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Informatieboekje 
 
Hieronder volgen in het kort enige belangrijke zaken die betrekking hebben op het 
reilen en zeilen binnen de club.  
 
Leden. 
 
Lid van de tennisclub zijn allen die lid zijn van Tennis Club Altweerterheide en in het 
bezit zijn van een geldige spelerspas. Sinds 2020 krijgt iedere lid een spelerspas die 
na afgifte minimaal 2 jaar geldig is. Wanneer de pasjes afgehaald kunnen worden zal 
vermeld worden in de Nieuwsbrief, of via de mail/website. 
 
Mededelingenborden. 
 
Mededelingen van het bestuur en commissies zullen ook kenbaar worden gemaakt 
op de mededelingenbord bij de banen. 
 
Nieuwsbrief. 
 
Minimaal 1x per maand ontvangt u via de mail een Nieuwsbrief. Uitnodigingen, 
mededelingen en verslagen van wedstrijden of toernooien kunt u hierin terugvinden. 
Kopij van leden is altijd van harte welkom. 
 
Toegang tot de banen. 
 
Recht om te tennissen en toegang tot de banen hebben alleen zij die lid zijn, die 
contributie betaald hebben en in bezit zijn van een geldige spelerspas. 
 
Introductie. 
 
Het introduceren van niet-leden is toegestaan. Het eigen lid kan dit doorgeven via de 
mail aan penningmeester@tcaltweerterheide.nl. Deze verrekent eenmaal per jaar 
deze kosten. Introductie kan per lid 5 maal geschieden en mag nooit de vorm 
aannemen van een verkapt lidmaatschap. Kosten zijn € 2,50 per keer. 
 
Baanreservering. 
 
Het vooraf reserveren van een baan is niet toegestaan. Men dient tevens persoonlijk 
aanwezig te zijn om rechten te doen gelden. Het bestuur, commissieleden en de 
baanbeheerder hebben het recht om de banen op bepaalde dagen of tijden te 
reserveren voor trainingen, wedstrijden, toernooien, onderhoud e.d. 
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Openingstijden van de banen en baanverlichting. 
 
De banen zijn dagelijks geopend van 09.00 uur tot 23.00 uur. De baanverlichting 
mag tot uiterlijk 23.30 uur ingeschakeld zijn. In de kleine berging is links een knop 
voor de baanverlichting. 
 
Speelduur. 
 
Indien je begint te spelen hang dan eerst je spelerspas op en stel vervolgens de 
begintijd in op het baanreserveringsbord, behorende bij de baan die je hebt 
gereserveerd. Alleen spelende leden, eventuele scheidsrechters en trainers mogen 
zich op de baan bevinden. 
Er gelden de volgende speeltijden: 
 

· Enkelspel : 45 minuten 
· Dubbelspel : 60 minuten 
 

Binnen boven gestelde tijd moet de baan worden verzorgd en speelklaar voor de 
volgende gebruikers worden opgeleverd.  
 
Tennisballen. 
 
Ieder lid zorgt voor haar eigen tennisballen. Het bestuur stelt ballen beschikbaar voor 
trainingen, competitie en toernooien. Het is verboden om zelf tennisballen van de 
accommodatie af te halen. Dit heeft al diverse lekkages tot gevolg gehad. De ballen 
wordt door de baanbeheerder verzameld en op een vaste plaats in de kantine 
neergelegd. Merk dus uw eigen (tennis)ballen. 
 
Onderhoud tennisbanen. 
 
Voor iedereen gelden de volgende regels.  
 
De nieuwe banen die we nu hebben vragen minder onderhoud. Indien jullie klaar zijn 
met tennissen en er niemand zit wachten dan dient er geveegd te worden. Dit moet 
als volgt; je veegt een baanhelft en je start aan de buitenzijde en gaat in cirkels 
steeds verder naar binnen. Hierdoor blijft de infill in het baanvak. Als er iemand staat 
te wachten dan hoeft er niet geveegd te worden.  

 
Bezetting banen. 

 
Aangeraden wordt, om even op de website te kijken bij ‘activiteiten’ voordat men 
komt tennissen. Hierop wordt zo veel mogelijk aangegeven wanneer en hoeveel 
banen er bezet zijn. 
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Tennislessen. 
 
Er bestaat de mogelijkheid om trainingen te volgen. Wanneer u pas begint, is het 
volgen van tennistraining erg belangrijk. De basisslagen worden uitgebreid 
behandeld en u zult dan ook meer plezier aan het spel beleven, niet alleen voor 
uzelf, maar ook voor de medespelers. Bij een goede vaardigheid is het vinden van 
een tennispartner veel eenvoudiger. De stap om deel te nemen aan 
verenigingsactiviteiten is dan ook veel kleiner. 
 
Wil je tennislessen volgen (senior- en jeugdleden), dan kun je contact opnemen met 
het secretariaat. Er zal dan contact worden opgenomen met een trainer. 
 
Competitie. 
 
Er is een heren-, dames- en een mixcompetitie. De dames en heren spelen op 
zaterdagmiddag, de mix op vrijdagavond. 
De competities worden zowel thuis als uit gespeeld. Voor de data dat onze 
vereniging thuis speelt verwijzen wij naar de website (activiteiten). 
 
Mocht je interesse hebben om mee te doen, neem dan contact op met het 
secretariaat.  
 
Activiteiten. 
 
Onze technische commissie organiseert verschillende toernooien;  
Onderstaand een (voorlopig) schema voor 2022: 
 
- Voorjaarstoernooi JR + SR (april) 
- Teamtennis (voor- en najaar) 
- Clubkampioenschappen dubbel SR (juni) 
- Mieke’s Midzomernacht Barbecue toernooi (september) 
- Clubkampioenschappen enkel JR + SR  (juni en oktober) 
- Invitatietoernooi (sept) 
 
Er zijn een aantal vaste dagen waarop door een bepaalde groep getennist wordt.  
De dinsdagochtend zijn dit de heren, de woensdagochtend de dames en de 
vrijdagavond staat centraal voor de mix avond; deze laatste start om 19.30uur. 
Tijdens deze activiteiten is iedereen welkom! 
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Sleutel. 
 
Voor het openen en het sluiten van de poorten naar en op de tennisbanen kunt u 
tegen betaling van borg een sleutel afhalen bij de penningmeester. De sleutel past 
op de hoofdpoort sportvelden, toegangspoort tennisvelden en op de deur van de 
kleine berging. Hier hangt een sleutelkastje met daarin sleutels van de kleedlokalen 
en de kluis met de sleutel voor de bardienst. 
 
Bardienst. 
 
Vanaf 2016 werken we met bardiensten.  
Bij de factuur voor de contributie wordt een bedrag van € 50,00 berekend voor deze 
bardienst (totaal 8 uur). Als je bardiensten hebt gedraaid in 2022, wordt deze  
€ 50,00 weer verrekend met de factuur van 2023. Mocht je stoppen per 1 januari 
2022, dan krijg je het bedrag uitbetaald. De code voor de kluis met de sleutel van de 
kantine wordt tijdig aan je doorgegeven. Opgeven voor bardiensten kun je bij de 
barcommissie. Het kan zijn dat de planning niet vol komt of dat iemand verhinderd is 
op het laatste moment. Mocht je zin hebben om op de reservelijst te komen om zo 
bardiensten te ‘verdienen’ dan kun je dit kenbaar maken bij de barcommissie. 
 
Contributie. 
 
Eenmaal per jaar ontvang je een factuur voor de contributie. Wanneer de contributie 
betaald is, kunnen de pasjes afgehaald in de kantine. Dit wordt via de Nieuwsbrief 
vermeld. 
 
De contributie bedraagt: 
 
Junior lid    t/m 17 jaar   €. 47,00 
Aspirant -senior lid  18 t/m 21 jaar  €. 59,00 
Senior lid      €. 120,00 
Weekend lid   Studerend/anders €. 59,00 
Steunend lid      €. 33,00 
Gezinsabonnement    €. 235,00 + € 26,00 voor ieder junior lid 
Bardienst (8 uur)    €. 50,00 
Grote Clubactie    €. 12,00 (vier loten per gezin) 
 
Wanneer je het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient dit vóór 31 december 2022 
te worden doorgegeven aan het secretariaat of de voorzitter. Afmelden na deze 
datum betekend dat je toch de factuur voor het nieuwe jaar verschuldigd bent.  
 


