaan die als het ware zijn opgegroeid op de club. Mark Metselaar en Heidi van der
Ende-Metselaar. De club moet gewoon blijven hadden ze bedacht en zodoende hadden wij
binnen een paar weken een groot aantal nieuwe sponsors.
Wij danken Eurohill die al jaren een vaste waarde is als baansponsor. Dankzij de inzet van
Mark en Heidi kennen wij RJ-Tech, Hubo en Hoveniersbedrijf Metselaar als baansponsoren.
Naast baansponsoren zijn er ook een groot aantal nieuwe sponsoren met een bord en
sponsoren die een advertentie op de site hebben.
Zie voor een overzicht van alle sponsoren onze site:
http://www.hveldtennis.nl/htc/sponsoren
Last but not least het bedrijf van Rik van der Weide, Meubeldiscount die het open toernooi
ieder jaar mede mogelijk maakt.
Het is fijn om sponsoren te hebben want dat brengt geld in het laatje. Wat wij belangrijk
vinden om te benadrukken dat ook de sponsoring een tweerichtingsweg zou moeten zijn.
Dus als je op de baan bent, kijk eens goed naar de borden, wie staan erop. En mocht je een
schilder nodig hebben, of een nieuwe bank, je bedrijf beveiligd of wat dan ook, gebruik dan
ook onze sponsoren. Het steunen van hen draagt bij aan het overeind houden van de club.
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Algemene Ledenvergadering HTC januari 2014
29 januari hebben we de algemene ledenvergadering gehouden. Achttien leden hadden de
moeite genomen om het mee te kijken en besluiten voor het nieuwe seizoen.
Het afgelopen seizoen hebben we een goed jaar gehad. Niet alleen is er financieel een
positief  resultaat  geboekt  van  zo’n  €  4.000,- geboekt, er zijn een aantal activiteiten ontstaan
als het nieuw leven in blazen van de vrienden van HTC, en de geweldige prestaties van de
nieuwe sponsorcommissie. Ook de verlotingsacties tijdens het toernooi waren een
geweldige extra bijdrage.
Verder is er voor de komende 30 jaar het nieuwe erfpacht contract getekend waarin wij met
stevig onderhandelen veilig hebben kunnen stellen dat extra opgebouwd vermogen
vrijgesteld kan worden wanneer wij de exploitatiebegroting niet meer rond kunnen krijgen.
De toekomst
Ondanks het zeer positieve resultaat van vorig jaar blijft de toekomst van ons clubje
ongewis.  “Gewoon  lekker  gaan  tennissen  en  dan  zien  we  aan  het  einde  van  het  seizoen  
wel…”  was  de  nuchtere en positieve bijdrage van Bert Smand die misschien wel het best
karakteriseert  hoe  wij  het  nieuwe  seizoen  in  willen  gaan.  “Gematigd  positief”.  Doordat  het  
vorig seizoen wederom eindigde met een aantal opzeggingen starten wij seizoen 2014 met
67 leden. Juist dat aantal is ons punt van zorg. Zoals in eerdere berichtgeving al geschreven
hebben we een 100 leden nodig om gezond te zijn. Aanwas van nieuwe leden blijft bittere
noodzaak om de tand des tijds te doorstaan. Nieuwe beleidslijn hierin is dat we een korting
van 10% op de contributie aan ieder lid die een nieuw lid aandraagt. Die 10% korting geldt
voor ieder nieuw lid. Lukt het jou om 4 leden aan te dragen, dan zal kan je dus een korting
tegemoet zien van 40%. Eis hierbij is wel dat het nieuwe lid voor een heel seizoen lid moet
worden.
Naast deze stimulering voor bestaande leden vragen wij iedereen ook actief mee te denken
over andere acties die nieuwe leden kunnen trekken. Zo hebben wij het tijdelijk
lidmaatschap bijvoorbeeld voor voetballers die gedurende de competitiestop in de zomer bij
ons een kijkje kunnen nemen.
Naast dat we in leden zullen moeten groeien, is het bestuur nog op zoek naar bestuursleden
die activiteiten willen coördineren en iemand voor communicatie en pr. Bestuurslid wil niet
persé zeggen dat je alles ook moet uitvoeren, maar zorgt er voor dat een aantal activiteiten
doorgang vinden.
En dan nog even dit
De  erfpacht  zal  in  de  toekomst  niet  hoger  worden  dan  €1500,- en de reserves van de
verenging worden niet gevorderd door de gemeente indien de verenging wegens
economische gronden moet stoppen , deze voorwaarden zijn bij het erfpacht
contract als addendum toegevoegd .(actie Ewout)
De  subsidie  van  uit  de  gemeente  van  €250,- per baan blijft nog even bestaan.
De gemeente vindt dat de hangjeugd nu op voor de gemeente de minst hinderlijke
plek samen komt. De leden wordt gevraagd om overlast te melden , dit kan via een
formulier op het prikbord in de kantine.
De  contributie  is  in  2014    €130,- voor  een  seniorlid  en  €225,- voor een echtpaar of
samenwoonden.
De volledige notulen zijn op te vragen bij onze secretaries Frans Verstappen.
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Jeugd
De groep jeugd is nog niet groot, maar groeit mondjesmaat. Een aantal jaar geleden waren
er geen jeugdleden meer waar nu dankzij de inzet van velen toch een vast clubje is ontstaan
waarvan er ook een aantal competitiespelen. Tevens zal dit jaar op 4 mei de Tenniskids
World Tour neerstrijken op ons park.
We zouden dat erg graag verder uitbreiden en zijn hiervoor naarstig op zoek naar leuke
ideeën en mensen die ons daarbij willen helpen.

Lessen
Ook dit jaar is het mogelijk om tennislessen te volgen. Dit doen wij via Tennisschool Koning.
Raymon Meijer, zelf oud lid van HTC, is onze jeugdige trainer waar iedereen erg enthousiast
over is.
Aangaande betaling van de lessen hebben wij ervoor gekozen om de rekeningen via de
tennisschool te laten lopen met als reden dat wanneer wij de rekening sturen wij een btw
van 21% moeten betalen tegen een btw van 6% als de tennisschool zelf de facturen
verzendt.
Achterin deze gravelbode vind je twee inschrijfformulieren voor tennislessen. Wij raden van
tevoren aan om altijd even contact op te nemen met de tennisschool of met één van de
bestuursleden aangezien er dan meer inzicht is in hoeveel lessers er zijn, en wat de kosten
bedragen voor de lessen. Er is namelijk verschil in kosten tussen privé les en of je met 8
mensen op de baan staat. Mochten er onvoldoende lessers zijn, dan bieden de andere
verenigingen in de gemeente Hoogeveen aan om, zonder extra kosten, op hun park lessen te
volgen waarmee de krachten dus gebundeld worden.
Daarbij is het mogelijk dat, wanneer je halfverwege het seizoen lid wordt, dat je ook maar de
helft van het lesgeld hoeft te betalen.
Tennisleraar: Raymond Meijer
De lessen worden dit jaar verzorgd door Raymond Meijer uit Noordscheschut. Raymond is
een aantal jaren lid geweest bij ons en speelt actief in Westerbork. De reacties zijn enorm
enthousiast.
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Activiteiten voor het komend jaar
Het komend jaar zullen er weer verschillende activiteiten georganiseerd worden.
Na de voorjaarscompetitie hebben we:
MeubelDiscount Open
Ons eigen open toernooi dat traditiegetrouw door erg veel mensen bezocht wordt en dat als
zeer gezellig wordt ervaren.

Tossen
Iedere woensdagavond is er een inloop, tos avond. Iedereen die gewoon even lekker wil
tennissen is welkom op de toss avonden.
Thematoss
Naast de reguliere toss vindt er een aantal maal in het jaar een speciale thematoss plaats.
Rond een thema worden versiering en hapjes aangebracht. Dit jaar voor het eerst staat het
een beetje op losse schroeven, omdat er geen mensen direct verantwoordelijk zijn voor het
organiseren ervan. Toch hebben wij het vertrouwen dat er mensen opstaan die in dit gat
springen. Iets voor jou?
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Regels
Voor een goede gang van zaken zijn regels onvermijdelijk. HTC kent statuten, opgesteld bij
de oprichting, maar ook een huishoudelijk reglement, evenals een baanreglement. Het
huishoudelijk reglement gaat over rechten en plichten van de leden.
Bijgevoegd is het Baanreglement omdat dit het meest relevant is voor dagelijks gebruik.
Leden kunnen bij de secretaris een verzoek indienen om een exemplaar van de statuten en
van het huishoudelijk reglement te ontvangen.

Baanreglement
de Hollandscheveldse Tennisclub
I algemeen
Artikel 1 De banen mogen uitsluitend worden bespeeld op tennisschoenen en in
tenniskleding of trainingspak.
Artikel 2 Niet-leden en kinderen zonder begeleiding door een lid, hebben zonder uitnodiging
door of namens het bestuur geen toegang tot het park.
Artikel 3 Het is de leden zowel als niet-leden niet toegestaan honden tot het park toe te
laten.
Artikel 4 Fietsen moeten in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. Zij mogen niet
tegen een hek of gebouw worden geplaatst.
Artikel 5 Na het verlaten van het park moeten het clubhuis, de banen en de toegangspoort
worden afgesloten met de daartoe aan elk lid (onder betaling van sleutelgeld) verstrekte
sleutel.
II speelrecht en baanreservering
Artikel 6 Speelgerechtigd zijn leden van de vereniging die voor het lopende verenigingsjaar
hun contributie hebben voldaan en als blijk daarvan in het bezit zijn van een geldige
ledenpas. Bij verlies van deze pas kan tegen betaling van de kosten een duplicaat worden
verkregen.
Artikel 7 Alvorens een baan in gebruik te nemen moet een lid zijn of haar ledenpas in het
betreffende baan/tijdvak schuiven.
Artikel 8 Tot reservering van een baan voor een nog niet gereserveerd tijdvak van 30
minuten zijn slechts die leden gerechtigd, die vanaf het moment van reservering tot het
moment van spelen op het park aanwezig zijn, maar niet reeds van een baan gebruik maken.
Reservering heeft plaats op een in artikel 7 omschreven manier.
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Artikel 9 Bij volledige bezetting van de banen kunnen nieuwkomers dubbels vormen met
enkelspelers. Dit kan desgewenst ook gedurende het lopende tijdvak, zodat nieuwkomers
een dubbel kunnen vormen met enkelspelers die al een baan bezet hebben.
Artikel 10 Bij het wisselen van spelers op een baan, of bij het aanvullen tot dubbelspel als
bedoeld in artikel 9, mogen de op de betreffende baan aanwezige spelers de lopende game
uitspelen. De speelbeurt moet buiten de banen worden afgewacht.
Artikel 11 Vanaf 18.00 uur hebben senioren en scholieren van het voortgezet onderwijs
voorrang bij het baangebruik. Uitzondering op deze regel is mogelijk bij het na genoemd
tijdstip vrij zijn van een baan of als juniorleden samen spelen met senioren.
III baanonderhoud
Artikel 12 Voor het verlaten van de baan zijn de spelers verplicht om in eigen tijd:
a. de baan te slepen en het oppervlak te egaliseren;
b. waar nodig de lijnen te vegen;
c. verpakkingsmaterialen (balblikdeksels, drinkgerei of etenswaren) en ander afval te
verzamelen en af te voeren.
IV introductie niet-leden
Artikel 13. Introducés beschikken niet eerder over speelrecht dan nadat hun naam en
woonplaats zijn ingeschreven in het introductieschrift achter de bar en de verplichte
bijdrage van €5,- per persoon per keer (met een maximum van 2 keer) is voldaan.
Artikel 14 Diegene die een introducé meeneemt is verplicht zijn/haar gast te wijzen op de
inhoud van dit reglement. Het introducerend lid blijft zelf verantwoordelijk voor het gedrag
van de gast tijdens het verblijf op het park.
Artikel 15 Indien dezelfde introducé meer dan 2 keer gebruik van de banen wenst te maken
wordt lidmaatschap verondersteld en zal (voor het resterende deel van het seizoen)
lidmaatschapsgeld in rekening worden gebracht.
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Dan nog enkele bijzondere afspraken:

→  Afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over het betalen van consumpties wanneer
er geen kantinedienst is:
Normaal gesproken moeten genuttigde consumpties direct afgerekend worden. Het kan
natuurlijk altijd gebeuren dat dit niet mogelijk is (portemonnee vergeten, etc.) dan betaal je
natuurlijk bij een volgend bezoek aan de tennisbaan. Het blijkt dat er nog steeds mensen zijn
die niet weten hoe ze de gebruikte consumpties moeten betalen wanneer er geen bezetting
in de kantine is. Daarom hier in het kort nog even de regels:
1.

Schrijf op een briefje je naam, de datum en wat je gebruikt hebt.

2.

Dit briefje, met contant geld, in een envelopje (niet dichtplakken!!) stoppen en
in de bus aan de muur achter de bar deponeren.

3.

Wanneer je geen (gepast) geld bij je hebt, dan alleen het briefje met genuttigde
consumpties in de bus deponeren.
(Het gebeurt nogal eens dat er geld in de bus wordt gegooid zonder briefje en/of
envelopje. Wil je dit niet doen, want dan kan de kantinebeheerder niet nagaan
wat er gebruikt is en of het bedrag klopt.)

Je moet wel begrijpen dat deze regeling eigenlijk een extra service is en alleen kan werken
op basis van wederzijds vertrouwen! Vanzelfsprekend is en blijft natuurlijk dat er elke keer
contant afgerekend wordt.
En dan nog even dit / gebruik van de kantine:
Aan alle leden het vriendelijke doch dringende verzoek om wanneer er geen kantinedienst is
gebruikte kopjes en glazen in de afwasmachine te plaatsen en de afwasmachine aan te
zetten, als deze vol is. Op die wijze laten we kantine en keuken immers opgeruimd achter.
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Lidmaatschap en contributie
In de algemene ledenvergadering van 2013 is het voorstel aangenomen om een
contributieverhoging  van  €  20,- gefaseerd  in  te  voeren  met  een  verhoging  van  €  10,- in 2013
en  €  10,- in 2014. Daarmee komt de contributie voor 2014 op de volgende bedragen:
€  130,00 voor leden vanaf 18 jaar
€  225,00 gezinstarief voor echtparen en samenwonenden. Voor ieder inwonend
gezinslid van 18 jaar of ouder geldt een contributiebedrag  van  €  112,50
€  60,00  voor  eerstejaars  jeugdleden
€  80,00 voor overige jeugdleden
Wanneer je als lid een nieuw lid aandraagt die een heel seizoen lid wordt kan je een korting
van 10% op je contributie tegemoet zien voor ieder aangebracht lid. Het gaat hierbij om
nieuwe leden die het afgelopen seizoen geen lid zijn geweest.
Breng je dus 10 nieuwe leden aan tennis je dat jaar voor niks.
1. Betaling lidmaatschapsgelden
Net als vorig jaar zijn de  nota’s  voor  betaling  van  de  lidmaatschapsgelden  per  e-mail
verstuurd. Dit bespaart de ledenadministrateur veel moeite, maar vooral bespaart dit de
vereniging bijkomende kosten.
Leden die toch graag een nota met acceptgiro per post willen ontvangen, kunnen hiervoor
contact opnemen met PietJo Schepers, onze ledenadministrateur.
Hernieuwd is de mogelijkheid om het lidmaatschapsgeld contant te betalen. Dit kan alleen
op de momenten dat de pasjes kunnen worden opgehaald. Er is geen aparte kas voor de
ledenadministratie, dus graag alleen met gepast geld betalen.
2. Ophalen ledenpas
De ledenpas kan, indien het lidmaatschap is voldaan, opgehaald worden in de kantine
tijdens de klusdagen,  ’s  ochtends  van  9  tot  12  uur. De klusdagen vinden plaats op zaterdag
22 en zaterdag 29 maart 2014. Lukt het niet de pas op te halen, overleg dan even met PietJo
wanneer je je pas op komt halen.
3. Borg sleutel
De sleutels die wij gebruiken zijn erg duur. Daarom brengen wij een borg van €  35,- per
sleutel in rekening. Bij het inleveren van de sleutel wordt de oorspronkelijk betaalde borg
teruggegeven. De aanschaf van een sleutel is vrijwillig en is een optie voor zowel vaste als
tijdelijke leden.
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4. Tijdelijk lidmaatschap
Sinds een paar jaar biedt HTC de mogelijkheid van een tijdelijk lidmaatschap. Dit tijdelijk
lidmaatschap duurt maximaal drie maanden en is onder meer bedoeld voor mensen die het
beoefenen van een andere sport. Ook zien wij dat mensen die twijfelen of ze tennis leuk
vinden gebruik maken van deze mogelijkheid. Een derde belangrijke groep zijn mensen die in
de zomervakantie in Hollandscheveld verblijven en in die periode willen tennissen.
De kosten van het lidmaatschap zijn €  50,-. Na betaling en overhandiging van een pasfoto
ontvangen zij een tijdelijk pasje dat hun recht geeft op toegang en gebruik van het park, mits
zij dit pasje ook daadwerkelijk zichtbaar gebruiken bij het betreden van de banen, opdat
controle ervan mogelijk is. Daarbij krijgen zij een instructie uitgereikt over het gebruik van
gebouw en terrein, met regels die ook voor de reguliere leden gelden. Ook tijdelijke leden
kunnen de beschikking krijgen over een sleutel. Doorat deze mensen geen binding hebben
met de club is een hogere borg voor de sleutel afgesproken teneinde er zeker van te zijn dat
deze retour komt. De sleutelborg voor tijdelijke leden is gelijk aan het lidmaatschapsgeld
namelijk  €  50,-. N.B. Zonder pasje is er dus geen recht op het bespelen van de banen.
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om ook als tijdelijk lid deel te nemen aan toernooien. Voor
€  15,- extra kunnen wij ook tijdelijke leden aanmelden bij de KNLTB. Het totaalbedrag voor
een  tijdelijk  lid  die  deel  wil  nemen  aan  toernooien  komt  daarmee  op  €  65,-. Belangrijk om te
onthouden is dat de KNLTB twee criteria hanteert voor deelneming aan toernooien: 1) je
moet lid zijn van een vereniging en 2) je moet lid zijn van de KNLTB. Deelnemen aan
toernooien buiten de periode van je tijdelijk lidmaatschap is dus niet mogelijk omdat je dan
niet voldoet aan het eerste criterium.

Ledenadministratie H.T.C.
t.a.v. dhr. PietJo Schepers
Veenluydenstraat 32
7906HJ Hoogeveen
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INSCHRIJFFORMULIER JUNIOREN HTC ZOMER 2014
Onderstaand geven wij een overzicht van de lesmogelijkheden tijdens de
zomerperiode 2014. Deze loopt van week 14–'14 t/m week 37–'14.
Er is geen les in de meivakantie (week 18–’14) en de zomervakantie
(week 28 t/m 33–'14). Verder is er geen les op maandag 21 april '14 (2e
paasdag), maandag  5  mei  ’14  (Bevrijdingsdag),  donderdag 29 mei '14
(Hemelvaartsdag) en maandag 9  juni  ’14  (2e pinksterdag).
Naam:  ……….…..………………………………..……

M/V

Adres:  …..………………….………………..………..

KNLTB lid nr.:

PC  +  woonplaats:  …..…………..…………..…….          
………………….…

Speelsterkte:

Geboortedatum:  ....……………………..…….....
…..  jaar

Hoe lang tennis je al:

Telefoonnummer vast:  ……………………………….....
Telefoonnummer  mobiel:  ……………………………….
E-mailadres:  …..…………………………………………….
Schrijft zich in voor tennislessen in de zomerperiode 2014 bij Hollandscheveldse
Tennis Club.
Kruis de gewenste categorie aan.
JUNIORENTRAININGEN:
□    Categorie  A:
p.p.
□    Categorie  B:
p.p.
□    Categorie  C:
p.p.
□    Categorie  D:

1 uur les in een groep van 4 gedurende 17 weken:

€  200,-

1 uur les in een groep van 6 gedurende 17 weken:

€  134,-

1 uur les in een groep van 8 gedurende 17 weken:

€ 100,-

'Tenniskids rood', 45 min. les in een groep gedurende
17 weken (voorwaarden: zie reglement art. 2.5):

€    71,- p.p.

Tevens bestaat de mogelijkheid om in overleg met Tennisschool Koning privé lessen te volgen
gedurende 30 minuten of één uur per week.
Wanneer de groepsgrootte afwijkt van de hierboven genoemde categorieën, wordt de prijs
De tennislessen vinden plaats op maandag.
aangepast aan het uiteindelijke aantal lessers, bijvoorbeeld bij 7 personen 1 uur les is dat
€  115,- p.p.
Ik kan niet trainen op maandag van  …………………..tot  …………………….uur.
Ik wil graag ingedeeld worden met:
………….…………………/…………………………………/………………………….

□

Ik accepteer het reglement van Tennisschool Koning (zie achterzijde)

Dit formulier vóór 10 maart 2014 opsturen naar:
Administratie Tennisschool Koning t.a.v. Pauline Kleijn, Jaspisdreef 1,
7828 CG Emmen.
e-mail: administratie@tennisschoolkoning.nl

Datum: …..……… 2014
……………………………

Handtekening ouder:
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Onderstaand geven wij een overzicht van de lesmogelijkheden tijdens de
zomerperiode 2014. Deze loopt van week 14–'14 t/m week 37–'14.
Er is geen les in de meivakantie (week 18–’14) en de zomervakantie
(week 28 t/m 33–'14).
Verder is er geen les op maandag 21 april '14 (2e paasdag), maandag 5
mei  ’14  (Bevrijdingsdag),  donderdag 29 mei '14 (Hemelvaartsdag) en
maandag 9  juni  ’14  (2e pinksterdag).
Naam:  ……….…..………………………………..……

M/V

Adres:  …..………………….………………..………..
……………………

KNLTB lid nr.:

PC  +  woonplaats:  …..…………..…………..…….          
………………….…

Speelsterkte:

Geboortedatum:  ....……………………..…….....
…..  jaar

Hoe lang tennist u al:

Telefoonnummer vast:  ……………………………….....
Telefoonnummer  mobiel:  ……………………………….
E-mailadres:  …..…………………………………………….
Schrijft zich in voor tennislessen in de zomerperiode 2014 bij Hollandscheveldse
Tennis Club.
Kruis de gewenste categorie aan.
SENIORENTRAININGEN:
□    Categorie  A:
p.p.
□    Categorie  B:
p.p.
□    Categorie  C:
p.p.

1 uur les in een groep van 4 gedurende 17 weken:

€  219,-

1 uur les in een groep van 6 gedurende 17 weken:

€  145,-

1 uur les in een groep van 8 gedurende 17 weken:

€ 109,-

Tevens bestaat de mogelijkheid om in overleg met Tennisschool Koning privé lessen te volgen
gedurende 30 minuten of één uur per week.
Wanneer de groepsgrootte afwijkt van de hierboven genoemde categorieën, wordt de prijs
aangepast aan het uiteindelijke aantal lessers, bijvoorbeeld bij 7 personen 1 uur les is dat
De
tennislessen
vinden plaats op maandag.
€  125,p.p.

Ik kan niet trainen op maandag van  …………………..tot  …………………….uur.
Ik wil graag ingedeeld worden met:
………….…………………/…………………………………/………………………….

□

Ik accepteer het reglement van Tennisschool Koning (zie achterzijde)

Dit formulier vóór 10 maart 2014 opsturen naar:
Administratie Tennisschool Koning t.a.v. Pauline Kleijn, Jaspisdreef 1,
7828 CG Emmen.
e-mail: administratie@tennisschoolkoning.nl

Datum: …..……… 2014
……………………………

Handtekening:
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REGLEMENT TENNISSCHOOL KONING
1.

Algemene bepalingen
1.1
Iedere lesser moet lid zijn van de vereniging en is voor het lidmaatschap contributie
verschuldigd. Ter controle hiervan dient op het inschrijfformulier voor tennislessen
het lidmaatschaps-nummer te zijn ingevuld, of dient een kopie van het ingevulde
aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van Hollandscheveldse Tennis Club te
zijn bijgevoegd.
1.2
Lessen kunnen alleen gevolgd worden, indien een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijf-formulier is ingeleverd bij Tennisschool Koning.
1.3
U zorgt zelf voor gepaste kleding, schoenen en een racket. Tennisschool Koning zorgt
voor de ballen.

2.

Groepen
2.1
De indeling van de groepen wordt bepaald door Tennisschool Koning.
2.2
Ongeveer een week voor aanvang van de lessen ontvangt u per e-mail of schriftelijk
bericht op welke dag en tijdstip u bent ingedeeld.
2.3
Indien u ernstige bezwaren heeft tegen de indeling, dient u dit per omgaande te
melden aan Tennisschool Koning.
2.4
De prijs van de tennislessen is afhankelijk van de groepsgrootte. Mocht deze
meer dan een persoon afwijken van hetgeen u heeft opgegeven, nemen wij contact
met u op. De prijzen van de verschillende lespakketten gelden bij volledige groepen.
Bij onvolledige groepen zal de lesprijs of lesduur aangepast worden.
2.5
De instroomgroep 'Tenniskids' bestaat uitsluitend uit kinderen in de leeftijd tot en met
10 jaar (peildatum 1 april voor het zomerseizoen en 1 oktober voor het
winterseizoen), die voor het eerst deelnemen aan tennislessen. De groepsgrootte
bestaat uit minimaal acht kinderen. Toename van het aantal kinderen in de groep
gedurende het tennisseizoen is mogelijk. Deze eventuele toename heeft geen invloed
op de hoogte van het te betalen lesgeld.

3.

Lessen en les uitval
3.1
De tennislessen worden gegeven op maandag. Op zaterdag en zondag wordt in
principe geen tennisles gegeven.
3.2
Mocht u verhinderd zijn een les bij te wonen, verzoeken wij u dit te melden bij de
trainer, Raymond Meijer (06-53465065).
3.3
Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
3.4
In geval van ziekte en/of blessure van de lesser vindt geen restitutie van lesgeld
plaats
3.5
In geval van verhuizing wordt uitsluitend tot restitutie overgegaan, indien de
vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een andere betalende lesser.
3.6
Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt een vervangende trainer
ingezet of wordt er een vervangende datum vastgesteld.
3.7
Indien door weersomstandigheden de les niet door kan gaan, is de eerste uitval les
voor rekening van de lesser. Tussentijds of aan het eind van het seizoen zullen er
inhaal lessen gepland worden voor de tweede en eventuele volgende uitval lessen. Dit
is echter alleen mogelijk als u zich ook flexibel opstelt t.a.v. de eventuele in te halen
lessen.

4.

Schade
4.1
Tennisschool Koning is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures opgelopen
tijdens de lessen, tenzij ernstige nalatigheid van de trainer kan worden aangetoond.
4.2
Tennisschool Koning is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren
gaan van goederen van lessers.

5.

Betaling
5.1
Betaling van de lesgelden geschiedt op basis van een factuur.
5.2
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de factuur, dient u vóór de datum van
de (eerste) betalingstermijn te reclameren, met opgave van redenen.
5.3
Indien de factuur niet vóór of op de vastgestelde betalingstermijn is voldaan,  wordt  €  
5,00 administratiekosten in rekening gebracht, en wordt het factuurbedrag
vermeerderd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum.

6.

Overige bepalingen
6.1
Waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Koning.

Tennisschool Koning
Juni 2011 K.v.K. nr. 04070163
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