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1.

Inleiding

Het bestuur van Tennisvereniging Veldmaat heet u van harte welkom als nieuw lid van onze vereniging. Bij
uw aanmelding als lid heeft u van onze ledenadministratie deze info gids ontvangen. Door deze gids wil het
bestuur u inzicht verschaffen in de diverse regelingen en afspraken die bij TVV gelden, zodat u weet wat bij
onze vereniging speelt. Het bestuur streeft er naar deze informatiegids actueel te houden maar wijzigingen
in regels of reglementen worden via de site www.tvveldmaat.nl bekend gemaakt. Het is daarom belangrijk
om de site in de gaten te houden.
Tennis is een van de meest beoefende sporten in Nederland. Tennisvereniging Veldmaat is een vereniging
die als doelstelling heeft de tennissport zowel recreatief als prestatief bereikbaar te maken voor een zo groot
mogelijke groep mensen. Dat de vereniging daar tot op heden redelijk in is geslaagd, blijkt uit het ledental
van onze vereniging.
Niettemin is het bestuur van mening dat de mogelijkheden die onze vereniging biedt aan nog meer personen
ten goede zouden kunnen komen. Wij zijn ervan overtuigd dat u bij onze vereniging alles kunt vinden wat het
beoefenen van de tennissport zo aantrekkelijk maakt.
Mochten er ondanks alles toch zaken zijn die uw goedkeuring niet kunnen wegdragen, aarzel dan niet
contact op te nemen met de betreffende commissie of het bestuur van de vereniging.
Tot slot wil het bestuur u een zeer plezierige tijd bij onze vereniging toewensen.

2.

Historie van Tennisvereniging Veldmaat

Tennisvereniging Veldmaat is opgericht op 15 december 1976. Op 21 februari 1979 is tijdens de eerste
algemene ledenvergadering het eerste bestuur geïnstalleerd.
In 1979 is aan de Geukerdijk door Tennis Inn een tennishal gebouwd en zijn tevens zes gravelbanen
aangelegd. De tennisbanen werden door TVV van Tennis Inn gehuurd, met gebruik van de kantine en
kleedkamers.
Op 13 juli 1979 is daar voor het eerst gespeeld. Het tennispark werd op 24 mei 1980 officieel geopend.
Sinds de oprichting van de vereniging zijn de faciliteiten aanzienlijk uitgebreid, onder andere met een
beregeningsinstallatie, een oefenkooi en verlichting op drie banen.
Juist de verlichting gaf de buren aanleiding tot klagen over lichtoverlast. Nadat ook nog moeilijkheden
ontstonden met de verhuurder over de verlenging van het tienjarige huurcontract besloot TVV een eigen
accommodatie te realiseren.
Met veel inspanning van de leden en een forse geldlening met garantstelling door de gemeente
Haaksbergen en Stichting Waarborgfonds Sport (gelieerd aan de NOC/NSF) is sinds 1 april 1989 het
prachtige complex aan de Kolenbranderweg op het Sportpark De Greune gerealiseerd. Het park is officieel
geopend op 17 juni 1989.
De eerste tijd moesten we het aan de Kolenbranderweg stellen met een houten clubgebouw waarvan het
onderhoud de parkcommissie veel werk kostte. Omdat de staat van het gebouw maatregelen noodzakelijk
maakte, werd eind 1995, na een lange periode van voorbereiding en bouw, een nieuw en comfortabel
clubgebouw in gebruik genomen.
Het mooie complex van zes kunstgrasbanen met verlichting en clubgebouw, biedt u de mogelijkheid om
twaalf maanden per jaar de tennissport te beoefenen. Na het sporten kunt u terecht in de gezellige kantine
om bij te komen en na te praten.

3.

Bestuur en commissies

Het bestuur van TVV wordt bijgestaan door leden van verschillende commissies. De commissies en hun
samenstelling staan in op de website genoemd. De werkzaamheden van de meeste commissies zijn uit hun
naam af te leiden. Alleen de werkzaamheden van de "technische commissie" en de "parkcommissie" willen
wij hier verduidelijken. De technische commissie is verantwoordelijk voor het "tennis technische beleid"
binnen de vereniging. Hierbij moet gedacht worden aan competitie indeling en speelsterktevaststelling. De
parkcommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park en de technische installaties op het
park.

4.

Accommodatie

Het tenniscomplex van TVV is gelegen op sportcomplex “De Greune” aan de Kolenbranderweg in
Haaksbergen. Het omvat een zestal kunstgrasbanen met verlichting en niet te vergeten een clubgebouw met
kantine, kleedkamers, douches en toiletten. Wanneer de kantine gesloten is, kunt u met uw parksleutel toch
gebruik maken van kleedruimten, douches en toiletten.
Ook op uw kinderen is gerekend. Zij kunnen zich vermaken in de speciaal voor hen aangelegde
speelgelegenheid met zandbak.
Uiteraard brengt het bezit van een dergelijke accommodatie ook verplichtingen met zich mee. In de eerste
plaats natuurlijk de verplichting het park en al zijn faciliteiten in een zo goed mogelijke staat te houden. In de
tweede plaats het vervullen van kantinediensten zodat het verenigingsleven mogelijk blijft.
Enige algemene richtlijnen






Elk lid is gerechtigd bij invallende duisternis de baanverlichting voor twee banen te ontsteken. De
schakelaars hiervoor vindt u bij de ingang van de kantine.
Nadat de lampen van de baanverlichting uitgeschakeld zijn duurt het circa 15 minuten voordat ze
weer ingeschakeld kunnen worden.
Het kan even duren (ca. 5 min.) voordat de baanverlichting gaat branden, vooral wanneer korte tijd
ervoor de verlichting op een andere baan ingeschakeld is.
Degene die als laatste het park verlaat, moet ervoor zorgen dat alle baanverlichting uit is en de
buitendeur bij de kleedkamers is afgesloten. Bij het verlaten van het park dient ook de toegangspoort
afgesloten te worden.

Specifieke richtlijnen in de winterperiode






Er kan bij een bevroren ondergrond normaal getennist worden, zelfs tot een temperatuur van 19
Celsius.
Bij een beginnende vorstperiode of na een vorstperiode (opdooi) mogen de banen niet bespeeld
worden. Dit heeft namelijk mogelijk tot gevolg dat in de banen oneffenheden ontstaan, die alleen met
onevenredig veel moeite weer weggewerkt kunnen worden. Dit ter beoordeling van de
parkcommissie.
Wanneer sneeuw op de banen ligt kan er niet worden gespeeld.

5.

Lidmaatschap en contributie

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Men is steeds over het gehele jaar contributie
verschuldigd. Wordt men tussentijds lid, dan wordt de contributie naar evenredigheid in rekening gebracht.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar, wat inhoudt dat indien men een gedeelte van
het jaar lid is, er verplichting bestaat het volgende jaar ook lid te zijn.
Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient men dit minstens vier weken van te voren (dat wil dus
zeggen uiterlijk 3 december) schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven. Voor al dan niet tijdige
opzegging is de datum van ontvangst van de opzegging bepalend. Bij opzegging dient de sleutel ingeleverd
te worden.
De contributie en eventuele entreegelden worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Deze vergadering vindt plaats in de maand januari. Kosten voor training en lessen en een vergoeding voor
het spelen van toernooien en competitie zijn hier niet inbegrepen.
Junior lid kan men zijn tot en met het kalenderjaar waarin men 17 jaar wordt.
Volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement wordt de contributie voor het lopende kalenderjaar via een
automatische incasso in twee termijnen afgeschreven (eind februari en eind mei). Indien een lid de
vereniging niet toestaat de contributie via een automatische incasso af te laten schrijven worden
administratiekosten in rekening gebracht. De contributie dient binnen twee weken na ontvangst van de
rekening te worden voldaan.
Speciale Lidmaatschap regelingen
Een lid dat door omstandigheden, bijvoorbeeld langdurige blessure, geruime tijd niet in staat is te tennissen,
kan dit schriftelijk te kennen geven aan de ledenadministratie. De mogelijkheid bestaat dan het actieve
lidmaatschap om te zetten in een ondersteunend lidmaatschap, dit ter beoordeling van het bestuur. Een
ondersteunend lid kan later weer actief lid worden, maar dient dan wel de aanvullende contributie te betalen.
Ondersteunende leden hebben geen speelrecht.
Leden die de 65 jarige leeftijd bereikt hebben, kunnen hun rechten zodanig beperken dat zij gerechtigd zijn
om uitsluitend overdag van de banen gebruik te maken, dat tegen een gereduceerde contributieheffing. Dit
lidmaatschap ontslaat een lid niet van de verplichting tot het draaien van bardiensten. Deze diensten zullen
overdag ingepland worden, tenzij het lid aangeeft geen bezwaar te hebben tegen indeling 's avonds.
Voor nadere informatie over deze speciale regelingen kunt u informatie inwinnen bij de ledenadministratie.

6.

Parkreglement

6.1.

Speelgerechtigd zijn:
a. alle leden, met uitzondering van de ondersteunende leden.
b. introducés van in a genoemde leden.
Tijdens het tennissen is het dragen van tenniskleding verplicht.
Op de banen is het dragen van tennisschoenen, dat wil zeggen schoenen met een vlak profiel en
zonder scherpe randen, verplicht.
Huisdieren hebben alleen aangelijnd toegang tot het park.
De commissies kunnen met instemming van het bestuur banen reserveren onder andere voor
activiteiten als:
a. competitiewedstrijden
b. toernooien
c. training
d. sponsoravonden
e. reco-avonden
f. overige evenementen
De parkcommissie is gerechtigd banen te vorderen voor baanreparatie en onderhoud.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

6.13.
6.14.
6.15.

6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.

Leden met een jeugdlabel mogen ná 18.00 uur niet spelen, behoudens door het bestuur
goedgekeurde uitzonderingen.
Een van de vaste uitzonderingen op het gestelde in punt 6.7, vormt de jeugd die deelneemt aan de
KNLTB competitie. Deze mag tot de laatste competitiewedstrijd ook ná 18.00 uur tennissen.
Een andere vaste uitzondering vormt de vrijdagavond. Dan mag ná 18.00 uur de jeugd ook
tennissen mits op dezelfde baan tevens een senior lid tennist.
Tijdens het volgen van de training mag men geen baan reserveren.
Voor baanreservering moeten minstens twee geldige labels op het reserveringsbord hangen. De
bezitters van deze labels moeten op het park aanwezig zijn.
Er geldt een vaste indeling voor de aanvang en het einde van de reservering van de banen. De
speelduur is 45 minuten. Indien de gereserveerde baan niet wordt bespeeld, is men vanaf tien
minuten voor de officiële aanvangstijd gerechtigd de baan te bespelen, Wordt uw baan na afloop van
de speeltijd niet geclaimd dan mag u op deze baan doorspelen. Uw label op het afhangbord mag
dan echter niet verplaatst worden en moet dus de oorspronkelijke speeltijd blijven aangeven (dus
"doorhangen" mag niet, ook niet naar een andere baan).
Les-banen dienen op verzoek van de tennisleraar te worden vrijgemaakt.
Fietsen horen op de daarvoor bestemde plaatsen, auto's horen op de parkeerplaats.
Om de belangen van onze recreanten te behartigen, blijft tijdens de competitie of toernooi, indien
mogelijk, een baan vrij voor de recreanten, dat wil zeggen dat het voor zowel junior als seniorleden
die aan een KNLTB competitie/toernooi deelnemen, verboden is van deze baan gebruik te maken.
Indien er geen recreanten gebruik maken van de vrije baan, mag deze baan in gebruik worden
genomen door de thuisspelende competitie of toernooispelers. Zodra recreanten van deze baan
gebruik willen maken, dienen de competitie of toernooispelers na beëindiging van de lopende game
de baan te verlaten. Het bestuur kan besluiten ook de vrije baan voor de competitie / toernooi ter
beschikking te stellen indien er door de bond zes thuisspelende competitieteams zijn ingedeeld of
indien het aantal inschrijvingen aan een toernooi dit noodzakelijk maakt.
Tijdens wedstrijden dient iedereen mee te werken aan het verkrijgen en/of behouden van een rustige
sfeer op en bij de banen.
Indien u mankementen aan de banen constateert, dient u dit te melden aan de parkcommissie.
TVV leden en gasten zijn gehouden dit reglement na te leven. Bij niet-naleving zijn bestuurs en
commissieleden gerechtigd maatregelen te nemen.
TVV leden en gasten zijn verplicht aanwijzingen van de in punt 18 genoemde functionarissen op te
volgen.
Leden hebben het volste recht andere leden op hun verplichtingen te wijzen.
Indien een lid/introducé niet of op niet correcte wijze het label op het reserveringsbord heeft
afgehangen, dan kan elk ander lid, mits wel op correcte wijze afgehangen, het recht opeisen deze
baan te bespelen.
Bij drukte gelieve men te dubbelen om daarmee zoveel mogelijk TVV-leden de kans te geven te
tennissen.
In die gevallen, waarin het reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op het sportieve
gedrag van de leden of beslissen de in punt 18 genoemde functionarissen.

7.

Het label

7.1.

U kunt pas van de baan gebruik maken nadat u deze baan conform het parkreglement heeft
gereserveerd.
Het label is persoonsgebonden. Uitlenen is verboden.
Elk jaar ontvangt u een label met een andere kleur dan het voorafgaande jaar.
Jeugdleden mogen ná 18.00 uur niet spelen, tenzij in punt 7 van het parkreglement anders is
bepaald.
Er zijn speciale labels voor introducés. Zie hiervoor de introductieregeling.
Bij het zoekraken van het label dient men contact op te nemen met de ledenadministratie. Tegen
betaling van € 7, kan men een nieuw label verkrijgen.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

8.

Introductieregeling

8.1.
8.2.
8.3.

Niet-leden mogen drie keer per seizoen worden geïntroduceerd.
Men mag maximaal drie keer per seizoen niet-leden introduceren.
Zonder introductielabel mogen introducés geen gebruik maken van de banen. Een introductielabel is
bij de ledenadministratie verkrijgbaar. Een introductielabel is één dag geldig.
Men wordt uitdrukkelijk verzocht introductie in drukke tijden te vermijden.
Tijdens competities en toernooien is het meenemen van introducés niet toegestaan, uiteraard met
uitzondering van invitatietoernooien.

8.4.
8.5.

9.

Training

Lid worden van TVV houdt in dat u tennisles kunt krijgen. Dit is echter afhankelijk van het aantal
aanmeldingen, de baanbezetting en de beschikbare uren van de tennisleraar. Om teleurstellingen te
voorkomen is het dus verstandig, indien u tennisles wilt hebben, u zo snel mogelijk op te geven. De kosten
van de tennislessen worden rechtstreeks aan de tennisleraar betaald.
Voor nadere informatie met betrekking tot het volgen van tennistraining kunt u terecht bij de
ledenadministratie van onze vereniging.
In de kantine en op de website tvveldmaat.nl is een formulier opgenomen waarmee men zich op kan geven
voor het volgen van tennisles. Juniorleden kunnen in het kader van het jeugdbeleidsplan gebruik maken van
de faciliteiten die dit plan biedt. De jeugdcommissie kan u hierover informeren.

10.

Nieuwsbrief

TVV brengt 3x per jaar een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief wordt de noodzakelijke actuele
informatie opgenomen. Eventuele wijzigingen op bestaande regels en/of regelementen van TVV worden in
deze nieuwsbrief aangegeven. Deze wijzigingen worden ook op de site verwerkt.
Ingezonden stukken zijn altijd welkom, u kunt uw informatie sturen naar alle bestuursleden.
In de nieuwsbrief worden ook onze sponsoren genoemd. Nieuwe sponsormogelijkheden zijn zeer welkom.
Benader hiervoor de sponsorcommissie.

11.

Statuten en huishoudelijk reglement

Een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement is op verzoek bij het secretariaat van de
vereniging verkrijgbaar. Ook ligt in de kantine/publicatiebord een exemplaar van de statuten en het
huishoudelijk reglement ter inzage. Hieronder zijn enkele artikelen van het huishoudelijk reglement
opgenomen.
Artikel 2
Een lid is verplicht (adres)wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ledenadministratie door te
geven.
Een lid is, indien het lid de vereniging niet toestaat om de contributie via een incassomachtiging van zijn
(post)bankrekening af te laten schrijven, verplicht de contributie te voldoen binnen twee weken na ontvangst
van de rekening.
Indien het lid wel gebruik maakt van een incassomachtiging, zal de vereniging de contributie van het
desbetreffende jaar in twee termijnen incasseren. De eerste termijn vervalt omstreeks eind februari, de
tweede termijn vervalt eind mei.
Het bestuur is bevoegd leden die gebruik maken van een incassomachtiging een korting te geven dan wel

leden die geen incassomachtiging afgeven een bedrag aan administratiekosten ad € 7,50 in rekening te
brengen.
Nieuwe leden dienen de contributie en het eventueel verschuldigde entreegeld binnen 30 dagen na
dagtekening van de factuur te betalen.
Bij niet tijdige betaling van de contributie wordt deze verhoogd met € 5, voor elke maand (of gedeelte van
een maand)
Indien een lid het volgende jaar geen lid van de vereniging meer wenst te zijn, dan dient het lid zich vóór 3
december van het lopende jaar schriftelijk de ledenadministratie af te melden.
Artikel 5
Seniorleden zijn verplicht bardiensten te vervullen, met een maximum van twee per jaar.
Om praktische redenen zijn buitenleden van deze verplichting vrijgesteld. Ereleden en leden van verdienste
zijn eveneens van deze verplichting vrijgesteld.
Op hun verzoek kunnen ook de navolgende groepen vrijstelling van deze verplichting krijgen:
sponsorleden
commissieleden
bestuursleden van de vereniging, alsmede bestuursleden van Stichting Vrienden van TVV.
Voor seniorleden die zich wensen te onttrekken van deze verplichting wordt de contributie verhoogd met een
bedrag van € 40,00 per jaar. Jaarlijks zullen deze seniorleden daartoe een formulier inleveren dat zij vóór 31
januari van het desbetreffende jaar, vergezeld van een machtiging om het verschuldigde bedrag van hun
(post)bankrekening door de vereniging af te laten schrijven, bij het bestuur of bij de kantinecommissie dienen
in te leveren. Het niet voldoen aan de verplichting van dit artikel wordt beboet met een bedrag van € 12,50.
De verplichting om de dienst te draaien blijft bestaan en zal dus op een ander moment worden ingedeeld.
Zijn leden van mening dat zij om zwaarwichtige redenen niet kunnen voldoen aan deze verplichte
bardiensten, dan kunnen zij dit kenbaar maken aan het bestuur, die op grond van deze zwaarwichtige
redenen het lid kunnen ontslaan van de betaling van de extra contributie ad
€ 40,00 Het bestuur kan het desbetreffende lid verzoeken om andere werkzaamheden ten behoeve van de
vereniging te verrichten.

12.

Rookbeleid

Het rookbeleid is zeer eenvoudig; Er mag binnen niet worden gerookt.

13.

Drankbeleid

Het bestuur van Tennisvereniging Veldmaat leeft uit oogpunt van verantwoordelijke alcoholverstrekking de
volgende wettelijke bepalingen na:
 verkoop van alcoholhoudende drank aan personen < 18 jaar is verboden
 leeftijdsgrenzen en schenktijden worden zichtbaar opgehangen in de kantine
 verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene
onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt
 geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde,
veiligheid of zedelijkheid
 het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen
 het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere
psychotrope stoffen

Verdere richtlijnen zijn vastgelegd in het Bestuursreglement “alcohol in de kantine T.V.V.” Deze richtlijnen zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat van de vereniging.

14.

Tot slot

Ondanks alle regels en verplichtingen welke hierboven staan opgesomd wensen wij als bestuur van TVV
iedereen veel tennisplezier!

