Tennisvereniging Meerburg
Wie Wat Waar Wanneer
Versie 1.1; juni 2021

Met deze informatie proberen we jou als (nieuw) lid van TV Meerburg alle informatie te geven die
nodig is om binnen onze vereniging je weg te kunnen vinden.
Mocht je na lezing nog vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij dat graag via
bestuur@tvmeerburg.nl of spreek gewoon een bestuurslid aan.

•
•
•

Kooikerspad 3, 2382 EA Zoeterwoude-Rijndijk (achter de Eendenkooi)
071-5896040
info@TVmeerburg.nl

Hartelijk welkom bij TV MEERBURG
Tennisvereniging Meerburg (TV MEERBURG) heet jou van harte welkom als lid van onze
vereniging. Ons park bestaat uit vier banen en een oefenhok met zgn. TennisPro Vision banen:
zandkunstgras, met speleigenschappen die vergelijkbaar zijn met gravel. Hierdoor kan er het hele
jaar gespeeld worden.
TV MEERBURG is door de inzet van vele leden een levendige vereniging, voor jong en oud. TV
MEERBURG stelt het plezier in de tennissport voorop.
De meeste leden van TV MEERBURG behoren tot de categorie 'recreanten', al geldt vaak wel dat
ze hun partijtje maar al te graag willen winnen. Tennis is een schitterende sport en de meeste
sporters willen winnen. Vaak genoeg hoor je ook na een verliespartij, dat de betrokken spelers/
speelsters 'een heerlijk balletje hebben geslagen'.
TV MEERBURG streeft ook naar goede prestaties van de clubteams in de competitie en van
individuele leden in de vele zomerse toernooien. Aan het einde van de zomer organiseert TV
MEERBURG zelf een toernooi - het TV MEERBURG Open.
Tennis is sportief bezig zijn, in alle opzichten. Dit kan bij TV MEERBURG op veel manieren.
Degenen die veel op en rond de banen aanwezig zijn, kunnen optimaal van die mogelijkheden
gebruik maken. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het spelen op de banen geheel op eigen
risico is.
Wij wensen jou bij TV MEERBURG een fijne en sportieve tijd toe!

1 Tennisvereniging MEERBURG
De vereniging bestaat sinds 1975. Het tennispark is gevestigd aan de Kooikerspad 3 in
Zoeterwoude-Rijndijk. De vereniging beschikt over 4 LED-verlichte zandkunstgras banen (met een
oefenhok) en een gezellig clubhuis met verwarmd terras.
TV MEERBURG is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Zie
ook www.knltb.nl.
Website, KNLTB clubapp, Nieuwsbrief
Op onze website www.tvmeerburg.nl en op de gelijknamige Facebookpagina en Instagram vind je
alle informatie van de afgelopen tijd, nieuws over geplande activiteiten en de laatste nieuwtjes en
foto’s. Regelmatig ontvang je per e-mail een nieuwsbrief.
Met de Knltbclubapp kan je digitaal afhangen en voor bardiensten inschrijven. Download de
KNLTB clubapp via de store op uw mobiele telefoon en zoek naar tv meerburg (zonder puntjes).
Contact
Ben je lid en heb je een vraag, een opmerking, een goede suggestie of heb je wat tijd beschikbaar
en ben je bereid om wat voor de club te willen doen (we zijn immers een vereniging)? Neem dan
contact op met een bestuurslid of laat dit dan weten via bestuur@tvmeerburg.nl
Algemene gegevens:
Adres tennispark
Kooikerspad 3
2382 EA Zoeterwoude

Telefoon clubhuis:
071-5896040

2
Wie wat waar wanneer TV MEERBURG

Openingstijden park
09:00 uur - 23:00 uur

IBAN: NL22RABO0375315551 tnv TV Meerburg

Website
www.tvmeerburg.nl

E-mail
Info@tvmeerburg.nl
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Structuur van de vereniging

2.1 Bestuur
Het bestuur van TV MEERBURG telt momenteel 4 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd
door de voorzitter, secretaris en penningmeester. De samenstelling, functies en namen van de
bestuursleden zijn op de website te vinden. Het bestuur vergadert ongeveer 1x per 6 weken.
2.2 Commissies
Verder zijn binnen de vereniging de volgende vaste commissies actief:
- Wedstrijdcommissie
- Jeugdcommissie (vacant)
- Barcommissie
- Sponsorcommissie
- Open toernooicommissie
- Webmastercommissie
- Onderhoudscommissie Banen & Park
- Ledenwerf/behoud commissie
Commissies vergaderen naar behoefte. En voor tijdelijke projecten zoals lustrums worden tijdelijke
commissies opgericht.
2.3 Algemene ledenvergadering en reglementen
De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt ieder jaar in februari gehouden. Hier wordt door het
bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en wordt het beleid voor de komende
periode vastgesteld. Daar kan jij, als lid, je invloed op uitoefenen. Je bent van harte welkom.
Tijdens deze vergadering worden onder andere bestuursleden benoemd, het financiële jaarverslag
besproken en de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.
Ook heeft TV MEERBURG een privacy/avg reglement dat je kunt nalezen op de website.
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Gebruik van het tennispark

3.1 Clubhuis en accommodatie
Het tennispark is het gehele jaar geopend en mag gebruikt worden door leden van
09.00 uur - 23.00 uur. Het clubhuis is vaak langer open, meestal tot uiterlijk 23.30 uur.
Het hek en de toegangsdeur van het clubhuis kan geopend worden met je KNLTB-ledenpas. Deze
kan door een kaartlezer rechts op de muur naast het hek of links naast de deur worden gehaald,
waarna het deurslot wordt ontgrendeld.
Gedurende de uren dat er tennislessen worden gegeven en als er bardienst is, is de deur open.
De banen zijn van het type kunstgras/zand met een zeer goed waterdoorlatende onderlaag. Nadat
je hebt getennist, moet je de banen slepen met het sleepnet dat naast de baan hangt. Instructie op
de bordjes op de netten naast de hekken waardoor je de tennisbanen betreedt.
In het clubhuis is een dames- en een herenkleedkamer aanwezig. De kleedkamers zijn door alle
tennissers op ons park vrij te gebruiken, evenals de douches en de toiletten.
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TV MEERBURG accepteert geen contant geld dus je kunt alleen pinnen of contactloos betalen met
bankpas of telefoon.
Huisdieren zijn in het clubgebouw niet toegestaan.
Roken is op het gehele park niet toegestaan.
3.2 Verplicht afhangen
TV MEERBURG beschikt over een elektronisch afhangbord in de hal of via de KNLTB clubapp.
Om vrij te tennissen moet je 'afhangen' - een baan reserveren - via het afhangsysteem dat je via
de KNLTB clubapp kunt benaderen of in de hal van het clubhuis.
Afhangen kan voor 2, 3 of 4 spelers en de duur is afhankelijk van het aantal spelers: 2 spelers, 30
minuten, 3 of 4 spelers, 45 minuten, dit is op doordeweekse avonden. Melden zich geen nieuwe
‘afhangers’ na jullie, dan kan je gewoon doorspelen totdat er dus wel anderen hebben
gereserveerd. Je kunt 48 uur van te voren digitaal reserveren. Ervaring leert dat het 's avonds
behoorlijk druk is terwijl de middagen erg rustig zijn doordeweeks. Probeer met het reserveren
's avonds zo veel mogelijk rekening te houden met je clubgenoten: dus laat reserveringen netjes
aansluiten op elkaar! Zorg ook dat je je pasje bij je hebt: je moet je kunnen identificeren als zijnde
lid van TV MEERBURG.
Banen kunnen geblokkeerd zijn voor activiteiten (zoals bv. Lessen / competitie / toernooien /
bedrijfsclinics). In dat geval kan op die banen niet gespeeld worden. De blokkades staan in het
afhangsysteem en zijn voor iedereen die is ingelogd zichtbaar.
3.3 Introducé
Wil je graag eens iemand laten kennismaken met onze vereniging of een keer tennissen met een
bekende die geen lid is? Dat kan! Hang af via het digitale afhangbord in de hal van de kantine of
via de KNLTB clubapp en kies dan voor introducé. Vul de naam en het e-mailadres in van de
introducé en voor de kosten ontvangt u een betaalverzoek van € 5,00 via clubcollect. Een lid mag
5x per jaar een introducé meenemen. Daarna zal er een lidmaatschapsvorm gekozen kunnen
worden.
3.4 Baanverlichting
Alle banen hebben verlichting, die je zelf kunt aan- en uitschakelen in de hal van de kantine via
een hangende tablet of via een app op uw mobiele telefoon. Via de website Handleiding LED
verlichting TV Meerburg - TV Meerburg . Vraag eventueel de barmedewerker om hulp. Ook kan je
dit via een app doen. Als je als laatste de baan verlaat, doe de lampen dan uit. Dat bespaart een
hoop energie.
3.5 Algemene gedragsregels
Alle banen zijn goed bereikbaar met een toegangsdeur zonder over de andere banen te hoeven
lopen. Let op bij het betreden van de baan, dat je dat doet als het punt op de baan gespeeld is,
dus niet tijdens een rally de baan op lopen.
Als jouw bal op een andere baan terecht is gekomen, wacht dan even tot daar het punt gespeeld is
en vraag hem dan terug. Tenzij de bal gevaarlijk ligt voor de spelers (ze kunnen er over struikelen),
roep dan duidelijk ‘bal over’.
Gepaste tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht.
Op de banen is glaswerk niet toegestaan.
Deponeer het afval in de daarvoor bestemde bakken, zodat we het tennispark netjes kunnen
houden.
Oude tennisballen graag in de verzamelton in de hal van het clubgebouw (de club krijgt hier een
vergoeding voor).
Leden die met de auto naar het tennispark komen, wordt vriendelijk verzocht te parkeren op de 4
parkeerplaatsen bij het hek. Zijn deze vol, parkeer dan op het parkeerterrein van de Eendenkooi.
Er wordt streng gecontroleerd op het parkeren op de stoep.
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Ledenadministratie

4.1 Aanmelden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website met het inschrijven TV Meerburg.
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen zelf aangepast worden via de knltbclubapp of via
ledenadministratie@tvmeerburg.nl
4.2 Contributie
De contributie voor het volgende seizoen voor jeugd- en seniorleden worden jaarlijks tijdens de
jaarvergadering (ALV) vastgesteld. Op de website kan je hier meer over lezen.
Het tennisseizoen duurt van 1 april t/m 31 maart. De contributie dient uiterlijk medio maart
voorafgaand aan het nieuwe seizoen betaald te zijn. Voor leden die gedurende het seizoen lid
worden, zal pro-rato contributie worden berekend. Er vindt geen contributieteruggaaf plaats aan
leden die tijdens het seizoen opzeggen of bij blessures.
Als lid van onze vereniging ben je automatisch ook lid van de KNLTB.
4.3 Bardienstdienst
Alle seniorleden hebben tweemaal per jaar een bardienst.
Het is voor elk seniorlid verplicht de “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” (IVA) met succes af te
ronden. Dit kan via een handige website (https://www.nocnsf.nl/iva), waarbij de
barcommissie/coördinator vrijwilligersdiensten indien nodig ondersteuning biedt.
Voor de bardiensten kan je jaarlijks intekenen. Voor iedere bardienst die je draait, krijg je 30 euro.
Deze heb je al betaald bij de inning van de contributie. Door bardiensten te draaien kan je het geld
terugverdienen. Via de KNLTB clubapp kan je inschrijven voor de bardiensten (kies onderin
“club”en daarna bovenin op “Diensten”. Hierin staat ook het schema en kan je de vrije plekken
zien. Bij verhindering dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen - ruil met een ander lid, geeft dit
wel aan door via een mail aan barcommissie@tvmeerburg.nl.
Achter de bar ligt een map met instructies voor de bardienst. Wil je deze instructies graag
opvolgen?
4.4 Ledenpas
Wanneer je lid bent krijg je een ledenpas thuis gestuurd. Dit is jouw lidmaatschapspas die je bij je
moet hebben als je gaat tennissen op ons park en als je toernooien of competitiewedstrijden speelt.
Ben je het pasje kwijt dan dien je dit direct door te geven aan de ledenadministratie (zie 4.1), zodat
de pas geblokkeerd kan worden. Dit mede omdat het pasje toegang tot het clubhuis verleent en
misbruik hiervan voorkomen dient te worden. Dit is een belangrijke en gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor alle leden. Bij melding van verlies wordt een nieuwe pas aangevraagd en
kost 5 euro.
4.5 Beëindigen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail of via de knltb clubapp te
gebeuren bij de ledenadministratie (zie 4.1). Indien je wilt opzeggen voor een volgend seizoen dien
je dit te doen voor 1 december. In geen geval vindt er contributierestitutie plaats.
4.6 Junioren / Senioren
Er zijn juniorleden en seniorleden. Junioren zijn leden die jonger zijn dan 18 jaar. Zij worden senior
met ingang van het jaar waarin zij 18 jaar worden. Dus iemand die op 30 december van een
bepaald jaar 18 jaar wordt, wordt voor het gehele jaar als senior aangemerkt.
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5 Communicatie
Communicatie richting de leden gebeurt via de website, KNLTB clubapp, e-mail en/of nieuwsbrief.
Op de website is ook veel informatie te vinden.
6 Activiteiten
De vereniging organiseert jaarlijks activiteiten. Op de website vind je een agenda waar deze
activiteiten instaan. Hier wordt ook de aankondiging van evenementen (tennistoernooien,
(winter)competitie en wedstrijden) gedaan en kun je je inschrijven.
Toelichting op een aantal activiteiten:
6.1

Jeugdactiviteiten (vacant)

6.2 Zoeterwouds TennisKampioenschap
Ieder jaar wordt het Zoeterwouds TennisKampioenschap (voorheen clubkampioenschap)
georganiseerd, voor zowel senioren- als jeugdleden. Het Zoeterwouds Tennis Kampioenschap
wordt georganiseerd i.s.m. met ZTC uit Zoeterwoude-Dorp waarbij er wordt gestreden om het
kampioenschap van Zoeterwoude. De samenwerking met ZTC heeft als voordeel dat er veel
deelnemers zijn en dat alle niveaus ruim zijn vertegenwoordigd. De Zoeterwoudse
TennisKampioenschappen worden eenmaal per jaar georganiseerd, waarbij ingeschreven kan
worden voor het enkel, de dubbel en de mix-dubbel.
6.3 KNLTB competitie
Bij TV MEERBURG bestaat de mogelijkheid om competitie te spelen. De KNLTB heeft
verschillende periodes waarin een competitie wordt georganiseerd: voorjaar, najaar, winter.
Voor alle competities geldt dat het aantal beschikbare plaatsen niet onbeperkt is. Er wordt zoveel
mogelijk met ieders wensen rekening gehouden.

6.4 MEERBURG dubbel
TV MEERBURG organiseert een open toernooi (indeling via actuele rating), het z.g. ‘MEERBURG
dubbel’, dat in september op het programma staat. Informatie en inschrijven kan in verschillende
categorieën via de website of via www.toernooi.nl.
6.5 Overige open toernooien
Vanaf juni - direct na afloop van de reguliere voorjaarscompetitie - tot september houden tal van
verenigingen in de regio toernooien, waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Uiteraard gaat het
dan om de speelsterkte-klasse, die op de eigen pas staat vermeld.
6.6 Zomer/winter ladder
Elke winter tussen oktober en maart en in de zomer in de maanden juni, juli en augustus wordt er
een winter/zomerladder opgezet. Je kan je hiervoor inschrijven voor de enkel of de dubbel. Je
spreekt zelf de partijen af en zo speel je ongeveer 2-3 keer in de maand een partijtje van één
uur. Het gaat er vooral om regelmatig een wedstrijd tegen clubgenoten te kunnen spelen in een
laagdrempelige, relaxte sfeer. Spelers en speelsters van alle niveaus kunnen hieraan meedoen.
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Tennisschool NossikVersteeg

Tennisschool NossikVersteeg verzorgt de lessen voor leden van TV MEERBURG. Via de website
kan er ingeschreven worden voor de lessen.
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