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1. VAN HET BESTUUR

2. ALGEMENE LEDENVERGADERING, STATUTEN EN PLENAIRE VERGADERING

Welkom bij Tennisvereniging Zwartewaal (hierna te noemen TVZ)!

Begin van het jaar wordt in het clubhuis de Algemene Ledenvergadering gehouden. Dan wordt door het bestuur aan
de leden verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Aan de orde komen het tekstuele jaarverslag, het financieel verslag, het vaststellen van de contributie, onderhoud
en vervanging, de begroting en benoeming commissies.
De ledenvergadering moet akkoord gaan met de genoemde punten. Ook wordt er een nieuw bestuur gekozen. Een bestuurslid wordt voor 2 jaar gekozen. In oneven
jaren de secretaris, penningmeester en commissaris I. In
even jaren de voorzitter en commissaris II. Een aftredend
bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen. Door de leden
kunnen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie
worden voorgedragen.

Het doet ons plezier hierbij je lidmaatschap van onze tennisvereniging te kunnen bevestigen. We hopen dat ook jíj
veel plezier gaat beleven, zowel op als rond de tennisbanen.
Binnenkort ontvang je een ledenpasje van de KNLTB. Op dit pasje staat je bondsnummer. Wij hebben geen specifieke
pasjes van TVZ.
We overhandigen/sturen je hierbij dit boekje, bedoeld als naslagwerk voor de meer algemene zaken die onze vereniging aangaan. We hebben natuurlijk veel informatie op de website staan, maar een boekje als dit is misschien wat
overzichtelijker. De website is vooral bedoeld voor de meest recente en actuele informatie. Op de website vind je ook
de namen van bestuursleden en overige functionarissen.
Het bestuur bestaat uit 5 personen en wordt bijgestaan door een aantal commissies en door veel vrijwilligers.
Voor de betaling van de contributie ontvang je jaarlijks per e-mail een betaalverzoek van onze penningmeester. ClubCollect helpt ons bij het innen en het administratief verwerken van deze betaalverzoeken.
Naast het betalen van contributie kennen we nóg een verplichting, namelijk het jaarlijks verrichten van gemiddeld 3
bardiensten van elk 3 uur (alleen voor senioren). Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het bijvullen van de
voorraden, opruimen van kantine en terras en het uitvoeren van keukenactiviteiten mocht dat nodig zijn.
Wanneer er georganiseerde tennisactiviteiten zijn word je middels een mail of website op de hoogte gehouden en
kan je daaraan deelnemen door je in te schrijven.
Als je tennisles wilt nemen (om blessures te voorkomen raden wij dat jeugd en beginners zeker aan) kan je daarvoor
contact opnemen met de tennisleraar Brett de Boer. Je kan hem bereiken op telefoonnummer: 06-46603802.

Het bestuur doet mededeling over de lopende zaken en geplande activiteiten. Bij de rondvraag is het de beurt aan
de leden hun vragen te stellen. Leden kunnen ook vooraf een agendapunt indienen.
Dit alles is opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die als het ware onze ‘grondwet’ zijn. Het
Huishoudelijk Reglement is te downloaden op de website, maar indien gewenst is er ook een papieren exemplaar
bij de secretaris verkrijgbaar. Ook de procedure van opzeggen staat hierin vermeld, maar we hopen natuurlijk dat dit
voorlopig nog niet aan de orde is.
Aan het einde van het jaar vindt de Plenaire Vergadering plaats. Deze vergadering wordt uitsluitend bijgewoond
door de bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers en is bedoeld om met elkaar het afgelopen jaar te evalueren
en nieuwe plannen te maken. Ook de jaarkalender met diverse activiteiten wordt dan samengesteld. Deze wordt op
de website van de vereniging gezet.

Door middel van e-mail en via onze website https://www.tvzwartewaal.nl word je regelmatig op de hoogte gehouden van evenementen en andere activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging. Daarnaast maakt onze vereniging
gebruik van de KNLTB ClubApp waar je middels je bondsnummer kan inloggen. Hierin wordt al het clubnieuws
gezet, kun je clubleden zoeken, vind je de bardiensten, de clubagenda, kan je je competitievorderingen bekijken en
allerlei andere zaken. Houd deze app goed in de gaten want hier wordt het actuele nieuws gedeeld.
Als nieuw lid word je benaderd door onze ledencoach die je persoonlijk wegwijs zal maken op het park en in het
clubhuis.
We willen je er voor de zekerheid nog even op attent maken dat tennisschoenen en tenniskleding verplicht zijn. Tot
slot hopen we je snel op de club tegen te komen en wensen we je een plezierige tijd als lid van onze vereniging.
Het bestuur van TVZ
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3. OPENING PARK EN CLUBHUIS / BAANVERLICHTING / INTRODUCEES /TENNISLES

4. BETALEN IN HET CLUBHUIS / BARDIENSTEN

Opening park en clubhuis
Als er geen evenementen zijn is het park gesloten. Je hebt dan een eigen sleutel nodig voor toegang tot de banen, de
hal van het clubhuis, de toiletten, douches en kleedkamers. Voor deze sleutel betaal je een borg van € 5. Deze sleutel
is verkrijgbaar bij de ledencoach of secretaris. Voor de kantine is een andere sleutel nodig. Deze kan je in bijzondere
gevallen verkrijgen bij een van de sleuteladressen. Hoe het alarm werkt zal je dan uitgelegd worden. De namen en
adressen van de sleuteladressen vind je in de hal van het clubgebouw.

Betalen in het clubhuis
TVZ is een ‘cashless’ verenging: dat wil zeggen dat er alleen met
de pinpas en niet contant betaald kan worden.

Er is een ledencoach aangesteld. Deze zal je z.s.m. uitnodigen om je op het park rond te leiden en antwoord te geven
op al je vragen.
De ondergrond van onze banen is geschikt om het hele jaar door te bespelen, tenzij er sneeuw ligt. Dan zijn de lijnen
immers niet meer zichtbaar.
Baanverlichting
De (LED)baanverlichting kun je, indien nodig, zelf ’s avonds aan doen. De bediening daarvoor bevindt zich op de
zijmuur bij de herenkleedkamer. Je hebt de keuze uit drie standen. De bovenste is een soort sfeerverlichting voor
bij evenementen, de middelste is een trainingsstand en de laatste is voor nog beter zicht. In de meeste gevallen
wordt de trainingsstand gebruikt. Alle knopjes aan de linkerkant zorgen ervoor dat de verlichting aangaat en die aan
de rechterkant dat ze uitgaan. In totaal zijn er vier baanlichten en deze gaan allemaal tegelijk aan als je een van de
standen aanzet.
Als je als laatste het park verlaat check je of de baanverlichting uit is en sluit je de deur van het clubgebouw en het
hek. Ben je de laatste die de kantine verlaat dan moet je ook de deur van het terras en de kantine sluiten en het
alarm aanzetten.
Introducees
Leden mogen niet-leden introduceren. Kosten hiervan bedragen € 5. per dag. Voor- of achteraf aan te geven en te
betalen via de penningmeester. Meld dit via penningmeester@tvzwartewaal.nl. Het bestuur houdt zich het recht
voor om het aantal keren dat eenzelfde persoon geïntroduceerd wordt te limiteren.
Tennislessen
We hebben een tennisleraar, die voor ons de lessen op het park verzorgt. De kosten van de lessen zijn NIET inbegrepen in de contributie.
Als lid ga je zelf de overeenkomst met de tennisleraar aan en worden de afspraken rechtstreeks gemaakt. Neem
daarvoor contact op met onze tennisleraar Brett de Boer. Je kunt hem bereiken op telefoonnummer: 06-46603802.

Bardiensten
Bij TVZ hebben wij ervoor gekozen om de bar in eigen beheer te hebben. Dat houdt in dat de leden de verplichting
hebben om gemiddeld 3 bardiensten per jaar te draaien, van elk 3 uur lang. Je ontvangt tijdig van onze bardienstcoördinator een e-mail met daarin een stappenplan om via de KNLTB je eigen bardiensten online in te vullen via
https://mijn.knltb.club.nl
Dat de bar- en keukendiensten door de leden zélf worden gedaan, is een manier om de prijzen vriendelijk te houden én om
contact te hebben met de andere leden. Het wordt door de vereniging daarom ook zeer op prijs gesteld als je zelf persoonlijk
deze diensten verricht.
Uiteraard word je de eerste keer duidelijk wegwijs gemaakt en is
het misschien handig jezelf in te plannen met iemand die al vaker
achter de bar heeft gestaan.
Mocht je echter tóch bezwaar hebben tegen het verrichten van bardiensten, dan biedt TVZ ook de gelegenheid om
ze af te kopen. Tegen betaling van een vastgesteld tarief per dienst worden deze dan door een ander lid overgenomen. Deze vind je op de site.
Daarnaast nog het volgende. In het kader van der Horecawet, zijn we tegenwoordig als vereniging verplicht om ervoor te zorgen dat de leden die achter de bar staan in het bezit zijn van een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord
Alcohol schenken). Met het aangaan van het lidmaatschap van onze vereniging, ga je dus tevens de verplichting aan
om dit certificaat te behalen. Dit is een gratis online cursus die de KNLTB in samenwerking met NOC*NSF en andere
sportbonden heeft ontwikkeld teneinde uitsluitend met gekwalificeerd barpersoneel te werken.
Hoe werkt het?
In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets, dan
ontvangen jij en de bardienstcoördinator een certificaat.
Je kan het certificaat op een eenvoudige wijze verkrijgen en wel als volgt:
Ga naar www.nocnsf.nl/iva, daar vind je alle informatie en kan je uiteindelijk de test doen; naast het invullen van
je persoonlijke gegevens dien je ook wat gegevens van de vereniging in te vullen. Zie hiervoor onze https://www.
tvzwartewaal.nl/.
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5. EVENEMENTENKALENDER / COMPETITIE

6. WEBSITE, FACEBOOK EN E-MAILS / KNLTB CLUBAPP

Evenementenkalender
Elk jaar wordt de evenementenkalender voor het komende tennisjaar vastgesteld op de plenaire vergadering. Tijdens
evenementen kan er meestal niet worden vrij gespeeld. Wel kan je natuurlijk zelf aan een evenement meedoen! De
gehele kalender voor het lopende jaar vind je op onze website en t.z.t. zullen deze geplaatst worden op de ClubApp.
Buiten de toernooien en competities is er ook een avond rackettrekken (vrijdag), is er een speciale ochtend voor
dames- (dinsdag) en herentennis (donderdag) en wordt er een groot deel van het jaar op dinsdagavond geklaverjast.

Website, Facebook en e-mails
Op onze website www.tvzwartewaal.nl vind je o.a. de laatste nieuwsberichten, informatie over de komende evenementen met bijbehorende inschrijfformulieren en algemene informatie. Onze tennisvereniging maakt naast de
website ook gebruik van www.facebook.com/tvzwartewaal. Het is verstandig deze te ‘liken’ zodat je op de hoogte
blijft van alles wat er speelt.
Belangrijke mail wordt verzonden via clubinfo@knltb.email of via de secretaris. Hierbij kun je denken aan de contributiebetalingen, competitie aanvragen en bardiensten. Het is daarom belangrijk regelmatig je spam te checken.

Competitie
Bij TVZ spelen we verschillende competitievormen.
In het voor- en najaar doen we mee aan de KNLTB-competitie en
spelen we afwisselend uit en thuis tegen andere verenigingen in
de regio. Deze competities omvatten elk 7 speeldagen en er is een
groot aanbod van competitievormen.
Wij hebben ervoor gekozen om mee te doen aan de vrijdagavondcompetitie, de zaterdag- en de zondagcompetitie
voor zowel jeugd als senioren.
Zodra we weer kunnen inschrijven voor deze competities sturen we een mail naar alle leden, waarbij zij zich kunnen
aanmelden. Er zijn teams die een ‘vaste’ samenstelling hebben, omdat men al jaren met elkaar speelt. Echter, dit
neemt niet weg dat er voor enthousiaste nieuwelingen natuurlijk ook plaats moet zijn. Voor eventuele vragen betreft
de competitie kun je contact opnemen met de competitieleider.

Via de website https://mijnknltb.toernooi.nl/ kun je je aanmelden voor open toernooien. Deze beginnen over het
algemeen na de voorjaarscompetitie en duren tot aan de najaarscompetitie. Je kunt je voor deze toernooien, in het
geval van dubbelspel, ook aanmelden met leden van andere verenigingen. Je moet je dan inschrijven in de hoogste
speelsterkte.
KNLTB ClubApp
De KNLTB ClubApp is een onmisbare app voor
op je telefoon voor alle tennisverenigingen in
Nederland, dus ook voor TVZ. Het maakt het
voor de leden makkelijker om op de hoogte te
blijven van alles wat er speelt binnen de club.
Op deze app kan namelijk alles geregeld worden vanuit één plek. Altijd en overal. Op deze
manier draagt de KNLTB ClubApp bij aan het
versterken van de binding met de leden en het
vergroten van de betrokkenheid bij de club. Je vindt er ook jouw persoonlijk spelersprofiel, de bardienstplanning, de
clubagenda en je kan er je favoriete teams in zetten. Kortom: het is een perfect middel om op de hoogte te blijven
van het laatste clubnieuws, toernooi-informatie, competitie uitslagen/standen etc.
Heb je een smartphone, dan kun je de KNLTB ClubApp installeren. Deze is zowel voor Android als iOS beschikbaar.
Na het installeren van de app zoek je Tennisvereniging Zwartewaal en meld je je eenmalig aan. Daarna blijf je
ingelogd. Vul je bondsnummer in (staat op je tennispasje) en maak een wachtwoord aan.
Downloaden van de KNLTB ClubApp
Je kan één van de twee onderstaande links gebruiken om de KNLTB ClubApp op je telefoon te downloaden:
App store (iPhone) K.N.L.T.B ClubApp:
https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8
Play store (Samsung e.a. telefoons) KNLTB ClubApp:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app
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7. AED / (CLUB)KLEDING / AVG

Na het downloaden:
 Open de nieuwe KNLTB ClubApp;
 Zoek naar je club of plaats: T.V. Zwartewaal;
 Klik hierop;
 Hierna opent zich een nieuw scherm. Vul hier je bondsnummer in;
 Maak daarna een nieuw wachtwoord aan en klik op Wachtwoord: Kwijt of vergeten?
 Er opent zich nu een nieuw scherm;
 Vul opnieuw je bondsnummer in en klik op herstel wachtwoord;
 Er wordt nu een e-mail gestuurd naar het mailadres wat bekend is bij de KNLTB;
 Volg de instructies in de ontvangen e-mail;
 De e-mail opent automatisch de website van T.V. Zwartewaal met de vraag om je wachtwoord te resetten;
 Kies hier je nieuwe wachtwoord;
 Ga vervolgens terug naar de KNLTB ClubApp;
 Na inloggen met je bondsnummer en nieuwe wachtwoord word je verwelkomt in het nieuwe menu van de vernieuwde KNLTB ClubApp;
 Lees de introductie even goed door met de uitleg over de KNLTB ClubApp

AED
In de hal van het clubgebouw is een AED aanwezig.

(Club)kleding
Vroeger was tennissen in witte tenniskleding een must, maar dat is al lang losgelaten. Echte tenniskleding is er nu
immers in alle kleuren te vinden. We hebben daarvoor dus ook geen regeltjes.
Tennissende heren met ontbloot bovenlijf, al is het nog zo warm, vinden wij echter niet kunnen en ook een voetbalshirt wordt niet op prijs gesteld. Een tennisser moet schone en algemeen geaccepteerde tenniskleding dragen. Daaronder vallen dus niet: bermuda shorts,
voetbal- of gymnastiekbroeken, boxershorts, sweatshirts (katoenen hemden met lange mouwen), overhemden of kleding die voor andere sporten dan tennis is bedoeld. Je schoenen
moeten speciaal voor tennis ontworpen zijn en mogen de baan niet beschadigen.

AVG
TVZ hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij handelen volgens de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Dit impliceert dat we er alles aandoen om je privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Onderdeel van de AVG is het maken van foto’s. Wij maken foto’s tijdens bepaalde evenementen, leuk voor de historie van de club. Als je niet wilt dat er foto’s van je gemaakt worden kun je dat voorafgaand aan zo’n evenement
aangeven door een mail te sturen naar secretariaat@tvzwartewaal.nl Of aan het begin van het evenement bij de
wedstrijdleiding.
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TOT SLOT

Tot slot
Het clubhuis en de banen zijn van onszelf. Wij zijn een echte vereniging, waarbij we alles zoveel mogelijk zelf doen.
Iedereen die iets voor de club doet, is dus vrijwilliger. Met elkaar zorgen we ervoor dat het park er mooi bij ligt, het
clubhuis goed onderhouden is en opgeruimd blijft, het buitenmeubilair netjes geordend is, etc. We vragen van onze
leden om naar vermogen daaraan hun steentje bij te dragen. Daarvoor organiseren wij twee keer per jaar, zowel in
het voor- als in het najaar, een klusdag waarbij er werkzaamheden worden uitgevoerd ter bevordering van ons park.
Gedraag je dus s.v.p. niet als een ‘klant’ maar voel je medeverantwoordelijk voor ons mooie park en clubhuis en
wees er trots op!
Wij wensen je heel veel plezier op en rond de banen en hopen je daar veelvuldig te zien. We zijn voor vragen persoonlijk beschikbaar of via onze secretaris.
Het Bestuur van TVZ
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