INFORMATIEGIDS
Tennisclub Groot Driene

Lokatie:
Zwavertsweg bij NS station-oost
Tel. Paviljoen:074 2918439
Postadres:
Postbus 8119
7550 KC Hengelo
www.tcgrootdriene.nl
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1.

Voorwoord

Namens leden en bestuur heet ik u, als nieuw lid, van harte welkom bij T.C. Groot Driene.
De tennisvereniging is opgericht in 1975 en telt op dit moment ongeveer 240 leden.
Wanneer u ons tennispark betreedt is in één oogopslag te zien dat T.C. Groot Driene zijn leden
veel te bieden heeft. De vereniging met zijn 7 kunstgrasbanen, is gunstig gelegen bij het NS
treinstation Hengelo Oost en beschikt over een goede accommodatie. Daarnaast wordt een
veelheid aan activiteiten georganiseerd.
Deze informatiegids is bedoeld om u inzicht te verschaffen in hoe het een en ander is
georganiseerd binnen de vereniging. Allereerst vindt u een weergave van de samenstelling van
het bestuur. Vervolgens treedt een vijftal commissies in het voetlicht welke allen
verantwoordelijk zijn voor een bepaalde discipline binnen de club. Daarna geeft onze clubtrainer
een overzicht van de trainingsmogelijkheden binnen de vereniging en volgt een hoofdstuk over
de lidmaatschappen. Tot slot vindt u het baanreglement en een aantal algemene regels in deze
gids.
Het mag duidelijk zijn dat dit boekje geen uitputtend overzicht geeft van alle regels en
activiteiten. Mocht u na het lezen van dit naslagwerk nog vragen hebben over het een of ander,
dan neemt u contact op met een van de leden van de commissies of het bestuur. Zij proberen u te
allen tijde met raad en daad ter zijde te staan.
Ik hoop dat u, net als vele andere leden, met veel plezier lid zult zijn van T.C. Groot Driene en
wens u namens de leden en het bestuur een actieve en sportieve tennistijd toe.

Jan Schreuder
( voorzitter)
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2.

Samenstelling bestuur

Dagelijks bestuur
Voorzitter:

Jan Schreuder
Bergweg 39
7557 BS Hengelo

Tel. 074 2424896
jsthuis@xs4all.nl

Vice-voorzitter:

Vacature

Secretaris:

Herman Meijer
Grundellaan 46
7552 ED Hengelo

Tel 074 2427102
hhapmeijer@hotmail.nl

Penningmeester:

Piet de Haan
Veenweg 14
8105 RB Luttenberg

Tel. 0572-301751
piet.de.haan@planet.nl

Jeugd:

Annet Beaumont
Oude Bornseweg 94
7556 GX Hengelo

Tel. 074 2432823
annetbril@hotmail.com

Toernooien:

Riekie Nijland
Spiegelstraat 50
7552 MR Hengelo

Tel. 074 2429440
riekie.n@home.nl

Recreanten:

Leo de Groot
J.P. Heyestraat 63
7552 MS Hengelo

Tel. 074 2911799
leodegroot@home.nl

Paviljoen / Bar:

Gerrie Oude Kamphuis
Paul Pellastraat 5
7558 HN Hengelo

Tel. 074 2771971
gerryoudekamphuis@hotmail.com

Wedstrijdtechnische
Commissie:

Steven Bossewinkel
Broderie 14
7609 XN Almelo

Tel.0546-538923
bossewinkel@hotmail.com

Overige bestuursleden
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Het bestuur vergadert één keer in de 6 weken.
In november vindt de Algemene Leden Vergadering plaats,
waarvoor alle leden worden uitgenodigd via de website.
Leden die niet beschikken over internet ontvangen de
uitnodiging per post. De vergadering wordt ook
aangekondigd op het informatiebord in het paviljoen.
Voor de vereniging is het belangrijk dat leden een
vrijwilligerstaak op zich nemen.
Een overzicht van de verschillende soorten vrijwilligerswerk
staat vermeld in paragraaf 6.4 van deze informatiegids.
Nieuwe leden die vrijwilligerswerk willen doen voor de
vereniging kunnen zich hiervoor melden bij het bestuur of bij de ledenadministratie.
Aan het begin van het jaar nodigt het bestuur alle leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie.
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3.

Commissies

3.1

Recreantencommissie

Contactpersoon: Leo de Groot, tel 074 2911799

leodegroot@home.nl

De Recreantencommissie verzorgt een wekelijkse competitie voor leden onderling. Deze
competitie is opgezet voor leden van 18 jaar en ouder, die op recreatief niveau onderling hun
krachten willen meten. Voor beginners, die een half jaar les hebben gehad, is de
recreantencompetitie zeer geschikt om de eerste wedstrijdroutine op te doen en om thuis te raken
in het reilen en zeilen van de vereniging. Aan de recreantencompetitie wordt ook deelgenomen
door gevorderden, mensen die al langer spelen en die een keer in de week (maandagavond of
zaterdagmorgen) een gezellig partijtje willen spelen met steeds wisselende medespelers. De
speelsterkte wordt beperkt tot de categorie 9, 8, en niet te sterke 7. Het zijn dubbelpartijen die
een uur duren. Er is een zomer- en een wintercompetitie, dus er wordt het hele jaar door
gespeeld, behalve in de schoolvakanties en tijdens toernooien. De kosten voor de deelname aan
deze competitie bedragen € 4,00 per persoon per seizoen. Opgeven voor deelname aan de
recreantencompetitie is mogelijk door het inleveren van een inschrijvingsformulier dat twee maal
per jaar (in februari en in september) op de website wordt geplaatst en in het paviljoen bij het
informatiebord beschikbaar is.

3.2

Toernooicommissie

Contactpersoon: Riekie Nijland, tel. 074 2429440

riekie.n@home.nl

De Toernooicommissie organiseert elk jaar verschillende toernooien. Dit kunnen
gezelligheidstoernooien maar ook meer prestatiegerichte toernooien zijn. Enkele toernooien zijn:
Clubkampioenschappen Enkel en Dubbel, het Open Kunstgras Toernooi (dus ook voor mensen
van buiten onze vereniging), de Ladies Night, het Invitatie Toernooi, het Samen 80+ toernooi en
een gezelligheidstoernooi aan het eind of aan het begin van het jaar (stamppot of snerttoernooi).
Daarnaast wordt jaarlijks bekeken of andere toernooien, bijv. een beginnertoernooi of een
zomeravondtoernooi, inpasbaar zijn. Al deze toernooien worden in de digitale nieuwsbrief, op de
website en op het informatiebord in het paviljoen aangekondigd, waarbij op de website en bij het
informatiebord in het paviljoen ook het inschrijvingsformulier beschikbaar is.

3.3

Wedstrijd Technische Commissie (WTC)

Contactpersoon: Steven Bossewinkel, tel. 0546-538923

bossewinkel@hotmail.com

De WTC heeft de primaire doelstelling het wedstrijdniveau van de club op een zo hoog mogelijk
peil te brengen binnen het door het bestuur geformuleerde beleid. De WTC voert daartoe de
organisatie en de leiding van de KNLTB competitie uit. Dit omvat alles vanaf de indeling van de
teams tot het verdelen van de banen en het toezicht houden op sportief gedrag. Elk lid van de
club heeft het recht zich voor deelname aan te melden. Aanmelding geschiedt in het najaar door
middel van een aanmeldingsformulier dat op de website wordt geplaatst en dat bij het
informatiebord in het paviljoen beschikbaar is. De WTC beslist over de uiteindelijke deelname
en indeling van de teams. De WTC levert ook de Verenigingscompetitieleiders (VCL).
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Andere zaken die de WTC uitvoert zijn het bijhouden van de speelsterkte van de leden en het
doen van voorstellen voor promotie en degradatie, integratie van de oudere jeugd (junioren) in de
seniorenwereld (samen met de Jeugdcommissie) en de aanschaf van spelmateriaal (ballen).
3.4

Jeugdcommissie

Contactpersoon: Annet Beaumont, 074 2432823

annetbril@hotmail.com

De jeugdcommissie geeft speciale aandacht aan de jeugd binnen de tennisclub Groot Driene.
Allereerst is het belangrijk dat jonge spelers (t/m 17 jaar) plezier beleven aan het tennis in het
algemeen en binnen de vereniging in het bijzonder. Daarom organiseert de jeugdcommissie
allerlei activiteiten voor en door de jeugd.
Ook is het belangrijk dat T.C. Groot Driene in de toekomst verzekerd is van goede en talentvolle
tennisspelers of –speelsters.
3.5

Barcommissie

Contactpersoon: Gerrie Oude Kamphuis, tel. 074 2771971 gerryoudekamphuis@hotmail.com
De Barcommissie heeft de zorg voor het reilen en zeilen van het tennispaviljoen. Zij regelt alle
huishoudelijke zaken zoals inkoop, roosterindeling bardiensten, werven van barmedewerkers,
barbezetting bij toernooien, Clubkampioenschappen en andere zaken. Ook is zij
verantwoordelijk voor de aankleding en het klein onderhoud van het paviljoen. De bar wordt
bezet door leden van de club, die hiervoor door de commissie worden gevraagd. Normaal draait
iemand ongeveer een bardienst in de twee maanden. Bij toernooien en competitie worden extra
bardiensten gedraaid.
Bardienstvrijwilligers hebben het certificaat behaald dat behoort bij de Instructie Verantwoord
Alcohol schenken (IVA volgens de drank & horecawet).
De bardienstroosters worden per halfjaar (apr-okt en nov-mrt) opgesteld en bekendgemaakt via
de e-mail aan de betrokkenen, via de website en ze worden opgehangen op in het paviljoen.
Het paviljoen is in principe open op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen
ca. 9.30 uur en 12.00 uur. ’s Avonds is het paviljoen open op maandag t/m donderdag van ca.
19.30 tot 23.00 uur. Uit ervaring is gebleken dat de baanbezetting op vrijdagavond minimaal is.
Daarom is het paviljoen op deze avond gesloten. Tijdens de recreantencompetitie,
bondscompetitie, trainingsavonden en –middagen, toernooien en bijzondere gebeurtenissen is het
paviljoen eveneens geopend.
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4.

Training

Contactpersoon: Ledenadministratie

ledenadministratie@tcgrootdriene.nl

Net als bij andere sporten kun je ook bij tennissen trainen. Zonder tennisles is tennissen eigenlijk
als beginner nauwelijks te doen. Tennisles is er voor iedereen. Of je nu beginner, gevorderd,
jong, oud of zeer getalenteerd bent, allemaal kun je les of training krijgen. Je kunt tennisles
volgen alleen, met z’n tweeën, in een groep van vier of in een groep van acht personen.
Uitgangspunt is PLEZIER IN TENNIS hebben en houden!
Bij het samenstellen van de groepen wordt geprobeerd de groepen zoveel mogelijk gelijkwaardig
te laten zijn. Beginners bij beginners, leeftijden zoveel mogelijk bij elkaar, etc. Het plezier in
tennis is er snel af als je in een groep zit met een te groot ‘niveauverschil’.
Aanmelden kan alleen of samen met anderen. Bij individuele aanmelding probeert de trainer een
groep samen te stellen. Aanmelding doe je door een aanmeldingsformulier in te leveren bij de
trainer. Dit formulier, evenals informatie over de kosten, is te vinden op de website en is
beschikbaar bij het informatiebord in het paviljoen.
Tweemaal per jaar worden de groepen samengesteld, voor de lessenseries in resp. het voorjaar en
het najaar.
Daarnaast kun je individuele of groepsafspraken maken met de trainer dan wel trainingen
aanvragen om je voor te bereiden op de KNLTB competitie.

Trainer:

ledenadministratie@tcgrootdriene.nl
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5.

Lidmaatschappen

5.1

Ledenadministratie

TC Groot Driene – Ledenadministratie
t.a.v. Piet de Haan
Postbus 8119
7550 KC Hengelo
Bij voorkeur contact via het e-mailadres: ledenadministratie@tcgrootdriene.nl

5.2

Reguliere lidmaatschappen

Iedereen die lid is van T.C. Groot Driene ontvangt na betaling van de jaarlijkse contributie de
KNLTB bondspas. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Jaarlijks wordt in de
Algemene Ledenvergadering (november) de hoogte van de contributie vastgesteld. Begin januari
ontvangt ieder lid een factuur via de e-mail, of bij afwezigheid daarvan via de post.
Seniorleden, die geen vrijwilligerstaak uitvoeren, betalen de solidariteitsbijdrage. Deze bedraagt
€ 25,- en wordt tegelijkertijd met de contributie gefactureerd. Zie paragraaf 6.4 voor een
overzicht van de vrijwilligerstaken.
De contributie bedraagt in 2017:
Seniorleden (22 jaar en ouder):
Juniorleden (18 t/m 21 jaar):
Jeugdleden (t/m 17 jaar):

€ 117,-€ 87,-€ 54,--

Voor nieuwe leden die in de loop van het jaar toetreden wordt de contributie voor het resterende
jaar berekend op maandbasis en wordt het eenmalige inschrijfgeld ad € 5,-- per persoon in
rekening gebracht.
Wanneer een nieuw kalenderjaar begint, worden begin januari van dat kalenderjaar de facturen
voor de contributie verstuurd. Opzeggen voor dat jaar kan nog tot uiterlijk 21 januari.
Voor opzeggingen geldt: De opzegging van het lidmaatschap dient voor 21 januari schriftelijk of
via e-mail binnen te zijn bij de ledenadministratie en de ontvangst daarvan door de
ledenadministratie bevestigd te zijn. Opzeggingen die binnen komen na deze datum kunnen voor
dat kalenderjaar niet meer worden geaccepteerd. Dit betekent dat men dan verplicht is de
contributie voor dat kalenderjaar te betalen.
Het tennispark is afgesloten door een hek. Een parksleutel of tweede exemplaar is tegen betaling
van € 25,- te verkrijgen bij de ledenadministratie (deze € 25,- is restitutabel).
5.3

Kortingen op reguliere lidmaatschappen

Er is een gezinskorting van € 7,50 per lidmaatschap, bij twee of meer leden,woonachtig
op hetzelfde adres behalve op het eerste.
Bij meerdere leden, allen woonachtig op hetzelfde adres, is het maximaal te heffen
lidmaatschapsbedrag € 275,--.
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5.4

Bijzondere lidmaatschappen (voor “gastspelers”)

Naast de hierboven genoemde reguliere lidmaatschappen kent de T.C. Groot Driene twee
bijzondere lidmaatschappen (voor “gastspelers”), namelijk:
1

Snuffellidmaatschap
Dit lidmaatschap is bedoeld om kennis te maken met de tennissport en met de
T.C. Groot Driene. Het is een eenmalig lidmaatschap voor drie aaneengesloten maanden.
De kosten hiervan voor het verenigingsjaar 2017 zijn € 18,00. Ook is er voor de jeugd
een jeugdsnuffellidmaatschap voor € 9,00.

2

Winterlidmaatschap
Deze loopt van 1 oktober t/m 31 maart en is bedoeld voor leden van andere
tennisverenigingen waar in de wintermaanden niet buiten gespeeld kan worden.
Seniorleden
€ 46,-Juniorleden (18 t/m 21 jaar):
€ 35,-Jeugdleden (t/m 17 jaar):
€ 22,--

Deze lidmaatschappen voor “gastspelers” hebben een beperkte duur en stoppen automatisch, ze
hoeven niet te worden opgezegd.
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6.

Algemene richtlijnen

6.1

Tennispark

Met de parksleutel die toegang geeft tot het tennispark zijn ook de kleedruimtes te bereiken
alsmede de lichtapparatuur in werking te stellen. In de hal van de kleedruimtes hangt een
brievenbus en een informatiebord. Onder de brievenbus hangt de AED (automatische externe
defibrillator). Naast de ingang van het restaurantgedeelte van het paviljoen (onder de
schotelantenne) is een schakelkastje voor de lichtapparatuur. Deze is met de parksleutel te
openen. Het is niet mogelijk alle lichten tegelijk te ontsteken. De lampen dienen met enige
tussenpozen aangedaan te worden. Bij stroomstoring, stroomuitval of indien u constateert dat één
van de lampen defect is, dient u één van de volgende personen te benaderen:
Jan Schreuder
Anton Nijland

6.2

tel. 074 2424896
tel. 074 2429440.

Baanreglement

Ieder lid moet zich bij het gebruik van de banen houden aan het baanreglement. Het
baanreglement staat aangeplakt in het tableau naast het afhangbord bij baan 4, alsmede op het
informatiebord bij de kleedkamers en op de website..Bij het gebruik van de banen is het verplicht
een kaart te zetten in het juiste vakje van het afhangbord bij baan 4. Bij het vergeten of niet
plaatsen van de kaart heeft u geen enkel recht om te spelen en dient u zich op het eerste verzoek
van een andere speler of baancommissie van de baan te verwijderen. Het is niet toegestaan een
baan vooraf te reserveren of tijdens het spelen de kaart te verplaatsen.
Het baanreglement omvat verder onder andere:

Dat het park is geopend van 8.00 uur tot en met 23.00 uur;

Het verplicht zetten van de kaart in het afhangbord;

Het aangelijnd houden van honden;

Het betreden van de baan met sportschoenen die geschikt zijn voor kunstgrasbanen;

Het niet op de baan laten slingeren van flessen, kauwgum, etc.;

Het niet betreden van de banen indien de netten niet zijn gespannen;

Het is verplicht na het spelen de banen te slepen.
Het volgende valt nog op te merken over het gebruik van de banen:




Baan 6 is een dubbelbaan. Op deze baan hebben dubbels het recht 1 uur achtereenvolgend
te spelen. Kaarten dienen zodanig in het afhangbord te worden geplaatst dat voor 1 uur is
gereserveerd.
Op aangegeven tijden, zoals aangegeven op het afhangbord bij baan 4, maakt de trainer
gebruik van de vaste trainingsbanen 1 en 2 of 3 en 4.
Om gelijkmatige slijtage van de banen na te streven, moeten de banen 4 en 5 zoveel
mogelijk worden ontzien: Wanneer er andere banen vrij zijn, dient daarvan gebruik
gemaakt te worden en pas in laatste instantie deze banen 4 en 5.
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6.3

De introducéregeling

De leden van T.C. Groot Driene kunnen een introducé meenemen. Voor deze introducé dient het
lid een introducékaart te kopen. Deze zijn verkrijgbaar in het paviljoen. Bij de groene brievenbus
in de hal bij de kleedkamers hangt een bakje met introducékaarten en enveloppen. Indien een lid
wil spelen met een introducé koopt het lid zo’n kaart (€ 3,50 per dagdeel). Na gebruik dient de
kaart in een envelop gedaan te worden met het verschuldigde bedrag. Vervolgens schrijft het lid
zijn of haar naam op de envelop en deponeert het geheel in de groene brievenbus. Zodra leden
moeten wachten op het vrijkomen van een baan, is de introducé verplicht zich van de baan te
verwijderen. Voor het misdragen van de introducé is het lid verantwoordelijk. Met niet naleving
van de introducéregeling wordt een boete van € 12,50 gesteld te betalen door het lid.

6.4

Vrijwilligerswerk

Van alle seniorleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het onderhouden van het
tennispark. Leden kunnen bij de ledenadministratie aangeven voor welke activiteit zij zich willen
‘inspannen’. Die keuze geldt voor het komende kalenderjaar en er wordt aangenomen dat deze
keuze steeds continueert in het volgende kalenderjaar. Er is keuze uit:
A.
Algemeen technisch onderhoud;
B.
Bardienst;
C
Communicatie, website
G.
Groenvoorziening;
H.
Huishoudelijke zaken;
J.
Jeugdbegeleiding;
K.
Betaalt de solidariteitsbijdrage;
O.
Organisatie, bestuur, ledenwerving en- behoud;.
R.
Recreanten;
S.
Sponsorwerving;
T.
Toernooiaktiviteiten;
W.
Wedstrijdtechnische commissie.
Een lijst waarin de vrijwilligerstaken beschreven zijn is beschikbaar op de website en ligt ter
inzage achter de bar in het paviljoen.
Indien voor de mogelijkheid gekozen wordt het vrijwilligerswerk af te kopen, wordt de
solidariteitsbijdrage op de contributie factuur toegevoegd van € 25,00.
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7.

Communicatie

7.1

De digitale nieuwsbrief

Om sneller, directer en flexibeler te kunnen communiceren naar de leden wordt regelmatig een
digitale nieuwsbrief verstuurd naar die leden die hun e-mailadres kenbaar hebben gemaakt bij de
ledenadministratie.

7.2

De website

T.C. Groot Driene heeft op het internet een eigen website. Het adres is:
http://www.tcgrootdriene.nl.
Op deze website is algemene informatie te vinden over onze club, zoals namen en adressen van
bestuursleden. Ook worden daar de activiteiten vermeld die op de planning staan en is er het
laatste nieuws te vinden.
De website wordt gevuld en onderhouden door onze webmaster . Op de website vindt u zijn
contactgegevens: webmaster@tcgrootdriene.nl
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8.

Opmerkingen / Aanvullingen

Het is ons streven om onze nieuwe leden van een zo volledig en accuraat mogelijke
informatiegids te voorzien. Wij stellen het op prijs, wanneer u ons wilt laten weten of er
onduidelijkheden, onvolledigheden of andere zaken gemist worden in deze informatiegids. Dat
verbetert de kwaliteit en helpt volgende nieuwe leden in de informatievoorziening. Wilt u svp uw
opmerkingen e-mailen naar Jan Schreuder, jsthuis@xs4all.nl ? Hartelijk dank en welkom bij
onze tennisclub!
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