Infoboekje TV Wierden versie 2022

Route beschrijving:
Klik hier voor de routebeschrijving.

Best (nieuw) lid,
Wij heten u hartelijk welkom binnen onze vereniging. Graag willen wij u goed informeren
over onze vereniging, zodat u zich snel en gemakkelijk thuis voelt en op de hoogte bent van
de activiteiten die we zoal organiseren en van alle faciliteiten die we u bieden.
Dit boekje met veel gestelde vragen is één van de manieren waarop we dat proberen te doen.
Daarnaast willen we u graag aanraden om onze nieuwsbrief te raadplegen en regelmatig onze
website te bezoeken. Hier vindt u onder andere de activiteitenkalender met actueel nieuws,
email adressen en telefoonnummers van de verschillende bestuursleden. Verder kunt u
natuurlijk altijd andere leden, en mensen uit de commissies en het bestuur, uw vragen (of
suggesties!) voorleggen. Onze website is te vinden onder www.tvwierden.nl
Mocht u algemene vragen hebben dan kunt u die sturen naar info@tvwierden.nl

Veel tennisplezier gewenst bij Tennisvereniging Wierden!
Bestuur en leden TV Wierden
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INHOUD
A. Vragen over de vereniging
1. Samenstelling bestuur

2. Wat doet de vereniging eigenlijk?
3. Wat kost het om lid te worden en hoe kan ik me aanmelden?
4. Wat doe ik als ik mijn club pas ben kwijtgeraakt?
5. Ik wil wel wat doen om de vereniging als vrijwilliger te ondersteunen. Hoe meld ik me
aan?
6. Van wanneer tot wanneer loopt een verenigingsjaar?
7. Wat moet ik doen als ik langere tijd niet kan spelen (zwangerschap, zware blessure, etc.)?
8. Hoe moet ik opzeggen?
B. Vragen over banen in het zomerseizoen
1. Van wanneer tot wanneer loopt het zomerseizoen?
2. Wat zijn de openingstijden van de buitenbanen?
3. Wanneer kan ik in het zomerseizoen binnen spelen?
4. Hoe werkt afhangen?
5. Wanneer mag je iemand van de baan sturen?
6. Mag je met een niet-lid tennissen?
C. Vragen over banen in het winterseizoen
1. Van wanneer tot wanneer loopt het winterseizoen?
2. Wanneer kan ik in de winter op de binnenbanen tennissen?
D. Vragen over tennis in het algemeen
1. Waar vind ik de spelregels van tennis?
2. Waar kan ik tennisles krijgen?
3. Wat is een baanreglement; waaraan moet men zich houden?
E. Vragen over competitie spelen
1. Wat zijn voorwaarden om competitie te mogen spelen?
2. Wat zijn rechten en plichten tijdens thuis en uit wedstrijden?
3. Met welke ballen dient er gespeeld te worden?
4. Hoe laat moet men aanwezig zijn voor een wedstrijd?
5. Wie vult het wedstrijdformulier in?
6. Wanneer kan een wedstrijd worden onderbroken of afgelast?
F. Overige vragen
1. Kan ik een buitenbaan reserveren?
2. Waar vind ik EHBO spullen en het AED apparaat in geval van een calamiteit?
3. Ben ik verzekerd als ik speel?
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A. VRAGEN OVER DE VERENIGING

1. Samenstelling Bestuur:
Voorzitter:

Leo Dubbers

voorzitter@tvwierden.nl

Secretaris:

Leo Braakhuis

secretaris@tvwierden.nl

Penningmeester:

Alex Meier

penningmeester@tvwierden.nl

Onderhoud commissie:

Gert Jan Zweers

Ledenadministratie:

Alex Meier 0546-576256 penningmeester@tvwierden.nl

2. Wat doet de vereniging eigenlijk?
Tennisvereniging Wierden heeft zijn thuisbasis op Sport Centrum De Stouwe, adres:
Handelsweg 10 te Wierden. De club heeft de beschikking over 6 gravel buitenbanen en in de
periode half april – half september (zie B.3) ook over binnenbanen.
Naast zaken als tennislessen en tenniscompetitie organiseert de vereniging ook een grote
verscheidenheid aan toernooien en andere tennis gerelateerde activiteiten zoals racketavond
op maandag van 19:00 uur tot 21:00 uur en een toss-middag op donderdag van 14:00 uur tot
16:00 uur (ook in het winterseizoen (zie hiervoor B.6) alsmede jaarlijks een georganiseerd
uitje voor de jeugd.

VOORDELEN VOOR U ALS LID
•
Tijdens het zomerseizoen onbeperkt vrij tennissen op de buitenbanen.
•
in de periode half april – half september, i.o.m. het barpersoneel, binnenbanen gratis
te gebruiken.
•
jeugdleden tot en met 15 jaar die tennisles nemen, betalen geen contributie.
•
Een geheel gerenoveerd park met gravel ondergrond en geen bardiensten etc.
•
Actieve vereniging, veel mogelijkheden.
•
In het winterseizoen diverse door de vereniging georganiseerde gelegenheden om
binnen te spelen.

3. Wat kost het om lid te worden en hoe kan ik mij aanmelden?
De contributie verschilt enigszins per doelgroep. Hieronder vindt u een overzicht.
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Het eerste jaar krijgt u 50% korting.
(Geldt voor nieuwe leden die niet eerder lid zijn geweest of minimaal 5 jaar geleden lid zijn
geweest)
Contributie per jaar

1e jaar

jaren daarna

Senioren (vanaf 22 jaar)

€ 60,-

€ 120,-

Studenten (18 t/m 22 jaar)

€ 45,-

€ 90,-

Junioren (tot 18 jaar)

€ 30,-

€ 60,-

€ 155,-

€ 310,-

Rolstoel senioren

€ 40,-

€ 80,-

Rolstoel junioren

€ 20.-

€ 40,-

Inschrijfgeld (éénmalig)

€ 16,-

Gezin (onafhankelijk van het aantal leden)

Jeugdleden tot en met 15 jaar die tennisles nemen betalen geen contributie.
Meer informatie hierover vindt u op onze website.
Ook kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, penningmeester@tvwierden.nl
4. Wat doe ik als ik mijn lidmaatschapspas ben kwijtgeraakt?
In het geval dat u uw lidmaatschapspas bent kwijtgeraakt, meldt dit dan zo snel mogelijk aan
onze Ledenadministratie, dan wordt gezorgd voor een vervangende pas á € 5.00.
5. Ik wil wel wat doen als vrijwilliger voor de vereniging. Hoe meld ik mij aan?
We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, voor allerlei zaken. Op de website tvwierden.nl,
vindt u meer info over het bestuur en de verschillende commissies. U vindt daar ook de email
adressen van de bestuursleden. Neem gerust contact op en overleg eens over wat u voor de
vereniging kunt doen. Oh ja, 't is vaak heel gezellig en het geeft veel voldoening als u als
vrijwilliger iets doet. En er zijn altijd mensen die u op weg willen helpen, met zaken die
misschien voor u nog nieuw zijn.
6. Van wanneer tot wanneer loopt een verenigingsjaar?
Het verenigingsjaar loopt parallel aan het kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.
7. Wat moet ik doen als ik langere tijd niet kan spelen (zwangerschap, zware blessure,
etc.)?
Meldt dit dan aan de ledenadministratie. In overleg zal naar een oplossing (b.v. slapend lid)
gezocht worden.
8. Hoe moet ik opzeggen?
Wij vinden het natuurlijk jammer als u zou opzeggen. Maar als u dit toch wilt doen moet u dat
minimaal 1 maand voor afloop van het jaar, dus uiterlijk 30 november, schriftelijk doen bij
onze ledenadministratie. Stuur dan een mailtje naar penningmeester@tvwierden.nl
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B. VRAGEN OVER BANEN IN HET ZOMERSEIZOEN

1. Van wanneer tot wanneer loopt het zomerseizoen?
Het buiten seizoen start begin april (enigszins afhankelijk van het weer). Het buitenseizoen
wordt meestal gestart met een verenigingsactiviteit. De buitenbanen blijven beschikbaar tot
1 november (wederom enigszins afhankelijk van het weer)
2. Wat zijn de openingstijden van de buitenbanen?
In de periode 1 april tot 1 november kunt u als lid op de buitenbanen spelen.
Daarvoor gelden de volgende openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 9:00 - 23:00 uur.
Zaterdag en zondag: 8:30 - 22:00 uur.
3. Wanneer kan ik in het buitenseizoen binnen spelen?
U kunt tijdens de periode half april – half september gratis gebruik maken van de
binnenbanen voor zover de kantine geopend is en er banen beschikbaar zijn. Dit dient t.a.t.
overlegd te worden met het barpersoneel. Voor binnenbanen kunt u ook van tevoren bellen en
een baan reserveren (0546 - 571030). Voor de tapijtbanen zijn binnen schoenen zonder profiel
noodzakelijk en voor de hardcourt banen kunnen zowel binnen- als buitenschoenen gebruikt
worden, echter zwarte zolen zijn NIET toegestaan. Voor de goede orde: een buitenbaan
reserveren kan niet telefonisch.
4. Hoe werkt afhangen?
Als u buiten wilt spelen bent u verplicht met uw lidmaatschapspas een baan af te hangen. Het
afhangbord is het grote witte bord meteen (in het halletje) als je het gebouw van het
sportcentrum binnenkomt. U hangt uw lidmaatschapspas af in het vakje voor de baan en
tijdstip dat u wilt tennissen. Ook je medespelers moeten dit doen. Er moeten dus evenveel
pasjes worden afgehangen, als dat er mensen op de baan spelen.
Zowel bij een enkelpartij (2 pasjes) als bij een dubbelpartij (4 pasjes) mag u 1 uur tennissen.
Als u klaar bent (niet eerder dus!) mag u weer opnieuw afhangen. U mag niet afhangen en dan
vervolgens het tennispark verlaten.
5. Wanneer mag u iemand van de baan sturen?
Als de toegestane speeltijd voorbij is en er geen banen vrij liggen. Als iemand op de baan
staat te tennissen zonder te hebben afgehangen (gelabeld) met een geldige club pas, dan mag
u hem of haar hierop wijzen en van de baan sturen. Er zijn momenteel voldoende binnen- en
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buitenbanen, zodat een ieder voldoende kan tennissen.
6. Mag je met een niet-lid tennissen?
TV Wierden staat niet toe dat niet-leden gebruik maken van de tennisbanen. Er mogen dus
geen introducés worden uitgenodigd en er mag dus alleen getennist worden met leden van TV
Wierden.
In de winterperiode kunnen leden en niet-leden meedoen aan de Toss op de donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur (voor zover daar ruimte is). De kosten voor leden is € 3,00 en voor
niet-leden € 6,00.
C. VRAGEN OVER BANEN IN HET WINTERSEIZOEN
1. Van wanneer tot wanneer loopt het winterseizoen?
Het winterseizoen loopt van half september tot half april (afhankelijk van het weer en
afhankelijk van op welk moment het huurseizoen voor de binnenbanen ingaat)
2. Wanneer kan ik in de winter op de binnenbanen tennissen?
In de winter zijn de binnenbanen beschikbaar voor leden van TV Wierden voor de volgende
activiteiten:
a) Jeugd toss (één woensdag in de maand van 14:00 - 16:00 uur)
alleen bij voldoende deelname
b) Toss (elke donderdagmiddag van 14:00 - 16:00 uur) tegen betaling van € 3,00 voor leden.
c) en uiteraard voor diverse toernooien.
Voor de activiteiten a) en b) hoeft u niet te reserveren.
D. VRAGEN OVER TENNIS IN HET ALGEMEEN
1. Waar vind ik de spelregels van tennis?
Een goede manier om tennistechniek, -tactiek en de tennisregels te leren is natuurlijk les
nemen. U kunt de tennisregels ook lezen in het KNLTB tennisreglement. Dit vindt u onder
andere op de site van de KNLTB en kunt u openen door op KNLTB te klikken.
2. Waar kan ik tennisles krijgen?
De tennislessen voor TV Wierden worden verzorgd door Robin Schildwacht: U kunt contact
opnemen met Robin via mail info@robinschildwacht.nl: 06-51339512.
3. Wat is een baanreglement; waaraan men zich moet houden?
In het baanreglement staan zaken waaraan u zich moet houden als u op de binnen en
buitenbanen van Tennisvereniging Wierden speelt. Hieronder volgt een aantal punten:
a) U dient (buiten) altijd uw lidmaatschap pas te gebruiken en op het afhangbord te plaatsen.
b) U dient altijd de juiste schoenen te dragen. Voor binnen schoenen zonder profiel.
c) U dient zich passend te gedragen.
d) Vloeken en schelden is niet toegestaan.
e) U dient na het spelen de buitenbaan te slepen en de lijnen te vegen.
f) Indien u drinkt of eet op het park, laat dan geen resten slingeren.
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E. VRAGEN OVER COMPETITIE SPELEN
1. Wat zijn de voorwaarden om competitie te mogen spelen?
Ieder lid mag competitie spelen. Senioren kunnen zich hiervoor aanmelden bij de Vereniging
Competitie Leider (VCL) de heer Hans Langen (hanslangen6b@gmail.com), junioren bij de
Jeugdcommissie of bij de tennisleraar Robin Schildwacht (info@robinschildwacht.nl).
Competitie spelen gebeurt altijd in teams. Als u competitie speelt moet u bij wedstrijden altijd
een geldig lidmaatschap pas en buiten én binnen schoenen bij u hebben.
2. Wat zijn de rechten en plichten bij thuis- en uitwedstrijden?
Deze staan uitvoering beschreven in het KNLTB competitie reglement. U kunt ook een
reglement boekje ter inzage aanvragen.
3. Met welke ballen dient er gespeeld te worden?
Er dient te worden gespeeld met nieuwe, KNLTB goedgekeurde wedstrijdballen. In de regio
competitie zijn dat per wedstrijddag 6 nieuwe ballen. In de landelijke competitie zijn er per
wedstrijddag 12 nieuwe ballen nodig. De thuisspelende club zorgt ervoor dat deze ballen
beschikbaar zijn. De aanvoerders van de teams zijn er verantwoordelijk voor dat er voldoende
ballen aanwezig zijn.
4. Hoe laat moet men aanwezig zijn voor een wedstrijd?
Normaal gesproken 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
5. Wie vult de wedstrijd standen in?
Voor aanvang moet door beide aanvoerders de competitieapp worden ingevuld in de volgorde
van afnemende speelsterkte. Hiermee wordt bepaald wie welke partijen spelen. De aanvoerder
van de thuisspelende vereniging zorgt verder dat de wedstrijd standen worden ingevuld en
verzorgt het verzenden hiervan naar de KNLTB.
6. Wanneer kan een wedstrijd worden onderbroken of worden afgelast?
Bij langdurige slechte weersomstandigheden kan de wedstrijd worden onderbroken. Wanneer
er na 3 uur wachten nog steeds niet gespeeld kan worden, zal de wedstrijd worden afgelast en
dient het "inhaalformulier competitie" te worden ingevuld.
Als Tennis Vereniging Wierden hebben we de unieke gelegenheid om bij slecht weer te
kunnen uitwijken naar de binnenbanen. De binnenbanen zijn, voor zover beschikbaar, om niet
te gebruiken. Indien u, i.o.m. de tegenpartij, hiervan gebruik wilt maken, kunt u binnenbanen
aanvragen bij het barpersoneel.
F. OVERIGE VRAGEN
1. Kan ik een buitenbaan reserveren?
U kunt geen buitenbaan reserveren. Als u wilt tennissen, komt u naar het park en hangt u uw
pas af voor een baan. Zie hiervoor ook vraag B.4.
Er zijn in de week enkele drukke momenten. Dat zijn voornamelijk de maandagavond, tijdens
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de Racketavond, de Toss op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur en de momenten
dat er gelest wordt en competitie wordt gespeeld, bv. de KNLTB voorjaarscompetitie. Buiten
deze momenten is er altijd buitenbaancapaciteit beschikbaar. Daarnaast zijn natuurlijk ook de
binnenbanen te gebruiken tijdens de periode half april – half september, mits beschikbaar.
2. Waar vind ik EHBO spullen en AED in geval van een calamiteit?
In de kantine, achter de bar is een EHBO koffer voor noodgevallen. Ook beschikt TV
Wierden over een AED apparaat. Die vindt u direct bij binnenkomst in de kantine rechts naast
de deur.
3. Ben ik verzekerd als ik speel?
Als u lid bent van Tennisvereniging Wierden, bent u via de KNLTB voor ongevallen
verzekerd als u op ons tennispark speelt, en als u voor onze vereniging competitie speelt op
andere tennisparken. Ook tijdens de heen- en terugreizen van deze locaties bent u verzekerd.
De precieze details kunt u vinden op de website van de KNLTB: knltb.nl.

ROLSTOELTENNIS

Hebt u belangstelling voor rolstoeltennis?
TV Wierden heeft een aantal rolstoeltennissers als lid. Hebt u belangstelling en/of vragen
m.b.t. rolstoeltennis neem dan contact op met onze ledenadministratie
penningmeester@tvwierden.nl. Hij kan u ook in contact brengen met onze rolstoeltennissers.
Is rolstoeltennis duur? Dat valt best mee:

Junioren

1e jaar
€20,00

volgende jaren
€40,00 per jaar

Senioren

€40,00

€80,00 per jaar
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Lid worden!
Wordt daarom lid van onze vereniging! Dat kan door het invullen van het
aanmeldingsformulier dat in het rek staat in het halletje van de kantine. Dit formulier is ook te
downloaden via onze website. Digitaal aanmelden via de website is ook mogelijk.
Lidmaatschap geeft je onder andere:
o onbeperkt tennisplezier in de zomer op 6 gravelbanen buiten en 7 banen binnen (Harcourt
en tapijt).
o tijdens de periode half april – half september, indien beschikbaar, gratis gebruik van
binnenbanen.
o een aantal vaste speelmomenten.
o diverse les vormen.
o gezellig terras en bar.
o tennis op zowel recreatief als wedstrijdniveau.
o geen bardienst of andere schoonmaakwerkzaamheden.
o wel wekelijks onderhoud van de buiten banen. Ook voor- en najaar onderhoud wordt door
de vereniging verricht.
Uiteraard zouden wij het op prijs stellen dat u, waar mogelijk, een bijdrage levert ter
ondersteuning van diverse commissies en activiteiten.
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