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1. Van harte welkom
Je bent lid geworden van onze vereniging, welkom! Met de informatie in dit
introductieboekje willen wij je wegwijs maken binnen onze club, zodat je je snel thuis
voelt. Wij willen je graag infomeren over onze buddy’s. Wouter en Jos staan graag voor
je klaar om je welkom te heten bij onze tennisvereniging.

Buddy’s voor nieuwe leden
Tennis is een sport dat je niet altijd alleen kunt doen. Je kunt je natuurlijk opgeven voor
single toernooien of tennislessen, maar vrijspelen of dubbeltoernooien zijn net zo leuk.
Als je net bij een vereniging lid bent, is het soms lastig gelijk contacten te leggen met
leden of alles bij de club al te kunnen vinden. Daar hebben wij wat op gevonden. Elk
nieuw lid bij onze tennisvereniging krijgt een buddy. Wij hebben bij De Maten twee
buddies voor de senioren leden. Dit zijn Wouter Hoekwater en Jos Brekelmans. Zij
helpen jou op weg om zowel kennis te maken met de leden als op de baan. Wouter en
Jos zijn beide veel op de baan te vinden. Grote kans dus dat wanneer je zelf wilt
tennissen je één van hen ook zult zien. Naast vrijspelen bij de club, spelen ze ook veel
toernooien, waardoor zij ook veel mensen kennen.

Hoe blijf je op de hoogte?
Wil je met andere tennisleden van de club kennismaken? Geef je dan op voor de
evenementen die wij organiseren voor onze leden. In onze e-mailnieuwsbrief, de eTema, kun je lezen wanneer deze evenementen zijn. De e-Tema verschijnt iedere 15e
van de maand. Daarin besteden we aandacht aan de onderwerpen die binnen onze
vereniging van belang zijn. We raden je dan ook aan je aan te melden voor de e-Tema.
Dit doe je door je e-mailadres door te geven aan de ledenadministratie:
ledenadministratie@tvdematen.nl. Voor actuele en belangrijke informatie kun je altijd
de website www.tvdematen.nl raadplegen. Zo blijf je altijd op de hoogte.
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Vrijwilligersbeleid
Onze vereniging houdt de kosten graag laag om de tennissport daarmee toegankelijk
te maken en te houden. We zijn niet commercieel gedreven en moeten het dan ook
voornamelijk hebben van de inbreng van vrijwilligers. Daarom hebben we als
vereniging besloten dat ieder seniorlid verplicht is vrijwilligersactiviteiten te verrichten.
De leden worden gevraagd om minimaal drie dagdelen een vrijwilligersactiviteit te
verrichten. Voor de competitiespelers gelden vier dagdelen. Een dagdeel kan een
ochtend, middag of avond zijn. Meestal verrichten de leden deze vrijwilligersactiviteiten
in de vorm van het draaien van bardiensten. Het is, in overleg, echter ook mogelijk om
te helpen bij evenementen of bij het te verrichten onderhoud aan het park. Alleen door
de inzet van vrijwilligers is het mogelijk onze vereniging te laten groeien en bloeien. We
hopen ook te mogen rekenen op jouw bijdrage. Het bestuur wenst je een prettige tijd bij
onze vereniging en veel tennisplezier!

De voorzitter, Lilian Eilers
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2. De geschiedenis van de vereniging
Tennisvereniging De Maten bestaat al bijna veertig jaar. De tennisvereniging is
opgericht op 1 juni 1978. In 1982 is de bouw van het clubhuis begonnen. Op 4 juni
1983 vond de feestelijke opening plaats. Hieronder hebben we een kort tijdspad
gemaakt wat de afgelopen tien jaar is gebeurd.

2006: aanleg van vier EasiClay banen
2008: aanleg minitennisbaan voor de jeugd
2009: start verbetering groenvoorziening en verdere aankleding park en clubhuis
2010: renovatie toiletgroep
2011: renovatie kleedkamers en douchevoorzieningen
2012: bij gesloten clubhuis in de wintermaanden, de mogelijkheid om de verlichting van
baan 1 t/m 4 aan te zetten.
2016: aanleg smashcourt banen
2017: aanleg minibaantje
2018: baanverlichting vervangen door led-verlichting
2019: onze tennisleraar Joost van der Marel is gekozen tot tennisleraar van het jaar

Al deze verbeteringen hebben we kunnen aanbrengen dankzij de inkomsten uit de
contributies, de sponsordonaties en niet in het minst door de inzet van vrijwilligers.
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3. De structuur van de vereniging
Het bestuur en de leden vormen samen de vereniging. Het hoogste bestuursorgaan
van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV), die het bestuur en een
aantal commissies benoemt. De ALV vindt minimaal één keer per jaar in het eerste
kwartaal plaats.

Het bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur en alle commissievoorzitters. Het
Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en
een 2e secretaris/ penningmeester en is bereikbaar via db@tvdematen.nl.
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4. De commissies
De volgende commissies zijn actief voor onze vereniging:
• Commissie Beheer en Onderhoud (CBO)
• Commissie Competitie en Toernooien (CCT)
• Recreatiecommissie (RC)
• Jeugdcommissie (JC)
• Bar- en Recreatiecommissie (BRC)
• Public Relations Commissie (PRC)

Commissie (PRC) Commissie Beheer en Onderhoud: cbo@tvdematen.nl
• Controle op en het onderhoud van de tennisbanen;
• De aanschaf en het beheer van materialen en inventaris;
• Het beheer van het clubhuis, het terras en de banen.

Commissie Competitie en Toernooien: cct@tvdematen.nl
• Het organiseren van diverse competities. Waaronder de indeling van de teams, het
opstellen en beheren van het speelschema en de inschrijving bij de KNLTB;
• Het organiseren van de clubkampioenschappen;
• Het organiseren van KNLTB toernooien.

Bar- en recreatiecommissie: brc@tvdematen.nl
• Exploitatie van het clubhuis;
• Verantwoordelijk voor de bezetting en bediening van de bar en de keuken;
• Verzorging van de catering van alle evenementen;
• Het organiseren van verschillende activiteiten zoals, rommelpot, fietstocht op
Hemelvaartsdag, kaartavonden, borrels etc.
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Public Relations Commissie: redactie@tvdematen.nl
• De verzorging (opmaak en verspreiding) van het e-Tema;
• Het onderhoud en het beheer van de website;
• Beheer social media;
• Het schrijven van wervende teksten en persberichten.

Jeugdcommissie: jc@tvdematen.nl
De JC is verantwoordelijk voor de organisatie van vele evenementen voor de jeugd in
samenwerking met KNLTB Regio Apeldoorn en Gelderland en KNLTB Landelijk. In
hoofdstuk 14 ‘Voor de jeugd’ staan diverse activiteiten vermeld.

De bovengenoemde commissies werken natuurlijk veel met elkaar samen en bestaan
uit enthousiaste vrijwilligers. Ze kunnen altijd hulp gebruiken, dus mocht je het leuk
vinden om ook iets extra’s te doen voor de club, meld je dan aan bij één van de
commissies. Het is gezellige en leerzaam. De actuele samenstelling van het bestuur en
de commissies vind je terug op de website.
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5. Accommodatie
Onze tien verlichte buitenbanen liggen aan het Ambachtsveld 3 in Apeldoorn en zijn
eigendom van de vereniging. Zes banen zijn voorzien van een gravel toplaag. De
overige vier zijn Smashcourt banen. Op deze vier banen kan het hele jaar gespeeld
worden, mits niet ondergesneeuwd. Of de gravelbanen ook bespeelbaar zijn, is
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Op het park is een ruim terras, een mini tennisbaan en speelgelegenheid voor kinderen
aanwezig. Ook staat er een clubhuis met gezellige bar, keuken, kleedkamers met
douches en toiletten.

Niet onbelangrijk is de aanwezigheid van een automatische externe defibrillator
(Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED). Dit is een draagbaar
toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een
geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het
hart weer in een normaal ritme te brengen.
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6. Openingstijden park en clubhuis
Donderdag 2 januari t/m zondag 29 maart
Dag

Ochtend

Middag

Avond

Licht
uit

Park

Maandag

10.30 - 12.30

14.00 - 16.00

19.00 - 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Dinsdag

10.30 - 12.30

14.00 - 16.00

19.00 - 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Woensdag

10.30 - 12.30

14.00 - 16.00

19.00 - 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Donderdag 10.30 - 12.30

14.00 - 16.00

19.00 - 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Vrijdag

10.30 - 12.30

14.00 - 16.00

19.00 - 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Zaterdag

10.30 - 12.30

14.00 - 16.00

Gesloten

n.v.t.

9.00 –
16.00

Zondag

10.30 - 12.30

14.00 - 16.00

19.00 - 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Maandag 30 maart t/m zondag 27 september
Dag

Ochtend

Middag

Avond

Licht
uit

Park

Maandag

9.00 – 11.45

13.45 16.45

18.45 – 23.00

22.30

9.00 –
23.00

Dinsdag

9.00 – 11.45

13.45 16.45

18.45 – 23.00

22.30

9.00 –
23.00

Woensdag

9.00 – 11.45

13.45 16.45

18.45 – 23.00

22.30

9.00 –
23.00

Donderdag

9.00 – 11.45

13.45 16.45

18.45 – 23.00

22.30

9.00 –
23.00

Vrijdag

9.00 – 11.45

13.45 16.45

18.45 – 23.00

22.30

9.00 –
23.00

Zaterdag

9.00 – 11.45

13.45 16.45

Gesloten

n.v.t.

9.00 –
20.00
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Bij
competitie

9.00 – 12.30

12.30 16.45

Gesloten

n.v.t.

9.00 –
20.00

Zondag

9.00 – 11.45

13.45 16.45

18.45 – 23.00

22.30

9.00 –
23.00

Bij
competitie

9.00 – 12.30

12.30 16.45

18.45 – 23.00

22.30

9.00 –
23.00
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Maandag 28 september t/m donderdag 31 december
Dag

Ochtend

Middag

Avond

Licht
uit

Park

Maandag

10.30 - 12.30

14.00 16.00

19.00 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Dinsdag

10.30 - 12.30

14.00 16.00

19.00 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Woensdag

10.30 - 12.30

14.00 16.00

19.00 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Donderdag 10.30 - 12.30

14.00 16.00

19.00 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Vrijdag

10.30 - 12.30

14.00 16.00

19.00 22.30

22.00

9.00 –
22.30

Zaterdag

10.30 - 12.30

14.00 16.00

Gesloten

n.v.t.

9.00 –
16.00

Zondag

10.30 - 12.30

14.00 16.00

19.00 22.30

22.00

9.00 –
22.30
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7. Bardienstplanner
Ons clubhuis neemt een belangrijke plek in binnen de vereniging. Hier is een hoop
gezelligheid en onder het genot van een drankje kan er leuk nagepraat worden over
tennis. Zoals eerder aangegeven is een belangrijke regel dat ieder seniorlid verplicht is
vrijwilligersactiviteiten te verrichten, minimaal drie dagdelen (competitiespelers vier
dagdelen) per verenigingsjaar.

In juli 2011 zijn we van start gegaan met de mogelijkheid om via de website online
bardiensten in te plannen. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om op tijdstippen en dagen
de bardiensten in te plannen die jou het beste uitkomen.

Hoe werkt het?
Elk kwartaal ontvang je een e-mail om je bardiensten in te plannen. Wanneer je de
eerste e-mail van ons ontvangt, is daar ook een account voor je aangemaakt. Door op
de link te klikken van de e-mail ben je direct ingelogd en kun je de bardiensten
plannen.
Goed om te weten is dat je veel meer achter de inlog kunt doen. Wanneer je
bijvoorbeeld je e-mailadres verandert, kun je dat ook daar wijzigen. De
ledenadministratie krijgt en berichtje wanneer dit is verwerkt.

Kun je nou niet wachten tot je de eerste e-mail ontvangt voor het plannen van je
bardiensten? Dan kun je ook op de website een account aanmaken. Ga dan naar
www.tvdematen.nl. Onder het kopje ‘inloggen’. Na te zijn ingelogd wordt op een
overzichtelijke manier het aantal door jouw geplande en te plannen bardiensten
getoond. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je dit melden via het e-mailadres
barplanner@tvdematen.nl.

Belangrijk: Lees voor je bardienst draait de ’instructie verantwoord alcoholgebruik’ in
hoofdstuk 20d.
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8. Gedrag op de tennisbaan
Voor eenieder, dus zowel voor senioren, jeugdleden als niet-leden geldt dat zij op ons
park met begrip en wederzijds respect met elkaar omgaan.

Als je gaat tennissen is het goed te weten dat er een aantal ongeschreven regels zijn,
waaraan iedereen zich houdt. Met een beetje goede wil voorkomen we daarmee veel
irritaties. Hieronder enkele tips, die het tennissen voor jezelf en anderen prettiger
maakt:
• Ga niet zonder tennisballen naar de baan;
• Steek geen baan over waar anderen spelen, zonder toestemming te vragen;
• Roep niet onmiddellijk “bal over” als je bal naar een andere baan rolt;
• Pak geen bal op de baan waar anderen spelen zonder het te overleggen;
• Kijk goed als je een bal terugslaat, die van een andere baan komt. Doe dit snel en
zonder de andere spelers te storen.
• Roep geen ongepaste woorden tijdens het spel als uiting van frustratie.
• Houd je aan het afhang-, baan- en introductiereglement (zie hoofdstuk 20).
• Vergeet de baan na het spelen niet te vegen en laat geen rommel achter.
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9. Ledenpasje
Tennisvereniging De Maten is aangesloten bij de KNLTB. Dit betekent dat ieder lid van
onze vereniging ook automatisch lid is van de KNLTB en een persoonlijke spelerspas
ontvangt. Op deze pas staat je lidmaatschapsnummer en je speelsterkte. Met de
spelerspas kun je gebruik maken van de tennisbanen en heb je ook toegang tot de
kleedkamers, douches en het toilet. Pasbezitters kunnen meedoen aan diverse
toernooien in heel Nederland.

Ben je tijdelijk lid? Dan word je geen lid van de KNLTB en ontvang je een papieren
pasje. Deze is alleen te gebruiken bij onze vereniging in de maanden dat je bij ons lid
bent. Tot welke datum dit pasje geldig is, staat ook op het pasje geschreven.

Pas goed op je tennispasje
Als je op ons park wilt tennissen, is het van belang dat je je pasje op het afhangbord
hangt bij de tijd wanneer jij de baan op gaat. Over het afhangen kun je elders meer
lezen onder het kopje ‘Afhangreglement Tennisvereniging De Maten’. Zonder pasje
kan er niet gespeeld worden.
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10. Speelsterkte
Op je KNLTB spelerspas staat je speelsterkte voor het enkel- en het dubbelspel. Deze
speelsterkte kent 9 categorieën. Iedereen begint in categorie 9 en na twee jaar word je
automatisch niveau 8. Categorie 1 is de hoogst mogelijke speelsterkte.

De KNLTB stelt ieder jaar opnieuw je speelsterkte vast op basis van de door jouw
behaalde resultaten tijdens de competitie en toernooien. Op www.knltb.nl kun je lezen
hoe de speelsterkte wordt vastgesteld. Met vragen hierover kun je ook terecht bij de
leden van de Commissie Competitie en Toernooien (CCT): cct@tvdematen.nl.
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11. Financiën
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en voor de actuele
gegevens omtrent de hoogte van de contributie verwijzen we je naar de website. De
contributie wordt elk jaar automatisch geïndexeerd (volgens CPI). Indien de verhoging
meer bedraagt dan de landelijke indexering, wordt deze extra verhoging van de
contributie vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Ondersteunende leden (niet speelgerechtigd) betalen € 15,- per jaar. Het entreegeld
(administratiekosten) voor een nieuw lid is € 18,50-. De contributie betaal je in twee
termijnen. De eerste in december en de tweede vlak na de ALV.

Het IBAN-nummer van De Maten is: NL33RABO0103142762. Een automatische
incasso is bij onze vereniging gebruikelijk. Wil je hier geen gebruik van maken? Dan
brengen we, in verband met de hogere kosten, € 2,- incasso (porti + bankkosten) in
rekening.

Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap kan door een lid alleen schriftelijk worden beëindigd per eind van het
lopende verenigingsjaar. Daarbij moet je een opzegtermijn van vier weken in acht
nemen. Praktisch houdt dit in dat jouw opzegging voor 1 december bij de
ledenadministratie binnen moet zijn. Indien je gedurende het seizoen aangeeft te willen
stoppen, dan zal jouw opzegging worden verwerkt per einde van het verenigingsjaar.
Er vindt geen restitutie of gedeelte van de contributie plaats.

Procedure bij ziekte en blessures
Het bestuur kan bij bijzondere omstandigheden de hoogte van de contributie eventueel
aanpassen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingen en wanneer het lid zich zelf meldt bij
de Ledenadministratie.
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12. Andere leden leren kennen
Als je nieuw bent bij onze vereniging ken je waarschijnlijk nog niet veel mensen om
mee te tennissen. Tennisles nemen is een goede manier om kennis te maken met
andere leden van de vereniging. Daarnaast organiseert onze vereniging allerlei
activiteiten waarbij het niet nodig is om van tevoren afspraken te maken. Bij deze
evenementen ligt de nadruk op de gezelligheid bij de club. Onder het kopje
‘Recreatieve evenementen’ in dit boekje vind je hier meer informatie over.

Online
Bijna alle informatie is te vinden via onze website of op Facebook. Op beide media zijn
wij erg actief. Bezoek en like vooral onze pagina’s om op de hoogte te blijven van al
onze gezelligheid bij de club.

20

13. Tennislessen
Voor blijvend spelplezier adviseren wij je om les te nemen. Dit bevordert uiteraard de
kwaliteit van je spel, maar helpt je ook blessures te voorkomen. Om het spel goed te
leren is het belangrijk naast het lessen ook veel ‘vrij’ te spelen. Dit kun je doen op jouw
gewenste tijden met speelmaatje of je kunt je opgeven tijdens de rommelpot tijden. Met
de rommelpot word je ingedeeld op speelsterkte en kun je tennissen met anderen
clubleden.

In de zomermaanden wordt er buiten gelest en in de wintermaanden binnen in de hal
naast onze club. Voor meer informatie over de tennisles, kijk dan op onze website.
Joost van der Marel is onze hoofdtrainer. Naast de informatie op onze website heeft hij
ook een eigen website. Als je geïnteresseerd bent in de lessen, kijken dan eens op zijn
website via www.vandermarel.com.

Joost is te bereiken via: j.a.vandermarel@chello.nl
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14. Voor de jeugd
Leuk dat je lid bent geworden van onze tennisclub! Je zult snel kennismaken met de
leden van de jeugdcommissie, die veel gezellige dingen voor jou organiseren.

De Maten heeft ongeveer zeventig enthousiaste jeugdleden in de leeftijd van acht tot
en met zeventien jaar. Naast de wekelijkse tennistrainingen wordt er door het gehele
jaar ook veel jeugdactiviteiten georganiseerd. Al deze evenementen worden promoot
op de website van De Maten, in de e-Tema en via de Jeugdcommissie. Op de website
is ook een speciaal kopje geplaatst voor de jeugd.

Verschillende evenementen die wij voor de jeugd organiseren zijn:
• Open Jeugdtoernooi;
• Worldtour;
• Mini-maxi toernooi;
• Uitwisseling met andere tennisverenigingen.

Tenniskids
Er zijn nog niet zo veel jonge kinderen die al tennissen. Dat is jammer, want juist de
tennissport heeft aan kinderen in deze belangrijke ontwikkelingsfase van hun
(bewegings-) leven veel te bieden. De KNLTB ging daarom op zoek naar een geschikt
jeugdconcept voor tennisverenigingen en vond dat in Engeland: Tenniskids. In 2013 is
ook De Maten gestart met dit succesvolle lesprogramma voor de allerkleinsten!

Tennis een moeilijke sport om te leren? Nu niet meer! Met Tenniskids biedt De Maten
jeugdspelers (vanaf 6 jaar) leuke en leerzame activiteiten, waardoor ze eerder het
tennisspel kunnen spelen dan nu vaak het geval is. Spelplezier en het ontwikkelen van
vaardigheden, daar gaat het om. Aangepaste baanlengtes en speciale Tenniskids
lesmaterialen zoals: stickerboekjes, scorekaarten, gimmicks en certificaten sluiten
perfect aan bij de mogelijkheden en de belevingswereld van jonge kinderen.

Onze clubtrainer Joost van der Marel is er klaar voor. Hij heeft een speciale cursus
Tenniskids gevolgd en beschikt over alle nieuwe, professionele en inspirerende
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lesmaterialen. In drie stappen bereidt Joost de jeugd voor op het echte tennisspel: op
een hele baan met echte tennisballen. Van Rood naar Oranje en Groen!

Tenniskids Rood
In deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Zij ontwikkelen
basisvaardigheden zoals bewegen en coördinatie, nemen deel aan veel leuke
activiteiten en spelen kleine wedstrijden.

Tenniskids Oranje
In de tweede fase wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de
basisvaardigheden. Kinderen leren nieuwe slagen en technieken, die hen voorbereidt
op het spelen op een grote baan. De wedstrijden worden steeds langer.

Tenniskids Groen
Dé voorbereiding op het ‘hele baan’ tennis! Kinderen in deze fase zijn groter en sterker
en dus in staat de hele baan te bestrijken. Techniek en tactiek worden verder
ontwikkeld, evenals atletische vaardigheid. Wedstrijden worden wederom langer en
competitietennis speelt een belangrijkere rol.

Tennidskids Geel
Tenniskids geel is ontwikkeld voor de competitie. Dat is eigenlijk de ‘gewone’ jeugd
voordat de WorldTour van start ging. Wat houdt de ‘gewone’ jeugd in? Dat is eigenlijk
heel simpel. Zij spelen mee met de senioren competitie op zaterdag of zondag.

Worldtour
Bijna elke zondag aan het begin van het seizoen wordt de WordTour georganiseerd.
De kinderen worden ingedeeld bij clubs in de buurt waarmee ze competitie spelen.
Deze wedstrijden beginnen om 9.00 uur en duren tot ongeveer 10.30 – 12.00 uur. Dit
ligt aan welke kleur er speelt. De ene wedstrijden duren namelijk wat langer dan de
anderen. De Maten heeft zes teams met in totaal 26 jeugdleden.
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Zwerfpasjes
Om het mogelijk te maken dat vriendjes of vriendinnetjes, die lid zijn van een andere
vereniging, toch met elkaar kunnen spelen is de “zwerfpasjesregeling” ontstaan. Je
mag met je vriendje(s) of vriendinnetje(s) op onze banen tennissen in de zogenaamde
daluren vanaf 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. Dit mag van maandag t/m vrijdag. Op
de woensdagen al vanaf 13.00 uur. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. Wel is
het van belang dat iedereen zijn pasje op het afhangbord hangt, zodat jullie de baan
hebben gereserveerd. Tijdens evenementen is deze regeling niet van toepassing.

Vragen?
Heb je na het lezen van al deze informatie nog vragen, stuur dan een e-mail naar jc@
tvdematen.nl en de jeugdcommissie helpt je verder. Voor meer informatie kun je ook
naar de website www.tvdematen.nl gaan en lees onder het kopje “jeugd” veel meer
nieuws.

Tot ziens op de baan!
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15. Clubkampioenschappen, toernooien en
competities
Clubkampioenschappen
Ieder jaar organiseren we begin juni de clubkampioenschappen voor alle leden (en
tijdelijke leden) van onze vereniging. De deelnemers worden verdeeld in verschillende
categorieën. Je kunt je inschrijven in de categorie die het beste bij je past op basis van
leeftijd, speelsterkte en favoriete spelsoort (enkelspel, dubbelspel en/of gemengd
dubbelspel). Via www.toernooi.nl zie je de data waarop de clubkampioenschappen
gespeeld worden en wanneer je je hiervoor kunt inschrijven. Meer informatie vind je op
onze website of de e-Tema.

Toernooien
Onze vereniging organiseert diverse toernooien verspreid over heel het jaar. Zo
organiseren wij bijvoorbeeld een Jeugdtoernooi in juli, het dubbeltoernooi in augustus
en hebben we eind september nog het open toernooi. Alle toernooien worden
drukbezocht. Dus mocht je niet met alle toernooien mee kunnen of mogen doen. Het is
zeker een kijkje waard.
Houd onze website, Facebook en toernooi.nl goed in de gaten voor actuele en meer
informatie.

Naast onze eigen toernooien worden er ook heel veel leuke toernooien in de buurt
georganiseerd. Ben je benieuwd welke toernooien er allemaal zijn? Kijk dan op
www.toernooi.nl.

Competitie
Veel leden van onze vereniging nemen deel aan één van de competitiemogelijkheden
van de KNLTB. Ieder lid kan zich hiervoor inschrijven. De inschrijving hiervoor sluit
altijd in de maand november. De Commissie Competitie en Toernooien (CCT) stelt
vervolgens de teams samen, op basis van de voorkeur en de speelsterkte. De
commissie houdt hierbij rekening met een maximaal aantal teams dat op een bepaalde
dag mag spelen. Dit bepaalt de KNLTB op basis van het aantal tennisbanen dat een
vereniging hiervoor beschikbaar stelt.
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16. Recreatieve evenementen
Alles wat niet wordt georganiseerd door de CCT (toernooien en competitie) valt onder
de BRC. De BRC organiseert tennis, maar ook niet tennis gerelateerde evenementen.
Omdat we nu ook in de winter door kunnen spelen, organiseren we ook steeds meer
events die in de winter plaatsvinden. Enkele voorbeelden van evenementen worden
hieronder weergegeven.

Openingsdag
Bij aanvang van het zomerseizoen wordt eind maart / begin april altijd een
Openingsdag georganiseerd. De nadruk ligt op kennismaken en de gezelligheid. Het
deelnemen aan deze activiteit is gratis. Ook wordt er altijd een lekkere lunch verzorgd.
Tegen een kleine vergoeding, kun je deze ook nuttigen. Benieuwd wat het programma
voor deze dag is? Kijk dan op onze website.

Rommelpotten en de algemene regels
Er wordt op verschillende dagen in de week gerommelpot. Rommelpotten is bedoeld
voor alle leden van onze vereniging vanaf 16 jaar en je hoeft je niet vooraf op te geven.
Naast dat het leuk is weer eens met iemand anders te tennissen, is het ook leuk voor
nieuwe mensen wanneer je nog geen tennispartner hebt. Hoe werkt het? Je komt
gewoon naar het park en levert je ledenpas in bij de organisator van dat moment. Je
wordt vervolgens willekeurig ingedeeld voor een dubbelspel ingedeeld op sterkte.

Wil je stoppen? Dan keer je je ledenpas op het afhangbord om, dus voordat je de baan
op gaat voor je laatste wedstrijd. De tijdsduur van de partijen is vooraf vastgesteld.
Meestal is dat een half uur tot drie kwartier voor één ronde. Na een ronde word je weer
opnieuw ingedeeld, totdat je je pasje omdraait. Let op: het is wel belangrijk dat je zelf
tennisballen meeneemt.
Dinsdagavond (19.00 – 22.30 uur)
Deze rommelpotavond wordt het gehele jaar (dus ook tijdens het winterseizoen)
georganiseerd en staat onder leiding van de BRC. Deelname hieraan is mogelijk vanaf
16 jaar. Met uitzondering van de lesbanen zijn alle banen hiervoor beschikbaar. De
eerste ronde duurt 45 minuten, gevolgd door een pauze van 15 minuten.
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Daarna duren de rondes 30 minuten. Bij drukte kan hiervan afgeweken worden. Dit
laatste is ter beoordeling van degene die indeelt. Het aantal banen dat gebruikt wordt
voor de rommelpot is afhankelijk van het aantal deelnemers. Dat betekent wanneer er
veertig deelnemers zijn, alle banen bezet zijn en je niet kunt vrijspelen. Wil je niet
rommelpotten, dan is het goed rekening te houden dat er beperkte vrijspeel banen zijn.
Woensdagochtend (09.00 – 12.00 uur)
Op woensdagochtend zijn er drie banen beschikbaar voor het rommelpotten, twee
gravelbanen (banen 5 en 6) en één smashcourtbaan (baan 1). Op de overige banen
kan er gewoon vrij gespeeld worden. De rommelpot op woensdagochtend is van 1 april
tot 1 oktober.
Zaterdagochtend (10.00 – 13.00 uur)
Nadat de competitie op zaterdag is afgelopen, start de zaterdagochtend rommelpot. Bij
deze rommelpot zijn vier gravelbanen (5,6,7en 10) en twee smashcourtbanen (1 en 2)
beschikbaar voor het rommelpotten. Op de overige banen kan vrij getennist worden.
Als het erg druk is dan kan besloten worden nog één extra baan te gebruiken voor het
rommelpotten. Dit ter beoordeling van degene die de spelers indeelt.

Als de gravelbanen niet bespeelbaar zijn dan zijn er drie smashcourt banen voor het
rommelpotten beschikbaar en één voor vrij tennis. Er wordt altijd 45 minuten gespeeld
met daarna 15 minuten pauze.

Beginnerstoernooi
Ben jij dit jaar lid geworden of ben je net begonnen met tennissen? Doe dan mee aan
onze beginnerstoernooien. Deze worden na opening van het seizoen maandelijks
georganiseerd. Via deze weg kun je onderling wedstrijdjes spelen en leer je direct
mensen kennen van ongeveer jouw niveau. Houd de website in de gaten voor actuele
informatie.

Joost van der Marel Wintermix
In de maanden oktober t/m maart wordt er een wintermix georganiseerd. Het toernooi
wordt gespeeld op onze vier smashcourt banen. Dit toernooi is speciaal voor de leden
van Tennisvereniging De Maten.
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Niet-tennis-activiteiten
Onze vereniging organiseert ook activiteiten buiten het tennissen om. Zo kun je in de
wintermaanden meedoen aan de kaartavonden, nieuwjaarsborrel, creabea avond etc.
In de zomermaanden organiseren we onder andere de Hemelvaart fietstocht en nog
veel meer. Voor meer informatie kijk op www.tvdematen.nl
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17. Apeldoornse Tenniskampioenschappen (ATK)
De Apeldoornse Tennis Federatie (ATF) organiseert ieder jaar eind augustus/begin
september de Apeldoornse Tenniskampioenschappen (ATK). Er wordt in diverse
categorieën gespeeld. Leden van de Apeldoornse tennisverenigingen en tennissers die
in Apeldoorn wonen en elders lid van een tennisvereniging zijn, kunnen deelnemen.

De partijen worden verdeeld over alle Apeldoornse tennisverenigingen. Om de beurt
zijn de verenigingen verantwoordelijk voor de organisatie van de finales. In 2016
mochten wij de finales organiseren en dat was een groot succes! Wij maakten echt het
verschil! We waren gastvrij en was en gemoedelijke atmosfeer en heel het park zat vol
met supporters. We hebben De Maten hier goed mee op de kaart gezet.
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18. Tenniskleding en tennisschoenen
‘Tenniskleding verplicht’ zie je bij elk tennispark staan. Maar wat is precies
tenniskleding? Als je nieuwe kleding wilt kopen adviseren we je naar een sportwinkel te
gaan, bijvoorbeeld Intersport Jonker. In deze paragraaf geven wij je enkele richtlijnen
voor de juiste tenniskleding.

Eén van de belangrijkste dingen, zijn je tennisschoenen. Zodra je de tennisbanen
betreedt is het belangrijk dat je de juiste schoenen aanhebt. Je moet daarom altijd
tennisschoenen aanhebben. Andere schoenen zijn verboden, omdat ze de banen
kunnen beschadigen en blessures kunnen veroorzaken. Vraag in de sportwinkel om
tennisschoenen voor de banen met een gravel en smashcourt ondergrond.

Op onze banen moet iedereen altijd tenniskleding dragen, dus niet alleen bij officiële
wedstrijden en toernooien. Er is een uitgebreide keuze aan tenniskleding in alle
prijsklassen. Reclame op tenniskleding is in principe niet toegestaan. De KNLTB heeft
speciale richtlijnen voor reclame-uitingen op tenniskleding en onze vereniging heeft
hiervoor ook een beleid ontwikkeld. Wil je een sponsornaam op je tenniskleding?
Neem dan contact op met het bestuur of de PR commissie.
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19. Reglementen
Bij onze tennisvereniging is een aantal reglementen van kracht. Belangrijk is dat
iedereen zich daaraan houdt.

Allereerst is er het huishoudelijk reglement, welk reglement te omvangrijk is om op te
nemen in dit boekje, maar op aanvraag bij de secretaris db@tvdematen.nl kan worden
verkregen.

Afhangregelement
Daarnaast is er een afhangreglement waarin onder meer staat beschreven dat het
verplicht is om een baan af te hangen voordat je gaat tennissen. Ook als er op dat
moment niemand op die baan speelt. In het afhangreglement (paragraaf 20a) staat
beschreven hoe je moet afhangen. Wij adviseren je dit reglement goed door te nemen
om misverstanden te voorkomen. In de praktijk blijkt dat er weleens misverstanden
ontstaan bij niet-naleving van dit reglement.

Introduceren
Het is mogelijk om op onze vereniging een keer op onze banen te tennissen met
bekenden en familieleden, die geen lid zijn van de vereniging. De mensen die geen lid
zijn van de vereniging, mogen geïntroduceerd worden. De kosten hiervoor zijn voor
senioren vijf euro per dag. Je zult begrijpen dat we de verantwoording hierbij wel bij de
leden leggen, om hier geen misbruik van te maken. Hiervoor is een
introductiereglement opgesteld (paragraaf 20b).

Baanreglement
Het baanreglement (paragraaf 20c) gaat over het gebruik van de banen, het clubhuis,
de verlichting, etc. Het is met name belangrijk dat je na het spelen de tennisbaan
sleept.

Instructie alcoholgebruik
Tenslotte heeft onze vereniging ook een Instructie verantwoord alcoholgebruik
(paragraaf 20d). Dit reglement beschrijft onze huisregels met betrekking tot het
alcoholgebruik op de vereniging.
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20a. Afhangreglement
Vanaf 1 april 2017 is iedereen verplicht af te hangen met een - in het betreffende
jaargeldige KNLTB ledenpas of introductiepasje. Pasjes van voorgaande jaren zijn
vanaf april niet meer geldig. Deze oude pasjes hebben géén afhang- of
reserveringsrecht meer en zullen worden verwijderd van het afhangbord.

Het doel van dit reglement is dat iedereen evenveel kan tennissen. Deze regels zijn
met name belangrijk wanneer er veel mensen tegelijkertijd willen tennissen. De
naleving van dit reglement geeft ook de mogelijkheid om te controleren of iedereen
speelgerechtigd is.

Tijdens toernooien, competities en lessen wijst het bestuur banen aan waarop je niet
vrij mag spelen. Afhangen van deze banen is niet mogelijk. De informatie staat op het
afhangbord. Er blijven meestal twee banen beschikbaar voor vrij spelen. Kijk van
tevoren even op de website of er tijdens evenementen nog banen vrij zijn gehouden
voor het vrijspelen.

Het afhangen van banen vindt plaats volgens de onderstaande regels. Let op:
Smashcourt en gravelbanen worden beide gezien als volwaardig banen en zijn daarom
gelijkwaardig tijdens het afhangen.

• Je hangt altijd op een lege baan af (keuze uit baan 1 t/m 10).
• Je hangt af op hele- of halve uren.
• Bij het eerder betreden van een lege baan, dus voor het hele- of halve uur, moet
worden afgehangen op het tijdstip daarvoor.
• Als alle banen vol zijn, hang je een baan af waarop het langst wordt gespeeld.
• Enkelspel hang je eerder af dan dubbelspel.
• Als alle banen bezet zijn, is de maximale speeltijd 30 minuten. Als de banen niet
allemaal bezet zijn, mag je langer doorspelen dan 30 minuten.
• Je moet fysiek aanwezig zijn op de baan op het tijdstip waarop je speeltijd volgens
het afhangbord begint. Wanneer je later dan vijf minuten na dit tijdstip op de
afgesproken baan arriveert, vervalt je speelgerechtigheid voor die periode.
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• Tijdens het spelen mag het pasje niet worden verhangen naar een andere baan.
• Wanneer je wordt afgehangen moet je één speelperiode wachten voor je weer kunt
spelen, tenzij een (afgehangen) baan eerder vrijkomt.
• Belangrijk is dat iedereen persoonlijk afhangt en dus zelf aanwezig is tijdens het
afhangen van de baan.
• In het geval van onreglementair afhangen is het bestuur of zijn door het bestuur
gemachtigden bevoegd het pasje in te nemen.
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20b. Introductiereglement
Tennisvereniging De Maten hanteert de volgende regels voor het introduceren van niet
leden.

• Introduceren is het gehele jaar toegestaan, met uitzondering van de dagen dat er een
evenement of toernooi is, zie daarvoor de event kalender op de website.
• Introducés mogen alleen spelen onder begeleiding van een lid van Tennisvereniging
De Maten.
• Introducés moeten voor € 5,- een pasje bij de bar kopen.
• Voor jeugdleden t/m 17 jaar geldt een tarief van € 3,- tenzij zij een KNLTB-pas
hebben dan mogen ze gratis geïntroduceerd worden (voormalige zwerfpas regeling
Jeugdcommissies in Apeldoorn);
• Het pasje geeft speelrecht voor één dag;
• Introduceren op woensdag en vrijdag, zowel overdag als ‘s avonds, is gratis, voor
maximaal drie keer per persoon;
• Net als onze leden zijn ook introducés verplicht tot het dragen van tennisschoenen op
de gravelbanen en sportschoenen op de smashcourtbanen.
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20c. Baanreglement
Het tennispark kent een zomer- en een winterseizoen.
• Het zomerseizoen loopt van 1 april t/m 30 september.
• Het winterseizoen loopt van 1 oktober t/m 31 maart.

Het tennispark is het gehele jaar toegankelijk. Kijk voor de actuele openingstijden van
het park en het clubhuis op de website of blader even terug naar hoofdstuk 6.

Op de baan is het dragen van tenniskleding en tennisschoenen verplicht. Schoenen
met geprofileerde zolen zijn alleen toegestaan op de smashcourtbanen.

De aanwezigheid van honden wordt minder wenselijk geacht. Meenemen mag, maar
wel aangelijnd. Het is verboden honden los te laten lopen op het tennispark.

Personen die geen lid van de vereniging zijn of zelf niet tennissen, mogen alleen op de
tennisbanen komen als zij in navolging van het introductiereglement worden
geïntroduceerd.

Geen enkele speler mag zich op de baan begeven of spullen laten liggen als ze
onbespeelbaar zijn. Bijvoorbeeld door regenplassen, nachtvorst, losse lijnen,
noodzakelijk onderhoud (sproeien, vegen, rollen, etc.). Als het begint te regenen
moeten de gravelbanen (zonder te vegen) direct worden verlaten.
Als je de laatste speler bent op een verlichte baan wordt er verwacht dat je na het
verlaten van de baan de bardienst waarschuwt dat het licht uit kan.

Na ieder tennisspel is het van belang dat de tennisbanen worden gesleept. Bij
gravelbanen is het van belang dat je in horizontale (heren) of verticale (dames) sleept.
Na het slepen worden de netten weer opgehangen op de daarvoor bestemde plaatsen.
De smashcourt banen hoef je niet te slepen. Deze worden begin van de dag gesleept
door de Baanonderhoud Commissie.
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Normen en waarden
Zorg na het tennis er ook voor dat de kleedkamers netjes blijven. Veeg tennisschoenen
eerst buiten op de roosters af. Gebruik geen ongepaste woorden op de baan. Bij
wangedrag kun je van de baan worden verwijderd.

Alleen de volgende personen mogen de baanverlichtingen aan- en uitdoen:
groundsman/ parkbeheerder, bestuursleden, leden die bardienst draaien en leden van
commissies die een evenement regelen of zich bezighouden met het baanonderhoud.
Eventuele nadere aanwijzingen van het bestuur en de daartoe door het bestuur
gemachtigde personen dien je op te volgen. Goed onderhoud en daardoor behoud van
onze banen is in ieders belang. Niet naleving van dit reglement kan leiden tot inname
van het ledenpasje.
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20d. Instructie verantwoord alcoholgebruik
Voor ieder seniorlid die bardienst draait, is het van belang kennis te nemen van deze
instructie. Iedere barmedewerker heeft namelijk de rol van eindverantwoordelijke bij de
verstrekking van alcohol, daartoe dient de barmedewerker c.q. vrijwilliger op de hoogte
te zijn van de regels van deze ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’. Hierna volgt een
beknopte uitwerking van deze instructie.

In de instructie wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• Kennis van de wettelijke voorschriften;
• Kennis van risico’s van overmatig alcoholgebruik;
• Leren hanteren van lastige situaties.
Als je deze instructie hebt doorgelezen beschikken wij over een gekwalificeerde
barvrijwilliger die optimaal inzetbaar is.

Doel Drank- en Horecawet
Voorkomen van mogelijke risico’s zoals:
• Alcoholgebruik kinderen
• Overmatig alcoholgebruik
• Ongevallen onder invloed
De Drank- en Horecawet regelt onder andere de verstrekking in commerciële (o.a. in
horeca, winkels) en in de para commerciële inrichtingen (verenigingen). De gemeente
verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen.

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet
Om de wettelijke voorschriften altijd na te komen heeft het bestuur van onze vereniging
een aantal huisregels opgesteld. De belangrijkste punten van deze regels zijn:
• Aan jongeren onder de 18 jaar mag GEEN alcohol worden verkocht.
• Zelfs het in zijn bezit hebben van alcohol in het openbaar door jongeren onder de 18
jaar is strafbaar.
• Aan ouderen mag dus geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor
jongeren onder de 18 jaar.
• Aan jongeren vanaf 18 jaar mogen zwak-alcoholhoudende dranken (tot 15%) en/of
sterke drank (15% alcohol of meer) verkocht worden.
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• De verstrekker van alcohol moet jongeren altijd om een geldig legitimatiebewijs
vragen. Dit kan zijn:
• Paspoort;
• Identiteitskaart;
• Rijbewijs (bromfiets);
• Tennispasje (kan in voorkomende gevallen dienen als).
• De verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat de jongeren die niet oud genoeg
zijn, wel alcohol hebben kunnen kopen. De jongeren zijn niet strafbaar.

Schenkverbod
Het is niet toegestaan alcohol te verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van
dronkenschap verkeren;
• Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging van geweld af te
dwingen.
• Het is niet toegestaan alcohol te verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan
leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
• Het is niet toegestaan mensen toe te laten die zichtbaar te veel hebben gedronken of
die onder invloed zijn van drugs.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de wettelijke voorschriften
• Bestuurlijke boete (2011: tussen de € 900 en € 3.600 euro).
• Bestuurlijke handhaving door gemeente bijvoorbeeld dwangsom of intrekking van de
Drank- en Horecawet vergunning.
• Bij een geconstateerd strafbaar feit kan de politie proces-verbaal opmaken.
• De inspectie (voedsel en Warenautoriteit van het ministerie van VWS) kan hoge
boete opleggen (overtreding van regels is nl. een economisch delict).
• Bij het niet naleven van de regels kan de leidinggevende en het bestuur aansprakelijk
gesteld worden.

Ons clubhuis mag niet gezien worden als een kroeg. Wij drinken een consumptie voor
de gezelligheid na een sportieve inspanning. Het is niet toegestaan om zelf
meegenomen alcoholhoudende dranken te nuttigen op ons tennispark. Happy hours,
een meter bier en ‘rondjes van de zaak’ zijn verboden.
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21. Statuten/Huishoudelijk reglement/Beleidsplan
De statuten, het huishoudelijk reglement, de notulen van de ALV en het beleidsplan
zijn op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar via db@tvdematen.nl

Bij De Maten zijn overigens de parkbeheerder en de voorzitter van de barcommissie in
het bezit van een diploma Sociale Hygiëne.
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