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Welkom
Hierbij heten wij jou als nieuw lid van onze vereniging van harte welkom. Wij hopen
dat je dit eerste jaar, en hopelijk vele jaren erna, veel tennisplezier beleeft op ons
tennispark. Om je een beetje wegwijs te maken hebben wij een informatieboekje
voor jou samengesteld. Dit boekje dient ter informatie over allerlei zaken met betrekking tot onze vereniging zodat je snel wegwijs wordt over het reilen en zeilen
binnen onze vereniging.
Je vindt in dit boekje onder andere informatie over park, tennislessen, activiteiten
en algemene informatie. Voor meer actuele informatie over activiteiten en andere
zaken kun je terecht op de site van TVG (www.tvgiessenburg.nl)
Heb je na het lezen van dit boekje of het bezoeken van de website nog vragen,
schroom dan niet contact op te nemen met één van de bestuursleden. Veel communicatie over activiteiten vindt plaats via de TVG nieuwsbrief, die enkele keren per
jaar naar je toe wordt gemaild.
Wij wensen jou veel tennisplezier en tot ziens op de baan!
Het bestuur van TV Giessenburg

Vlnr : Arjan Mijdam, Theo van Horik, Thomas van Druten, Henja Kleppe, Hans Vos
Armand Blommaert en Fred de Ruijter

TVG
De club
De vereniging is opgericht op 2 maart 1977. Het tennispark heeft twee gravelbanen
en twee kunstgrasbanen. De twee kunstgrasbanen zijn het hele jaar door bespeelbaar, behalve bij opdooi en ook niet als er sneeuw op de banen ligt. De vier banen
worden gescheiden door een terras met stoelen en tafels en ons clubhuis.
De vereniging heeft op dit moment circa 120 leden.
Het clubhuis
Het huidige houten clubhuis werd gebouwd in 1996 door eigen clubleden. Binnen is
het ingericht met een bar, barkrukken, twee lange tafels met stoelen, twee zitbanken, twee kleedkamers met douches en toiletten, een keuken en een magazijn.
Met ingang van 2018 kan er ook met de pinpas betaald worden.
Het clubhuis is gedurende het hele jaar gesloten. Alleen tijdens toernooien, clubkampioenschappen en andere activiteiten is het clubhuis geopend. Indien je toch
gebruik wenst te maken van de faciliteiten, kun je contact opnemen met het dienstdoende barhoofd (zie website).
Wil je gebruik maken van het toilet en het clubhuis is niet geopend, dan kan gebruik
gemaakt worden van het buitentoilet. Daar hangt ook een AED, zodat deze voor alle
leden toegankelijk is.

Huisregels
Baanreglement
•
er kan alleen getennist worden indien men afgehangen heeft met een geldig
KNLTB pasje
•
tenniskleding is verplicht, evenals geschikt schoeisel voor de baan
•
afhangperiode voor zowel single spel als dubbel spel is 45 minuten
•
het afhangen voor een baan kan pas als alle spelers op het park aanwezig zijn
•
indien alle banen bezet zijn en je wilt enkelspelen, dan bestaat de mogelijk
heid dat je alsnog moet gaan dubbelen
•
na het spelen de banen slepen en bij droog weer de gravelbanen sproeien en
de lijnen vegen
•
verboden zijn alle handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals bijv.
- overlast aandoen van spelers op andere banen
- het beklimmen van de omrastering
- het verontreinigen van de banen, bijbehorende terreinen en opstallen
- elke handeling waardoor schade kan worden toegebracht aan hekken,
netten, gebouw en beplanting
- het toelaten van honden op de baan (de hond dient binnen het park aange
lijnd te houden)
•
leden die als laatste het tenniscomplex verlaten, zijn verplicht alle verlichting
uit te doen (indien ingeschakeld) en het toegangshek af te sluiten
•
indien men mankementen constateert aan banen en/of toebehoren, gelieve
men dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de ‘onderhoudscommissie’
•
de technische commissie, jeugdcommissie of onderhoudscommissie kunnen
de banen te allen tijde opeisen. Baan 1,2 en 3 - hierop mag tot 20.00 uur af
geschreven worden door een seniorlid met een jeugdlid
baan 4 - deze is tot 20.00 uur voor jeugdleden, senioren mogen er op spelen
maar kunnen er door jeugdleden afgehaald worden.
•
introduceren kan en wel:
- € 3,50 per dag per persoon voor personen wonend buiten Giessenburg
- € 3,50 per afschrijfperiode per persoon woonachtig binnen Giessenburg
( max. 2 keer per seizoen), dit geld kan bij de bardienst voldaan worden,
indien deze niet aanwezig is is het clublid verplicht het introductiegeld in te
leveren bij het dienstdoende barhoofd

Huisregels
Beschikbaarheid banen
In principe zijn alle banen op elk moment beschikbaar voor alle leden, met uitzondering van onderstaande gevallen:
•
baan 4 is een jeugdbaan, na overleg heeft de jeugd hier tot 20.00 uur voorrang op senioren
•
de tennislessen zullen plaatsvinden op baan 3 en 4, voor de exacte avonden
en tijden, check de website
•
tijdens toernooien en clubkampioenschappen zijn in principe alle banen ter
beschikking voor de toernooileiding. Ook hiervoor geldt dat de website in de gaten
moet worden gehouden voor data
•
Hou de agenda ook in de gaten voor competitiedata, ook dan zijn de banen
niet of beperkt beschikbaar voor ‘vrij’ tennissen

Algemene informatie
Contributie
vastgesteld in, tijdens of door de ledenvergadering 05-02-2018:
- senioren
€. 145,00
- jeugdleden
€. 50,00
- studenten
€. 70,00
- introducé lid
€
35,00
- rustende leden €. 20,00
Contributiebetaling:
Betaling van de contributie kan uitsluitend via machtiging tot automatische incasso.
Het lidmaatschap wordt niet door de vereniging geaccepteerd voordat een machtiging is verstrekt. De contributie wordt geïnd in de maand maart.
Tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar is opzegging schriftelijk mogelijk.
Hierna is men de volle contributie verschuldigd (uitzonderingen daargelaten, hierin
beslist het bestuur).
Lidmaatschap
Wijziging lidmaatschapscategorie:
jeugdlid: indien men op 31 december 16 jaar of jonger is.
senior: indien men op 1 januari 17 jaar of ouder is
Studenten lidmaatschap:
Alleen voltijd studenten hebben recht op studentencontributie. Indien je voor een
studentenlidmaatschap in aanmerking wilt komen graag een verzoek met kopie van
je collegekaart of inschrijfbewijs naar de ledenadministratie sturen (ledenadministratie@tvgiessenburg.nl).
Introducélid:
Dit is een vorm van lidmaatschap dat ‘hangt’ aan een bestaand lid. Dit lidmaatschap
is in het leven geroepen voor hen die lid zijn van een andere tennisvereniging, maar
met het bestaand lid kunnen vrij spelen.
Rustende leden:
Deze leden zijn wel lid, maar mogen geen gebruik maken van de tennisbanen. Een
verzoek om rustend lid te worden geldt in alle gevallen voor maximaal één seizoen.
Een hernieuwd verzoek dient schriftelijk voor 1 april bij het bestuur worden ingediend.

Algemene informatie
Sleutel
Een sleutel voor het toegangshek is verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Borg is
hiervoor 5 euro.
Bardiensten
Ieder seniorlid is verplicht enkele malen per jaar bardienst of klusdienst te draaien.
Aan het begin van het seizoen worden formulieren onder de leden verspreid waarop
men in kan vullen waaraan men de voorkeur geeft qua data en/of dienst. De bardienst is af te kopen voor 50 euro (liever niet). Bij het niet verschijnen met een
bardienst en/of klusdienst wordt er 30 euro boete opgelegd. Leden van 70 jaar en
ouder worden vrijgesteld van de verplichte bardienst maar mogen wel meedraaien!
Competitie
De mogelijkheid bestaat om competite te spelen, informeer hier eens naar bij onze
VerenigingsCompetitieLeider Fred de Ruijter, zijn emailadres is: d.r.s@12move.nl,
telefoonnummer 0184-652597.
Toernooien
Aan het begin van het seizoen, in de maand maart, wordt het zogenaamde Krokustoernooi gehouden. Daarnaast wordt er begin augustus het zogenaamde thuisblijverstoernooi georganiseerd. Dit alles geschiedt door vrijwilligers binnen de vereniging. Verder zijn er door het seizoen heen wat verenigingstoernooien waarvan de
leden via mail en ﬂyers op de hoogte worden gebracht.
Activiteiten TVG
Er worden gedurende het seizoen voor zowel senioren als jeugdleden diverse activiteiten gehouden.

Tennisles
Tennisschool TSTK
Tennisschool Tom Kreemers verzorgt de tennislessen voor TV Giessenburg. De tennisleraar heet Jesse Timmermans. Jesse heeft veel jaren tenniservaring in het professionele tenniscircuit.
De tennisschool streeft naar niveauverbetering voor zowel de recreant als de ambitieuze tennisser.

Bestuur
Bestuur
Als bestuur zijn wij veel bezig met de dagelijkse gang van zaken om TVG zo goed
mogelijk te laten functioneren.
Voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen wordt er een algemene ledenvergadering
gehouden. Ieder ingeschreven lid ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail, uw
aanwezigheid wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.
Statuten van de vereniging alsmede notulen van eerder gehouden ledenvergaderingen en/of ﬁnancieel overzicht kun je desgewenst opvragen bij de secretaris of de
penningmeester.

Voorzitter

Theo van Horik

voorzitter@tvgiessenburg.nl

Secretaris

Thomas van Druten

secretaris@tvgiessenburg.nl

Penningmeester

Arjan Mijdam

penningmeester@tvgiessenburg.nl

Bestuursleden

Fred de Ruijter

algemeenbestuur@tvgiessenburg.nl

Hans Vos

algemeenbestuur@tvgiessenburg.nl

Armand Blommaert

algemeenbestuur@tvgiessenburg.nl

Henja Kleppe

algemeenbestuur@tvgiessenburg.nl

Commissies
Commissies
Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden geassisteerd door een aantal
commissies. Binnen de vereniging zijn de volgende commissies actief:
- jeugdcommissie
- barcommissie
- toernooicommissie
- baanonderhoudscommissie
- vrijwilligerscommissie
- sponsorcommissie
- activiteitencommissie

Vrijwilligerscommissie
Binnen de club zijn erg veel vrijwilligers nodig. Wij roepen jou dan ook op om eens
te informeren bij een van de bestuursleden of jij ook iets kunt betekenen voor
onze vereniging. Vele handen maken licht werk. Of dit nu in de kantine is, in het
onderhoud van de banen, alles is welkom en zal de leefbaarheid van onze vereniging ten goede komen. Wij zien jouw reactie graag tegemoet.

Communicatie en Sponsoring
Website
Onze website www.tvgiessenburg.nl is sinds november 2010 ‘in de lucht’. Hierop
vind je alle benodigde informatie, waaronder ook dit boekje als pdf.
Advertentietarieven
Heb je een eigen bedrijf en/of weet jij iemand die een advertentie op de website
wilt zetten? Dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de vereniging.
Ook voor sponsoring kun je terecht bij de bestuursleden.
Adresgegevens
Tennisvereniging Giessenburg
Sportplein 3
3381 LL Giessenburg
Telefoon clubhuis : 0184-651234
Rabobanknummer : 35 33 01 310

