TC HONTENISSE

ALGEMENE INFO OVER DE CLUB

A. TENNISCLUB HONTENISSE: ALGEMENE INFO OVER DE CLUB.

1. Oprichting van de club.
Tennisclub Hontenisse is opgericht in november 1977.
Gezelligheid staat voorop in de TC Hontenisse. Het woord club geeft aan, dat de club
voor iedereen is, voor elke vrouw of man, die deze sport wil beoefenen.
Hoe dan ook als U lid wenst te worden ……U bent van harte welkom en wij ontmoeten u graag.
2. Ledental en organisatie.
De tennis club Hontenisse telt rond de 100 leden, waarvan ongeveer 20 juniorleden.
Uit deze leden is een bestuur gekozen, dat bestaat uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en een viertal bestuursleden.
Verder kent de club diverse commissies, zoals de Technische Commissie, de Commerciële commissie en de jeugdcommissie.
Naast deze commissies wordt van leden verwacht dat zij een handje bijsteken bij het
draaiende houden van de vereniging. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de contributie zo laag mogelijk gehouden kan worden. Zodoende houden we de tennissport
voor iedereen bereikbaar op ons mooie dorp Kloosterzande en omgeving. Als tennisclub hebben we tenslotte ook een maatschappelijke taak zoals bijdragen aan de
leefbaarheid van ons dorp.
Van leden wordt verwacht dat zij een handje bijsteken, bij de bardienst en hetzij in de
schoonmaak van de kantine, hetzij bij het onderhoud van het park.
3. Het tennisveld.
De T.C Hontenisse beschikt over 4 Smashcourtbanen en zijn gelegen aan de Emmastraat te Kloosterzande. Alle 4 de banen beschikken over verlichting.
Het spreekt voor zich, dat een tennisclub met zoveel leden dient te beschikken over
een baanreglement. Dit reglement dat het afschrijven en reserveren van de banen
inhoudt is opgehangen in het clubhuis en ook te lezen op de website www.tchontenisse.nl.
Er moeten nu eenmaal regels zijn voor het gebruik van een tennisbaan. Vooral bij
drukte moeten deze regels exact opgevolgd worden.
Zo kan het voorkomen, dat bij veel belangstelling er alleen maar dubbelspelen gespeeld mogen worden.
Het onderhoud aan de banen en aan het park wordt gepleegd door de baanman en
een groep van leden.
Van de spelers wordt verwacht, dat zij de laatste minuten van hun speelperiode, de
baan vegen.
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4. Het clubgebouw.
Sinds 2008 hebben wij een nieuw clubgebouw waar iedereen apetrots op is. Het
clubgebouw is tot stand kunnen komen door erg veel werk van vrijwilligers en door
een goede samenspraak met de gemeente Hulst.
Het clubgebouw is normaliter geopend tijdens bepaalde evenementen zoals, tossochtenden, jeugdbegeleiding, competitieweekends en toernooien.
En dan natuurlijk op weekdagen van maandag t/m donderdag in de avonduren.
Er wordt op ieder seniorlid een beroep gedaan om per seizoen, minimaal tweemaal
of liever meerdere malen bardienst te doen. Voor de schoonmaak van de kantine
wordt wekelijks zorg gedragen door een viertal leden, gewisseld via een schema,
zodat het voor deze leden een inspanning vergt van 2x per seizoen schoonmaakdienst. Er is een kantinecommissie die zorg draagt voor de indeling van de bardienst
en de schoonmaakdienst. Gezelligheid staat bovenaan in onze kantine.
Voor de toegang tot het park, de hal van de kantine voor het afschrijven van de banen, de toegang tot de kleedruimtes en douches zijn middels een sleutel, waarvan U
via het bestuur, een exemplaar kunt kopen (borg € 5,=), altijd bereikbaar.
5. Nieuwsvoorziening naar de leden.
De T.C. Hontenisse heeft sinds enkele jaren een website.
Alle activiteiten en nieuwtjes zijn hierop te lezen en van diverse activiteiten zijn foto’s
te bekijken. U kunt de website bekijken op: www.tc-hontenisse.nl.
Verder vragen wij van alle leden het e-mail adres, hetgeen op een gepaste wijze
wordt gebruikt voor informatievoorziening, zoals het aankondigen van evenementen,
vergaderingen, het versturen van relevante informatie en de jaarlijkse contributiefactuur. U wordt op de hoogte gehouden van activiteiten, wetenswaardigheden en het
verdere reilen en zeilen van de tennisclub.
Er wordt een nieuwsbrief uitgegeven, die via de mail verzonden wordt. Doel is om de
informatiestroom regelmatig te laten verlopen.
6. Tennis voor iedereen.
Tennis is er voor iedereen, al is en blijft het een individuele sport, dat anders is als
een teamsport, waar de beoefenaar meer gebonden is.
Tennis is vrijheid, zelfs als het om prestaties gaat.
Tennis is voor jongeren, voor 25-plussers, 50-plussers en voor de oudste senioren.
Het moge duidelijk zijn, dat tennis geen leeftijden kent.
7. Prestatie en recreatie.
Er zijn goede tennissers, hele goede tennissers, en minder goede tennissers, maar
het belangrijkste is dat iedereen plezier heeft in de beoefening van de tennissport.
Prestatie en recreatie zijn hierbij de uitersten: er zijn clubs, die veel geld steken in de
prestaties van hun leden.
Bij T.C. Hontenisse staat de recreatie voorop, waarbij de gezelligheid een belangrijke
plaats inneemt.
De T.C. Hontenisse steekt veel energie in de jeugd. We kennen allemaal het gezegde: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”!
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8. Jeugd.
Gericht op alle jeugd binnen de club, organiseert de Jeugdcommissie op diverse
zondagochtend bal- en slagvaardigheidstrainingen. Dat en overige info is te vinden
op onze website www.tc-hontenisse.nl .
9. Tennislessen.
Het spreekt voor zich, dat beginners de gelegenheid wordt geboden de eerste beginselen van deze sport aan te leren.
Maar ook tennisleden met enkele jaren ervaring kunnen bij de T.C. Hontenisse leren
hoe hun spel verbeterd kan worden.
Tennislessen kunnen individueel of in groepsverband gevolgd worden.
Inlichtingen kunt u krijgen via het bestuur en op de website www.tc-hontenisse.nl .
10. Regels.
Voor het tennisspel bestaan natuurlijk regels.
Buiten de baan bestaan echter ook enkele ongeschreven en geschreven regels.
 Passend schoeisel
 De baan vegen na afloop van de partij
 Geen geschreeuw of vervelende taal tijdens een partij of wedstrijd
 Geen voorwerpen of afval op het park achterlaten
 Vriendelijk zijn tegen de tegenstander
 Eerlijk en sportief spelen (in=in en uit=uit)
 U te houden aan het baanreglement, zie onze website www.tc-hontenisse.nl
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B. DE VERSCHILLENDE COMMISSIES EN ONDERHOUD.
1. Technische Commissie
De Technische Commissie (TC) is een apart onderdeel binnen de tennisvereniging.
Zonder een technische commissie kan een vereniging niet bestuurd worden.
De TC geeft o.a. uitvoering aan:
 Baan- en parkonderhoud.
2. Commerciële Commissie
Het clubhuis met de bar zijn onmisbare sociale onderdelen van elke vereniging. Het
hele “doen en laten” in het clubhuis is in handen van de commerciële commissie.
Dit houdt o.a. in:
 Schoonhouden van het gebouw.
 De inkoop van de bar.
 Het verzorgen van “de inwendige mens” bij activiteiten en toernooien.
 Plannen van kantinediensten.
3. De Jeugdcommissie
De leden van de jeugdcommissie zetten zich zeer actief in voor de jeugdleden.
Gedurende het gehele seizoen, maar ook in de wintermaanden worden diverse activiteiten gepland en georganiseerd.
Zoals b.v. jeugdbegeleiding op zondagochtend, toss-avonden en ook in de wintermaanden binnen bezig zijn met tennis.
4. Bardiensten en schoonmaak kantine
Voor het beheren van onze kantine is de commerciële commissie vaak in touw. Van
onze leden wordt gevraagd dat zij deelnemen aan het draaien van bardiensten, zodat de dienst niet altijd op dezelfde mensen neer komt. Zo is het voor iedereen maar
een kleine moeite. We verwachten van ieder seniorlid minimaal 2 maar liefst meer
bardiensten per seizoen.
De CC stelt voor aanvang van het tennisseizoen iedereen in de gelegenheid (middels een opgaveformulier) zijn/haar datum(s) naar keuze op te geven, zodat men kan
plannen voor het gehele seizoen.
Ook wordt nog extra een beroep gedaan op de leden voor bar/bakdiensten etc. tijdens toernooien en andere activiteiten.
De bardienst in de week is van maandag t/m donderdag van 19.30 uur tot rond klok
van 22.30 uur (of zolang er leden aanwezig zijn).
Tevens wordt een schema opgesteld voor het schoonmaken van de kantine. Dit
schoonmaak gebeurt meestal op maandagavond, maar onderling overleg kan dat
ook op een ander tijdstip bijvoorbeeld overdag.
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle barvrijwilligers verplicht het certificaat instructie verantwoord alcohol schenken te hebben. Via de link http://www.nocnsf.nl/iva kom je op de
site voor het verkrijgen van het certificaat. Er wordt duidelijk in stappen (per tabblad)
uitgelegd wat er gedaan moet worden. Het certificaat vervolgens inleveren, per post
of mail, bij onze voorzitter.
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5. Onderhoud tennisbanen en park
Ook de tennisbanen en het park moeten onderhouden worden. Dit onderhoud gebeurt in eigen beheer onder leiding van de technische commissie. Een paar zaterdagen per jaar wordt onderhoud aan het park verricht, zoals onkruidbestrijding, snoeien
van bossen, onderhoud stoepen, hekwerk enz.
Van leden wordt verwacht dat zij een handje bijsteken, hetzij in de schoonmaak van
de kantine, hetzij bij het onderhoud van het park.
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C. ACTIVITEITEN
Tijdens het tennisseizoen vinden er verschillende activiteiten plaats.
Hieronder treft u een overzicht aan van de jaarlijks terugkerende activiteiten, die door
onze vereniging worden georganiseerd:
 Het Emté Kloosterse Windtoernooi.
 Het Van Gassen Vastgoed Tulpen Toernooi.
 Toss-ochtenden en avonden voor senioren en junioren.
 Bal- en slagvaardigheid voor de jeugd op zondagochtend.
 Invitatietoernooi.
 Ladyday.
 Uitwisseling met andere clubs.
 Clubkampioenschappen.
 De mogelijkheid tot het volgen van tennisles.
 Kaartavonden.
Deze worden aangekondigd via de mail.
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D. CONTRIBUTIES
Zie onze website www.tc-hontenisse.nl
Het inschrijfformulier staat op onze website.
Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds wil dat ieder kind kan sporten, ook van minder draagkrachtige
ouders. Het Jeugdsportfonds betaalt de volledige contributie rechtstreeks aan de
sportvereniging en er is een mogelijkheid voor een tegemoetkoming in sportkleding
en –materiaal. Deze regeling is er voor ouders/verzorgers met een inkomen tot 120%
van het sociaal minimum. Maximaal wordt € 225,00 vergoed. Bij de gemeente Hulst
(www.Hulstvoorelkaar.nl of info@gemeentehulst.nl) kunt u informatie krijgen over de
wijze van het aanvragen van deze vergoeding. Uw vraag om informatie en uw deelname aan het Jeugdsportfonds wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
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E. HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:

Martien Sponselee
Groenendijk 5
4587 CR Kloosterzande

Secretaris:

Gerben Geus
Zandehof 17
4587 GA Kloosterzande

Penningmeester:

Ben Huisman
Montgomerysingel 11
4587 EX Kloosterzande

Bestuurslid:

Tilly van Waardenburg
Montgomerysingel 22
4587 EX Kloosterzande

Bestuurslid:

Brigitte Sponselee
Groenendijk 5
4587 CR Kloosterzande

Bestuurslid:

Jos Morcus
Kerklaan 3
4587 CN Kloosterzande

Bestuurslid:

Jacques Serrure
Zeedorp 5
4589 KX Ossenisse
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