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Bestuur TC De Pol

Voorzitter

Wouter-Yvo de Jongh
wouter@postvoormij.nl
06-53939616

Penningmeester

Maarten Smit
Maarten.smit@hotmail.com
06-12855754

Secretaris

Marloes ten Dam
tendammarloes@hotmail.com
06-23257775

Tenniskantine

Gonda Doeschot
gondadoeschot@kpnplanet.nl
06-39629111

Competitie en lessen

Femke Koedijk
femkekoedijk@hotmail.com
06-20228164

PR & communicatie

Veronie Exterkate
v_schepers@hotmail.com
06-17506047

Baanonderhoud

Martijn Averdijk
martijn@averdijk.com
06-54962247
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Tarieven TC De Pol

Contributie
De tarieven voor de contributies in het seizoen 2017 bedragen:
• Junioren (tot 18 jaar)

€ 32,50

• Senioren

€ 65,--

• Gezinsabonnement
€ 150,-(Gezinsabonnement bestaat uit twee volwassenen en één kind tot 18 jaar;
waarvan de rest van de kinderen tot 18 jaar gratis is).

Per lid wordt er ca. € 12,00 afgedragen aan de KNLTB.

Tennislessen
De tarieven voor de tennislessen (15 keer) in 2015 bedragen:
• Junioren

€ 75,-

• Senioren

€ 150,--

Sleutel van de tennisbaan
Indien je geen sleutel van de tennisbaan hebt kun je deze tegen een borg van
€ 25,- afhalen bij Marloes ten Dam.
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KNLTB
De TC de Pol is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Een
bond met meer dan 750.000 leden, verdeeld over 19 districten, welke worden
ondersteund door 5 regiokantoren. De bond organiseert, zowel landelijk als
regionaal, diverse competities, trainingen en kampioenschappen.
Alle leden van de vereniging zijn tevens lid van de KNLTB. Het laatste nieuws van de
KNLTB is te volgen op de website www.knltb.nl
Aanmelden nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Marloes ten Dam. Men kan lid worden mits
men sociaal en/of economisch verbonden is met Bentelo.
Adreswijziging
Bij een adreswijziging word je vriendelijk verzocht dit door te geven aan Marloes
ten Dam.
Beëindiging van het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 januari. Indien te laat
wordt opgezegd, blijft het lidmaatschap nog één jaar geldig en zal overeenkomstig
contributie moeten worden betaald.
Competitie en toernooien
Het is ieder jaar mogelijk je met een team op te geven voor de voorjaarscompetitie
(april-mei) of najaarscompetitie (september-oktober) van de KNLTB. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Femke Koedijk. Meer informatie over de
competitiesoorten is te vinden op de site van de KNLTB: www.knltb.nl
Bij deelname aan competitie toernooien is een pasje verplicht. Dit pasje kan worden
opgehaald bij Marloes ten Dam.
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Activiteiten
•

Racketavond

Vier keer per jaar op vrijdagavond

•

Algemene ledenvergadering

Maart

•

Lessen

Start april (voorjaar) en oktober (najaar)

•

KNLTB competitie

Voorjaar: april-mei
Najaar: september-oktober

•

Bentelose Kampioenschappen

Juli

Diverse andere activiteiten zoals verrassingsmiddag voor de jeugd zullen worden
vermeld in het Kontakt en op Facebook.

TC de Pol

Info 2017
-5–

Baanregelement
Kijk op het baanschema welke banen voor u bestemd zijn en bepaal de baankeuze
als volgt:
* Kies een vrije baan indien aanwezig.
* Indien er geen baan vrij is, kies dan de baan waar minder dan 4 personen spelen
en waar het langst enkelspel gespeeld is. Dubbelspel is verplicht indien alle
banen bezet zijn. U kunt derhalve degenen die met minder dan 4 personen op de
baan staan verplichten om u toe te laten en een dubbelspel te spelen.
* Indien op alle banen 4 personen spelen, kies dan de baan waar het langst
gespeeld is. Voor dubbelspel geldt een speeltijd van 45 minuten. Daarna kunnen
anderen rechten op de baan doen gelden.
Juniorleden
Juniorleden die nog geen zeventien jaar zijn maar wel de leeftijd van zes jaar hebben
bereikt kunnen de volgende tennisuren reserveren:
Van maandag tot en met vrijdag kan er getennist worden tot 20.00 uur,
met een maximum van één uur.
Indien de baan niet gereserveerd is, kan er langer getennist worden.
Eén keer in het weekend kan er overdag één uur gereserveerd worden.
Seniorleden
Seniorleden zijn zij die per 1 januari j.l. de leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt.
Zij kunnen dezelfde reserveringsmogelijkheden benutten als die van de
juniorleden, maar bovendien twee keer per week van maandag tot en met vrijdag
één uur op de avond reserveren. Indien de baan niet gereserveerd is,
kan er langer getennist worden. De avond begint voor de senioren om 18.00 uur.
Bovendien kunnen zij één keer per weekend ’s avonds één uur de tennisbaan
reserveren.
Introducés
In het algemeen geldt dat het meenemen van introducés alleen mogelijk is op tijden
waarop de baanbezetting gering is. Introducés moeten altijd in het gezelschap zijn
van degene die hen geïntroduceerd heeft.
Tarieven per ochtend, middag of avond:
Junioren t/m 12 jaar
€ 1.50
Junioren 13 t/m 17 jaar
€ 2.50
Senioren
€ 4.00

Gereserveerde uren
Niet gereserveerde uren
Zijn bepaalde uren niet gereserveerd, dan mogen de leden die toevallig
binnenkomen, na invulling op het rooster in de kast, als eerste gaan tennissen.
Vanaf vrijdag bestaat er de gelegenheid uw tennisplannen in te vullen op het rooster
in de kast, en wel voor maandag tot en met zondag. Komen spelers die gereserveerd
hebben niet opdagen, dan mogen toevallig binnenkomende leden gaan tennissen,
totdat de gereserveerde spelers toch op komen dagen.
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Spelers per baan
Het gehele reserveringsplan is gebaseerd op twee spelers per baan.
Natuurlijk mag men twee extra spelers mee laten spelen, dit nadat ze hun namen
hebben ingevuld op het rooster.
Kleding en schoeisel
Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht bij het betreden van de baan. Voordat
men de baan opgaat, dient men het zand van de schoenen te vegen, om op die
manier de baan waterdoorlatend te houden.
Verlaten van de baan
Laat op de baan geen rommel, oude tennisballen of plastic zakken achter.
Aan het hek bij de poort en bij de informatiekast hangen prullenbakken waarin dit
gedeponeerd kan worden.
Kortom laat de baan achter zoals u hem zelf ook graag wilt aantreffen!
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