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Welkom
Hartelijk welkom als nieuw lid bij tennisvereniging
Leimuiden.
Dit boekwerkje is bedoeld om u wegwijs te maken binnen
onze vereniging.
Voor zaken die u in dit boekje niet aantreft, kunt u zich
altijd wenden tot één van de bestuurs- of commissieleden,
zoals die op onze site staan vermeld onder het kopje;
informatie.
Met opbouwende kritiek kunt u ook altijd bij één van hen
terecht. Vergeet echter niet, dat veel van wat de TV
Leimuiden te bieden heeft, het werk is van
commissieleden en vrijwilligers, die dit doen in hun vrije
tijd en voor ons ons aller plezier. Mocht u, na uw weg
binnen onze vereniging gevonden te hebben, ambities
hebben om vrijwilliger te worden, aarzel dan niet om
contact op te nemen met de betreffende commissievoorzitter of iemand van het bestuur.
Wij wensen u namens alle leden van tennisvereniging
Leimuiden een langdurig lidmaatschap en veel spelplezier toe.
Het bestuur
Noot
De namen en adressen van bestuursleden staan op onze
site www.tvleimuiden.nl
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Naast het bestuur kent TV Leimuiden een flink aantal
commissies die, onder supervisie van het bestuur,
zorgdraagt voor alle activiteiten binnen onze vereniging.
Hieronder treft u een opsomming aan van deze
commissies en een korte beschrijving van de activiteiten.
REDACTIE NIEUWSBRIEF
Een aantal keren perjaar verschijnt onze Nieuwsbrief. De
redactie is verantwoordelijk voor het samenstellen van de
inhoud, het plaatsen van artikelen en het versturen van
deze nieuwsbrief.
De Nieuwsbrief verschijnt zo’n zeven-acht keer per jaar en
geeft veel informatie die nodig is om mee te kunnen
draaien bij TV Leimuiden.

TECHNISCHE COMMISSIE
Deze commissie heeft een aparte status. De leden worden
jaarlijks gekozen tijdens de algemene leden-vergadering.
De technische commissie regelt de competitie- en
tennistechnische zaken, zoals het indelen op speelsterkte
volgens de KNLTB-normen. Voor informatie over
deelname aan tenniscompetities verwijzen wij naar het
oktobernummer van ons clubblad.
ONDERHOUDSCOMMISSIE
Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met het
onderhoud aan opstallen en groenvoorzieningen en kan alle
helpende handen, die worden aangeboden, gebruiken.
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BARCOMMISSIE EN BARROOSTERCOMMISSIE
We beschikken over een prachtig clubgebouw met een
goed uitgeruste bar en keuken.
Deze commissies regelen de inkoop en verkoop van het
assortiment, de schoonmaak van het clubgebouw en het
opzetten van het barrooster en het beheren hiervan.
Bij onze vereniging is elk seniorlid verplicht om plm. twee
keer per seizoen een bardienst te draaien. U moet zelf uw
bardiensten invullen in het KNLTB Afhangbord, sectie
barrooster, u krijgt hiervoor een inlogcode die u moet
bewaren, met deze inlogcode krijgt u toegang tot het
barrooster. De mogelijkheid bestaat de bardienst af te
kopen, het afkopen van de verplichten bardiensten kost
u € 80,- per seizoen. U kunt ervoor te kiezen om in plaats
van bardienst te draaien de was (hand- en theedoeken) een
aantal keer per seizoen te doen.
Tijdens het seizoen is de bar dagelijks geopend, zie voor de
openingstijden de lijst in de kantine en op het barrooster op
het KNLTB afhangbord.
Als u uw bardienst niet invult, dan wordt ervan uitgegaan
dat u dit bent vergeten en dat u altijd beschikbaar bent, u
wordt dan door de barcommissie ingedeeld.
In geval van verhindering dient u zelf voor vervanging te
zorgen. Dit kan door te ruilen met iemand anders op het
rooster. Voor het verzuimen van het draaien van een
bardienst zonder voor vervanging gezorgd te hebben
geldt een boete van € 45,- per verplichte bardienst.
Het is altijd mogelijk om voor meerdere extra bardiensten in
te schrijven.
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In het abc-barboek vind je alle informatie die je nodig kunt
hebben tijdens het draaien van je bardienst. Hoe werkt de
afwasmachine, de kassa, waar liggen de snacks, enz.?
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Deze commissie organiseert allerlei interne toernooien en
kampioenschappen waaraan iedereen op eigen niveau kan
deelnemen.
Informatie over en aanmeldingsformulieren voor deze
activiteiten zijn altijd te vinden op www.tvleimuiden.nl.

JEUGDCOMMISSIE
Onze vereniging telt een groot aantal jeugdleden. De
jeugdcommissie regelt alle zaken met betrekking tot de
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jeugd zoals competitie, clubkampioenschappen, de
trainingen en af en toe een feestje.
Door het gehele seizoen wordt er doordeweeks training
gegeven en in het voor en najaarjaar wordt er competitie
gespeeld.
De minimumleeftijd om lid te worden is 6 jaar oud en is dan
een Junior lid, in het jaar dat de 18-jarige leeftijd wordt
bereikt, is men senior.

OPEN TOERNOOI COMMISSIE
Eenmaal per jaar wordt voor eigen leden en tennissers uit
de regio het Open Toernooi georganiseerd. Dit toernooi
bestaat uit 2 toernooien:
50+ (min. leeftijd) toernooi met vijf speeldagen
25+ (min. leeftijd) toernooi met 9 speeldagen
Voor deze toernooien kan ingeschreven worden in de
categorieën dames-, heren- en mixeddubbels met een
speelsterkte van 4 t/m 8.
Al meer dan 25 jaar nemen jaarlijks zo’n 600 speelsters/
spelers hier aan deel.

COMPETITIE
TV Leimuiden wil zoveel als mogelijk is haar leden de
mogelijkheid bieden om aan competities deel te nemen.
Deze competities worden georganiseerd door de tennisbond KNLTB. Over de mogelijkheden kan contact
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opgenomen worden met de Technische Commissie. In Juni
( najaarscompetitie) en oktober (a.s voorjaarscompetitie)
word je via de nieuwsbrief geïnformeerd over de
competitiemogelijkheden.
TRAINING
TV Leimuiden heeft een overeenkomst gesloten voor het
verzorgen van tennislessen. De tennisschool verplicht zich
tot het beschikbaar stellen van tennisleraren en het
aanbieden van voldoende lesuren op ons tennispark.
Informatie over de tennisschool en de lessen is te vinden op
onze website www.tvleimuiden.nl.
TV Leimuiden maakt een verschil tussen de lessen voor
verschillende groepen. Alle junioren krijgen gedurende het
seizoen ( april t/m eind september) tennisles. Voor deze
lessen worden geen kosten in rekening gebracht.
Aangezien de vereniging de tennislessen betaald, wordt er
van de junioren wel verwacht, dat ze alle lessen volgen en
alleen bij hoge uitzondering afzeggen. De groepsindeling
wordt verzorgd door de jeugdcommissie en de tennisschool
op basis van leeftijd, speelsterkte en beschikbaarheid.
In geval van vragen over de lessen
contact opgenomen worden met
jeugdcommissie en de tennisschool.
Senioren kunnen zich wenden tot
trainingen; op het mededelingenbord in
de naam aan.

voor junioren kan
leden van de
onze coördinator
het gebouw treft u

SPONSORCOMMISSIE
Deze commissie houdt zich bezig met de werving van
nieuwe sponsors en het onderhouden van contacten met
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bestaande sponsoren. Nieuwe sponsoren hebben de
mogelijkheid te sponsoren middels een advertentie in ons
clubblad, een reclamebord of reclamedoek langs de banen,
sponsor voor de duur van negen dagen tijdens ons Open
Toernooi, hoofdsponsorschap van ons Open Toernooi of
sponsor van onze vereniging. Voor leden die willen
sponsoren hebben wij een zeer interessante regeling!
DIGITALE COMMISSIE
Deze commissie draagt zorg voor het blijven verbeteren en
het beheren van onze Website, de nieuwsbrief en het
KNLTB afhanbord.
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De belangrijkste spelregels van onze vereniging zijn
vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van
TV Leimuiden.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Minimaal eenmaal per jaar (januari) wordt een algemene
ledenvergadering gehouden: de verkiezing van het bestuur,
de kascommissie en de technische commissie vindt dan
plaats.
De overige commissies worden door het bestuur benoemd.
Diverse jaarverslagen worden behandeld en de contributiebedragen en introductiegelden voor het komende
seizoen worden vastgesteld.
BAANETIQUETTE
Volgens de voorschriften van de KNLTB mag tijdens het
spelen op de banen uitsluitend tenniskleding worden
gedragen. De banen mogen alleen worden betreden met
voor
gravel
geschikte
tennisschoenen.
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AED
Onze vereniging heeft een AED, Automatische Externe
Defibrillator, mogen ontvangen van de Lions Club Alkemade.
Wij zijn daar uiteraard zeer dankbaar voor, omdat een
AED, bediend door goed opgeleide personen, levens kan
redden.
De
AED
is
opgehangen
in
de
herenkleedkamer direct links om de hoek. De
locatie is te herkennen aan de sticker op de
deurpost van de herenkleedkamer en op de
plexiglashouder van de AED. De sticker van
de AED is als volgt te herkennen
De AED moet altijd goed zichtbaar blijven en mag alleen
in geval van nood uit de plexiglashouder gehaald worden.
Aangezien het een medisch apparaat betreft zal misbruik
bestraft worden!
Tevens zijn wij verplicht de AED uit te lenen aan iedereen
die hem nodig heeft. Het gebruik is dus niet alleen
voorbehouden aan leden van onze club.
BAANREGLEMENT
1. Iedere speler is te allen tijde verplicht een baan af
te hangen (ongeacht of banen bezet zijn) alvorens
te gaan spelen, met uitzondering van de periode,
dat men les krijgt van een door de vereniging
aangestelde trainer.
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Onder afhangen wordt verstaan, het reserveren en
bevestigen van een tennisbaan door minimaal 2 personen
met een geldige ledenpas en/of introductiepas via het
KNLTB Afhangbord in de hal van het clubhuis. De spelers
dienen daarbij op het park aanwezig te zijn (zie ook artikel
7)
2. Als een baan niet bespeeld wordt, oftewel vrij ligt,
dan vangt elke 5 minuten een nieuwe speelperiode
aan. Voor het afhangen van een baan door 2 of 3
spelers, geldt een minimale speelperiode van 30
minuten. Wanneer 4 spelers afhangen, een
zogenaamd dubbel, dan geldt een minimale
speelperiode van 45 minuten. De kloktijd die
aangegeven wordt op het KNLTB Afhangbord is de
bindende tijdsindicator.
3. Bij het afhangen dienen de spelers rekening te
houden met het voor die dag geldende
baanschema, dat te vinden is in het KNLTB
Afhangbord. Het KNLTB Afhangbord zal
automatisch de eerstvolgende baan en tijd
selecteren waarop kan worden afgehangen.
4. Jeugd t/m 14 jaar mag afhangen t/m 19:00uur.
Jeugd ( a junioren) van 14 t/m 17 jaar, mogen
alleen afhangen op baan 4 van t/m 21:00uur.

5. Indien een bespeelde baan na een speelperiode
niet is afgeschreven, mag men doorspelen. Nadat
men is afgeschreven, mag men op een andere vrije
baan van een andere categorie doorspelen. Voor
Welkom nieuwe leden 2017

10

de zekerheid is aan te raden om opnieuw af te
hangen om discussies te voorkomen.
6. Men dient persoonlijk af te schrijven door het
gebruik van de ledenpas in het KNLTB Afhangbord.
Het is niet toege-staan voor iemand af te hangen,
die zich niet op het tennispark bevindt. Iemand die
heeft afgehangen dient op het tennispark aanwezig
te blijven, zo niet, dan vervalt de afgeschreven
periode
7. Indien men tennisles heeft, mag pas na afloop van
de lesperiode, worden afgehangen via het KNLTB
Afhangbord.
8. Competitiespelers mogen op de dag van een
thuiswedstrijd geen banen afhangen, tenzij er
banen onbespeeld zijn. Op de betreffende dag
kunnen competitiespelers dus geen recreanten
afschrijven.
9. Men is verplicht na het spelen de baan volledig te
slepen en het sleepnet daarna neer te leggen bij de
bordjes, sleepnet hier.
10. Men is verplicht te spelen op voor gravel geschikt
schoeisel, terwijl ook het dragen van gepaste
tennis-kleding op prijs gesteld wordt.
11. Bij regen dient men de banen direct te slepen en te
verlaten. Indien geen geautoriseerde personen
aanwezig zijn, dient men met spelen te wachten tot
de banen droog zijn.
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Het spelen op banen waarop zich plassen bevinden is niet
toegestaan, ook als de banen zeer vet ( zeer nat) zijn is
het spelen niet toegestaan.
N.B. Het niet navolgen van deze richtlijnen kan schade
tot gevolg hebben waarvoor leden persoonlijk
aansprakelijk kunnen worden gesteld!
12. Het bestuur is gerechtigd de banen voor speciale
doel-einden te reserveren.
13. Alle leden zijn verplicht zich te houden aan dit
reglement en dienen tevens toe te zien op naleving
ervan.
14. Indien over de naleving van deze bepalingen ter
plekke geen oplossing kan worden gevonden,
worden de leden verzocht dit te melden bij het
bestuur. Alleen dan kan het bestuur, veelal
achteraf, passende maatregelen nemen.
15. Het betreden van het tennispark en het bespelen
van de banen is geheel voor eigen risico.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor enig
lichamelijk letsel, opgelopen door leden en/of bezoekers
tijdens een bezoek aan het tennispark en/of verlies,
beschadiging, ontvreemding e.d. van roerende zaken,
meegebracht door leden en/of bezoekers.
16. In alle gevallen waarin dit baanreglement niet
voorziet en/of onduidelijk is, beslist het bestuur.
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RACKET TREKKEN
Op de woensdagochtend en vrijdagavond, organiseren wij
het racket trekken.
Wat is racket trekken? Heel eenvoudig.
U krijgt als lid van onze vereniging een KNLTB pasje, u
levert het pasje in bij de organisator van het racket trekken.
De organisator verzamelt alle pasjes van de leden die
aanwezig zijn en deelt een ieder met elkaar in, het racket
trekken zijn dubbelpartijen.
Elke ronde duurt een half uur, en elke ronde krijgt u een
andere partner en andere tegenstanders, uiteraard bij
voldoende deelname.
Elk niveau speelt tegen elkaar, dus hoeft u niet bevreesd te
zijn dat men niet met u wilt spelen, men moet gewoon
en??? Men helpt elkaar om tot een hoger niveau te komen.
Op de woensdagochtend begint het racket trekken om
09:00uur en eindigt rond 12:00uur, op de vrijdagavond start
men om 20:00uur tot 23:00uur.
U kunt zelf beslissen wanneer u komt, ieder half uur is een
nieuwe ronde en kunt u b.w.v. spreken nog om 22:00uur
nog even komen om een balletje te slaan.
Daarnaast is het een ideale manier om leden te leren
kennen en evt. groepjes met elkaar te formeren om
doordeweeks met elkaar om de banen af te spreken.
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LIDMAATSCHAP EN FINANCIELE ASPECTEN
LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van TV Leimuiden loopt van 1 januari tot
en met 31 december van dat jaar. De contributie is
gebaseerd op het gebruik van de tennisaccommodatie door
de leden van 1 Januari tot 31 december over dit jaar.
Tijdens de ALV van januari zal de contributie opnieuw
worden vastgesteld
SOORT LEDEN
In relatie tot de jaarlijkse contributie worden diverse
categorieën leden onderscheiden, te weten:
- senioren
- ereleden
- junioren
- ondersteunende leden.
CONTRIBUTIE INNING
De inning van de contributie vindt plaats via het sturen van
een factuur/nota en via automatische incasso, die de leden
voor half februari van het nieuwe jaar ontvangen of het
bedrag zal worden afgeschreven. Zij worden geacht deze
contributie te voldoen twee weken na ontvangst van de
factuur.
BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP
De door de KNLTB aangeleverde wedstrijdpassen kunnen
de leden op de pasjesavonden in ontvangst nemen.
Voorwaarde is dat zij aan hun betalingsverplichtingen aan
de vereniging hebben voldaan en nieuwe leden moeten hun
IVA certificaat hebben behaald.
Deze wedstrijdpas, voorzien van pasfoto, is het bewijs van
lidmaatschap van onze vereniging. De pas is uw legitimatie
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en daardoor het middel om een baan te reserveren en om
ook bij competitie en officiële toernooien gelegitimeerd te
kunnen spelen. Via Jiba mail wordt tijdig vermeld op welke
avond (en) u de wedstrijdpas kunt ophalen.
VERLIES WEDSTRIJD/LEDENPAS
Indien u uw wedstrijdpas verliest dan kunt u bij de ledenadministratie een vervangende pas aanvragen tegen
betaling van de daaraan verbonden kosten.
AANMELDING/ OPZEGGING
Zowel de aanmelding als de opzegging dient schriftelijk te
gebeuren bij de ledenadministratie.
Indien betreffend document niet ingeleverd is bij de
ledenadministratie, kan niet ingestaan worden voor juiste
verwerking.
De financiële consequenties van het niet verwerken van de
mutatie, of het als lid niet opgevoerd zijn, zijn voor rekening
van de betrokkene.
Aanmelding geschiedt door invulling van het formele aanmeldingsformulier dat bij de ledenadministratie is te
verkrijgen
of
te
downloaden
via
onze
site;
www.tvleimuiden.nl.
In geval er sprake is van een wachtlijst wordt de volgorde
van instroom bepaald aan de hand van de aanmelddatum.
Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 januari van
het nieuwe verenigingsjaar gebeuren.
Opzegging tussen 1 januari en het moment van contributiebetaling kan slechts geschieden indien het lid de
KNLTB-administratiekosten voor zijn rekening neemt en
deze aan de penningmeester overmaakt. Indien de
opzegging achterwege blijft, heeft de vereniging een
vordering op betrokkene ter grootte van 1 jaar contributie.
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RESTITUTIE CONTRIBUTIE
In bijzondere gevallen is restitutie van de contributie
mogelijk. Een verzoek daartoe dient schriftelijk bij de
penningmeester te worden ingediend en zal, door deze
voorzien van een voorstel aan het Bestuur worden
voorgelegd.
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INTRODUCÉS
Bij de bar en op een aantal adressen die in de hal van het
clubgebouw bij het KNLTB afhangbord is vermeld, kunnen
leden
van
de
tennisvereniging
voor
introducés
introductiepasjes kopen.
Degenen die formeel woonachtig zijn in de (oude)
gemeente Jacobswoude, kunnen slechts drie keer van deze
mogelijkheid gebruik maken. Rekening zal daarbij worden
gehouden met het al of niet bestaan van een wachtlijst,
aangezien uitgangspunt is dat inwoners van (het oude)
Jacobswoude geacht worden na die drie keer lid te worden
van de vereniging.
Na het voldoen van de betaling zal voor die dag een
tijdelijk afhangpasje worden verstrekt, die na het spelen
weer ingeleverd dient te worden. Degene die iemand introduceert is verantwoordelijk voor het gedrag en het
nakomen van de spelregels die binnen de vereniging zijn
overeen-gekomen. Indien zich strijdige zaken afspelen
kan betrokken lid formeel aansprakelijk worden gesteld.
N.B.
In deze tekst worden op diverse plaatsen bedragen genoemd.
Deze gelden voor 2017. Voor latere jaren kan een ander, veelal
hoger bedrag van toepassing zijn.
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