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Inhoudsopgave

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Welkom
Het lidmaatschap
Gaan tennissen
Tennisles
Jeugd
De website en onze ClubApp
De Korrel is een vereniging
Huisregels
Plattegrond

pag.

2
3
6
13
14
22
24
27
29

Uitgave januari 2021
Bij gebruik van dit boekje kan blijken dat u bepaalde informatie mist
of dat de informatie duidelijker weergegeven zou kunnen worden.
Wij verzoeken u uw opmerking of voorstel te mailen naar de
Communicatie Commissie, dan kunnen we dit in een volgende
uitgave verbeteren.
Emailadres: redactie@tvdekorrel.nl
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1. Welkom bij Tennisvereniging De Korrel
Tennisvereniging De Korrel is in 1981 opgericht en is een bloeiende
vereniging met ruim 700 leden.
De Korrel is een vereniging met een prettige onderlinge sfeer, een
prachtig park en een mooi paviljoen (Baan 11).
Wij spelen op 10 Smashcourt banen, wat inhoudt dat ook ’s winters
buiten getennist kan worden. Daarnaast hebben wij in 2018 de
baanverlichting vervangen door ledverlichting.
Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers, die het hele jaar
door activiteiten organiseren, bardienst draaien en het park en
paviljoen onderhouden. Uw bijdrage hieraan wordt zeer
gewaardeerd.
Ons motto is: Oer(s)gezellig, en winnen, als het kan!
In deze mooie vereniging heten wij u van harte welkom.
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2. Het lidmaatschap
Misschien bent u onlangs lid geworden, misschien staat u op het
punt lid te worden, misschien bent u al langer lid en wilt u nog eens
zien wat er komt kijken bij het lidmaatschap. Hieronder geven wij
kort een overzicht van alle zaken die met het lidmaatschap verband
houden.
2.1. Aanmelden
Als u lid wordt van T.V. De Korrel, bent u ook automatisch lid van de
Koninklijke Nederlandse Tennisbond, de KNLTB.
Daar hoeft u niets voor te doen, dat wordt verzorgd door de
ledenadministratie. De KNLTB geeft het tennispasje uit, dat u via de
ledenadministratie ontvangt en dat u nodig heeft om te tennissen.
Opgeven als lid van T.V. De Korrel gaat als volgt:
• met behulp van het inschrijfformulier op de website meldt u zich
aan; om de administratieve kosten te beperken vragen we u
akkoord te gaan met de automatische incasso van de contributie.
• als er vragen zijn kunt u een email sturen naar
ledenadmin@tvdekorrel.nl.
• u maakt € 12 inschrijfgeld over naar rekening
NL84RABO0138519102 t.n.v. T.V. De Korrel Veldhoven.
Dit dient altijd apart overgemaakt te worden, zoals op het
inschrijfformulier vermeld staat o.v.v. uw naam en inschrijfgeld.
• u stuurt een recente gelijkende (pas)foto (of selfie) naar de
ledenadministratie. Bij voorkeur ontvangt de ledenadministrateur
dit digitaal. U krijgt het adres van de ledenadministratie in uw
bevestigingsmail. De foto komt later op uw tennispasje.
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Na ontvangst van een (pas) foto en het inschrijfgeld duurt het
ongeveer een week, voordat u uw tennispasje ontvangt in uw
brievenbus.
Let op: de contributie is vastgesteld per kalenderjaar. Bij tussentijds
opzeggen, wordt er geen contributie terugbetaald over het nog
lopende kalenderjaar!
2.2. Wachtlijst
De ledenadministrateur van T.V. De Korrel mag nieuwe leden
aannemen tot een maximum aantal van 725 actieve seniorleden.
Boven deze grens wordt u bij aanmelding op een wachtlijst
geplaatst. Uiteraard krijgt u dan hierover bericht.
Als het aantal leden weer onder dit maximum komt, delen wij u dit
mede en u kunt op dat moment besluiten om lid te worden of op de
wachtlijst te blijven staan.
Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven.
2.3. Wijzigingen in uw gegevens
Voor een goede communicatie tussen bestuur en de commissies van
T.V. De Korrel en haar leden over allerlei zaken is het noodzakelijk
dat de ledenadministratie beschikt over uw actuele contactgegevens
(naam, adres, telefoonnummer, emailadres en het juiste
IBAN-banknummer).
Wij verzoeken u daarom met klem om wijzigingen hierin zo spoedig
mogelijk door te geven aan ledenadmin@tvdekorrel.nl.
Omdat dit nogal eens mis gaat deze aansporing:
Houd uw contactgegevens actueel!
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2.4. Het KNLTB-ledenpasje
Deze ledenpas heeft u nodig voor het inhangsysteem, bij deelname
aan de KNLTB-competitie, clubkampioenschappen en officiële
tennistoernooien.
Aan degenen die al langer lid zijn, worden jaarlijks in maart de
ledenpasjes verstrekt. Op dit moment krijgt u van de tennisbond om
het jaar een nieuw tennispasje.
U krijgt per mail te horen wanneer u uw tennispasje kunt komen
ophalen in ons paviljoen, Baan 11.
2.5. Contributie
Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (eind januari)
de contributie en het inschrijfgeld voor het komende jaar
vastgesteld.
Voor 2021 is dit:
• Inschrijfgeld bij aanmelding € 12,• Jeugdleden (t/m 17 jaar)
€ 65,• Gewone leden
€ 95,• Rustende leden
€ 25,-
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3. Gaan tennissen
Als u gaat tennissen heeft u nodig:
•
•
•
•
•

tennisschoenen, alleen daarmee mag u op de baan komen;
een tennisracket en tennisballen;
passende kleding, evt. een handdoek;
het lidmaatschapspasje om af te hangen;
en last but not least: tennismaatjes.

Introductie voor nieuwe leden zal 1x per jaar plaatsvinden. Hierover
krijgt u per mail een uitnodiging.
Als u al eens getennist heeft, kunt u ook op eigen gelegenheid naar
het park gaan en aan het spel deelnemen.
3.1. Het afhangen van onze banen
Bij T.V. De Korrel moet u gebruik maken van het elektronisch
reserveringssysteem. Dan kan op de volgende manieren:
* Via het elektronisch afhangbord. Dit is in de hal van ons paviljoen
geplaatst: het is niet te missen bij binnenkomst. U hebt wel uw
KNLTB- pasje van onze tennisvereniging nodig om in te hangen.
* Via de website. In het menu voor de leden is een pagina
opgenomen waarop je banen kunt reserveren.
* Via de ClubApp voor de leden. Hierin is een module opgenomen
om banen te reserveren. Het reserveringssysteem is via internet
aangesloten op ons ledenbestand. U moet dus lid van T.V. De
Korrel zijn om onze banen te kunnen reserveren.
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Aantallen, tijdstoppen en tijdsduren van baanreserveringen zijn aan
veranderingen onderhevig. De actuele instellingen worden op de
website gepubliceerd.
De baancommissarissen en de TC zorgen ervoor dat reserveringen
voor competities en trainingen worden geblokkeerd, zodat men op
die banen niet kan reserveren of afhangen.
Hoe werkt het systeem:
1. Log in door je pasje van boven naar beneden door de lezer te
halen (let op de magneetstrip op het pasje).
2. Voeg je medespelers toe door hun pasjes ook door de kaartlezer
te halen.
3. Kies de eerstvolgende vrije baan of kies zelf een baan
(kleur=geel: vrije baan).
4. Bevestig de reservering door op het scherm te klikken en
5. Spelen maar...
Iedere speler heeft recht op 15 minuten. Speeltijd. Dus bij een
dubbelspel van een uur moet je 4 pasjes ingeven.
Je kunt 2 uur van tevoren een baan reserveren, maar je moet dat
nog wel bevestigen door de pasjes er vlak voor dat je gaat spelen in
de kaartlezer aan te bieden.
3.2. Als u nog niet eerder heeft getennist
Als u nog niet eerder heeft getennist, adviseren wij u met klem
tennisles te nemen. Het is eenvoudiger de tennisslagen (forehand,
backhand, volley, smash, enz.) goed aan te leren dan later eerst een
verkeerd aangeleerde slag af te leren en de goede te leren. Nu u
weet hoe het zou moeten, kunt u ook uzelf tijdens het spel
corrigeren.
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Bijkomend voordeel is dat u andere leden leert kennen die op
eenzelfde niveau spelen als u.
3.3. Als u nog weinig mensen kent
Alle activiteiten worden onder voorbehoud aangeboden i.v.m. de
onzekere coronatijd. Relevante info is te vinden op de Korrel-site of
in onze ClubApp.
Voor menig nieuw lid valt het niet mee ingeburgerd te raken in de
vereniging. De meeste leden kennen al een aantal anderen
waarmee geregeld wordt getennist, deze leden zijn er ook vaak, en
kom daar maar eens tussen. Dat gaat niet makkelijk.
Maar vergist u zich niet, er zijn ook leden die al langere tijd lid zijn
en graag meer leden willen leren kennen. Er zijn een aantal
activiteiten die zeer geschikt zijn om alleen naar toe te gaan om te
tennissen en anderen te leren kennen:
3.3.1. Maandagochtend tennis
Elke maandagochtend van 9 tot 10 uur wordt er mixed getennist. U
komt ruim voor 9 uur, levert uw pasje in, en de spelcoördinator stelt
vervolgens teams samen die leiden tot een gelijkwaardig spel.
Daarna is er koffie.
3.3.2. Husselen op donderdagavond
Van april tot september is er husselen vanaf 19 uur. U levert uw
pasje in bij de spelcoördinator en deze deelt u vervolgens naar
sterkte in. Om 19.15 uur is de eerste ronde. Om 20 uur is de
volgende ronde, de spelcoördinator heeft in de tussentijd de pasjes
opnieuw ingedeeld. U kunt ook in de 2e ronde instappen, kom dan
ruim voor 20 uur. U kunt ook de 2e ronde niet meedoen en de 3e
weer wel.
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Meestal doen deelnemers 2 ronden mee, al dan niet met pauze.
Elke ronde duurt 45 minuten en u bepaalt zelf welke u meespeelt.

3.3.3. Op dinsdag- en vrijdagmorgen voor mannen 55+
Het gehele jaar door, als het weer het toelaat, op dinsdag- en
vrijdagmorgen, tennissen de mannen 55+ op baan 7 en volgende. Er
wordt niet ingedeeld, het is dan in dubbelspel aanschuiven. Formeel
is het van 09.00 tot 9.45 uur en een tweede ronde van 9.45 tot
10.30 uur. Maar er zijn veel vroege vogels in deze groep.
3.3.4. Damestennis op vrijdagmorgen
Het gehele jaar door, op baan 3 en volgende, tennissen van 9 tot 11
uur de dames. Er wordt uitsluitend dubbelspel gespeeld.
3.4. Vrij tennis
U kunt ook vrij tennissen. U spreekt dan met uw tennismaatje(s) af
op een bepaald moment en u kunt dan afhangen.
Hoe u dient af te hangen, zie onder het kopje 3.1.
Het kan zijn dat er activiteiten zijn gepland op de banen, bv. een
competitie, jeugdtennis (overdag) of training. Deze banen zijn dan
niet beschikbaar.
Soms is het druk en kunt u pas over bv. een half uur spelen. Dan is
er even tijd voor koffie.
Als de speelperiode voorbij is, laat u de baan achter zoals u hem
heeft aangetroffen: opgeruimd en geveegd.
De veegnetten hangen in de hoek van de baan; bij De Korrel vegen
we de baan in een cirkel van buiten naar binnen.
Als u nog een volgende partij wilt spelen, kunt u, nadat u klaar bent
met tennissen, op een vrije baan inhangen.
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In de avonduren kunt u, als na u niemand op de baan heeft
afgehangen, de verlichting op die baan uit doen. De lichtknoppen
bevinden zich ook in de hal van ons paviljoen.
3.5. Wedstrijdtennis
Binnen de vereniging kunt u op verschillende manieren meedoen
aan wedstrijdtennis: de interne competities, KNLTB-competities en
de clubkampioenschappen.
De interne competitie loopt van januari tot maart, van april tot juni
en van oktober tot december.
Deze interne competitie van april tot juni is bedoeld voor degenen
die niet meedoen met de KNLTB-voorjaars-competities.
De interne competitie wordt gespeeld op dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond, en op zondag tot 14 uur de mix.
De KNLTB-competities (voorjaar, najaar en winter) worden gespeeld
in het voorjaar gedurende de hele week en in het najaar en de
winter op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Actuele informatie vindt u op de website.
3.6. De werkwijze van de EC (Evenementen Commissie)
De activiteiten van de EC:
- zij organiseren jaarlijks de Vrijwilligersavond.
- zij organiseren het “thuisblijverstoernooi” (1 dag).
- zij organiseren het “senioren toernooi”. Dit toernooi vindt 2x per
jaar overdag plaats.
- zij ondersteunen, indien gewenst, het Severinustoernooi
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3.7. Activiteiten speciaal voor nieuwe leden
Gedurende het jaar zullen activiteiten worden ontwikkeld speciaal
gericht op nieuwe leden, zoals bv. een stratentoernooi.
Een keer per jaar zal een “WELKOM”-middag worden georganiseerd,
waar belangrijke wetenswaardigheden m.b.t. het wel en wee van
T.V. De Korrel uit de doeken wordt gedaan.
Aansluitend kan een balletje geslagen worden.
Berichten hierover zullen ook op de website worden geplaatst. En
de nieuwe leden krijgen hierover per mail ook een uitnodiging.
3.8. Ledverlichting
Lees meer over hoe om te gaan met onze ledverlichting.
Doe de verlichting aan van de baan waarop je gaat spelen. Deze is te
vinden op het bedieningspaneel in de hal van baan 11. Het lampje van
jouw baan op het paneel gaat branden.
Bij het verlaten van de baan, het licht uitdoen, tenzij er iemand de baan
overneemt om te gaan spelen. Gelieve niet vergeten de verlichting uit te
doen!
Door op het knopje van de baan te drukken (langer indrukken) gaat het
lampje uit. De verlichting van de baan is dan uit.
Volgorde voor het aanzetten van de verlichting
1. De lichten van banen 1, 2 en 7 t/m 10 aan doen.
2. Daarna de banen 4 of 6 aan doen.
3. Als laatste de banen 3 of 5 aan doen.
Deze volgorde is gekozen voor een zo min mogelijke overlast bij onze
buren.
Zet je het licht aan op de baan waarop je gaat spelen, dan gaat op de
naastliggende baan de verlichting op halve kracht branden.
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Als je het licht uitzet van jouw baan en op de naastliggende baan wordt
nog gespeeld, dan gaat het lampje op het bedieningspaneel uit, maar de
verlichting op jouw baan blijft op halve kracht branden.
De ledverlichting heeft geen opwarmtijd nodig (zoals bij de oude lampen)
en kan direct weer aangezet worden. Alle baanverlichting wordt
automatisch uitgeschakeld na 23.00 uur.
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4. Tennisles
T.V. De Korrel biedt haar leden uiteenlopende tennislessen. Voor
leden van alle leeftijden en niveaus is het mogelijk om tennisles te
nemen.
Voor beginners gaat het om het aanleren van de basistechnieken,
de spelregels en een klein stukje tactiek. Om beter te leren spelen,
is het van groot belang om de slagen op een goede manier aan te
leren.
Ook voor gevorderden is het goed om te trainen. In de training werk
je aan je zwakke punten, maar je gaat ook proberen om je sterkte
punten te verbeteren naar wapens!
Naast techniek wordt er veel aandacht besteed aan verschillende
spelsituaties in het enkel- en dubbelspel. Je wordt in de training
geholpen om een goed speltype te ontwikkelen wat bij jou past.
Voor ouderen maar ook voor anderen kan de tennisles gericht zijn
op het voorkomen van blessures. Vaak ontstaan blessures plotseling
of na verloop van tijd door foutieve bewegingen, waardoor
plaatselijk een te hoge belasting ontstaat. Tennisarm, zweepslag,
overbelaste achillespees zijn daar voorbeelden van.
Naast het beter worden, is het ook goed om een vast trainingsmoment in de week te hebben. Tennis blijft een kwestie van heel
veel oefenen, oefenen, oefenen……
Roderik Robeer is onze clubtrainer.
Op de website vindt u informatie over actuele trainingen.
Daar vindt u ook de inschrijfformulieren en de actuele les data.
Voor informatie kun je altijd mailen naar:
trainingdekorrel@gmail.com.
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5. Jeugd
5.1. De jeugdcommissie (JC)
Binnen onze tennisvereniging worden de activiteiten voor de jeugd
georganiseerd door de jeugdcommissie. Deze behartigt de belangen
van de jeugd binnen de tennisvereniging, maakt daartoe beleid en
organiseert de daarvoor benodigde activiteiten. De jeugdcommissie
werkt daarbij nauw samen met onze clubtrainer Roderik Robeer.
De jeugdcommissie bestaat per 1 januari 2021 uit:
• Bo Wijers (voorzitter)
• René van der Sanden
• Esther Giethoorn
• Marieke Bergefurt
• Brechtje Backx
• Esther de Bar
• Lisanne Bergefurt
De jeugdcommissie maakt gebruik van het mailadres
jc_dekorrel@live.nl.
5.2. Activiteiten
Jeugdspelers worden onderverdeeld in twee groepen:
• Tenniskids: t/m 12 jaar
• Junioren: 13 t/m 17 jaar
Voor de jeugdleden worden door de jeugdcommissie en/of de
trainers verschillende activiteiten georganiseerd. Op de site van
T.V. De Korrel is het activiteitenoverzicht te vinden.
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De activiteiten zijn onder te verdelen in:
• Trainingen
• (gezelligheids)toernooien
• KNLTB-competities
• andere, niet tennis-gerelateerde, activiteiten.
Om al deze activiteiten goed te laten verlopen, zal er regelmatig een
beroep worden gedaan op de hulp van de ouders van de
jeugdleden, bijvoorbeeld voor het begeleiden, coachen of vervoeren
van de teams of het assisteren bij de activiteiten.
5.3. Jeugdpakket T.V. De Korrel
Door de club is voor alle jeugd een totaalpakket samengesteld. Voor
een vast bedrag kan het kind het hele jaar door veel tennissen. Dit
heeft als voordeel dat het veel overzichtelijker is wat de kosten zijn
en ook worden de jeugdleden op deze manier gestimuleerd om
gedurende het gehele jaar te trainen en te tennissen.
Er is keuze uit drie totaalpakketten; hieronder wordt schematisch
weergegeven waaruit ieder pakket bestaat. De bedragen voor deze
pakketten kunt u opvragen bij onze trainer.
Basis Pakket

Plus Pakket

Top pakket

Jeugdlidmaatschap Jeugdlidmaatschap

Jeugdlidmaatschap

Competitie

Competitie

Competitie

Shirtje

Shirtje

Shirtje

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten

Clubkampioenschappen

Clubkampioenschappen

Trainingen: 1 keer per week, 1 uur,
gedurende 33 weken

Trainingen 1, 2, 3 of 4 keer per week,
1 uur, gedurende 33 weken
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5.4. Trainingen
De trainingen worden verzorgd door onze clubtrainer Roderik
Robeer.
Voor kinderen t/m 12 jaar wordt er training gegeven volgens het
Tenniskids programma. Daarmee leren kinderen op een uitdagende
manier de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale
vaardigheden. Bij Tenniskids draait het om plezier en samenspel.
Een Tenniskid van 4 jaar oud doorloopt achtereenvolgens de fases:
Blauw > Rood > Oranje > Groen.
Wanneer een kind later start met tennissen, zal hij/zij de fase
‘blauw’ en afhankelijk van de leeftijd ‘rood’ overslaan.
Hoe snel een kind deze fases precies doorloopt, is per kind
verschillend. De leeftijdsgrenzen die hieronder worden genoemd
zijn gemiddelden.

Blauw
Kinderen in deze fase zijn tussen de 4 en 6 jaar oud. Ze maken
kennis met de basisvaardigheden van het tennisspel, waarbij plezier
centraal staat. Ze spelen nog geen wedstrijden. Er wordt gespeeld
met een grote lichte tennisbal op een minibaan.
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Rood
Kinderen in deze fase zijn tussen de 4 en 11 jaar oud. Ze maken
kennis met het tennisspel. Ze starten met het ontwikkelen van de
basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie.
Ze maken kennis met leuke activiteiten en spelen kleine
wedstrijden. Er wordt gespeeld met een grote lichte tennisbal op
een minibaan (6 x 12 m.). Het racket is tussen de 43 en 56 cm.

Oranje
In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere
ontwikkeling. Kinderen in deze fase zijn gemiddeld tussen de 7 en 13
jaar oud. Ze leren nieuwe slagen en technieken, die hen helpen om
uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan.
In deze fase wordt gespeeld op een driekwartbaan en met oranje
ballen. Deze ballen zijn zachter en lichter dan een normale
tennisbal. Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden die
de kinderen spelen worden steeds langer.
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Groen
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De
kinderen zijn tussen de 8 en 14 jaar oud. Kinderen op deze leeftijd
zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken.
Technieken, tactieken en atletische vaardigheden worden verder
ontwikkeld. De wedstrijden worden langer en het spelen van
wedstrijden speelt een steeds belangrijkere rol.
Er wordt gespeeld met een ‘groene bal’. Dit is een langzame bal die
geschikt is voor tennis op een hele baan. Het racket is tussen de
63,5 en 68 cm. lang.
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12 jaar en ouder
Kinderen vanaf ongeveer 12 jaar zijn in staat om tennis op een hele
baan te spelen. Voor deze kinderen wordt het spelen van
wedstrijden naast hun trainingen steeds belangrijker. Naast de
basisvaardigheden en techniek wordt er steeds meer aandacht aan
tactiek besteed.
Kinderen die op latere leeftijd beginnen met tennissen en niet het
gehele Tenniskids traject doorlopen hebben, beginnen in fase
oranje, fase groen of meteen op hele baan en doorlopen het traject
sneller.
5.4.1. Flex Tennis
Wanneer je deelneemt aan het ‘Plus’ pakket (1x per week training)
of aan het ‘Top’ pakket (1 tot 4x per week training) mag je zelf per
week bekijken op welke dagen/tijden je komt trainen. Je kunt
trainen op de tijden waarop jouw groep staat ingedeeld.
5.5. Competities
Een competitie is een serie wedstrijden gedurende een aantal
weken, waarin je elke week tegen één team uit je klasse speelt.
Het team dat alle wedstrijden heeft gewonnen of de meeste punten
heeft gehaald, is winnaar.
Bij T.V. De Korrel kunnen kinderen in het voor- en najaar KNLTBcompetitie spelen. Eén competitie bestaat uit ongeveer 7
speeldagen. De jeugd speelt bij T.V. De Korrel altijd op zondag.
• KIA Tenniskids competities: voor alle rood en oranje spelers.
• Junioren competitie: voor alle spelers van groen en geel.
Voor deze competitie is tenniservaring vereist.
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5.5.1. Wanneer mag ik competitie spelen?
Kinderen vanaf 6 jaar die in rood of oranje spelen, worden door T.V.
De Korrel ingedeeld in een team. Wij vinden het belangrijk dat alle
kinderen wedstrijden spelen als ze beginnen met tennis.
Kinderen die in groen spelen, of 12 jaar en ouder zijn, kunnen
zichzelf inschrijven voor de competitie. In samenspraak met de
spelers, trainer en de jeugdcommissie worden de teams
samengesteld.
5.6. Jeugdtoernooien
In een toernooi spelen de deelnemers binnen hun eigen categorie
tegen andere deelnemers in een poule- of afvalsysteem. Dit is per
toernooi verschillend. Een toernooi kan een dag duren, maar ook
bijvoorbeeld een week.
Er zijn verschillende soorten jeugdtoernooien:
• Rood, oranje en groen toernooien: voor kinderen tussen de 6 en
12 jaar oud.
• Open junior toernooien: voor kinderen vanaf 12 jaar oud.
• Jeugd Ranglijst Toernooi (JRT): voor de fanatieke jeugdtennissers
vanaf 10 jaar oud. Met deze toernooien zijn punten voor de KNLTB
jeugdranglijst te halen.
Wanneer kinderen de rood, oranje en groen toernooien al eerder
ontgroeid zijn, is het mogelijk om al op jongere leeftijd aan junior
toernooien deel te nemen.
5.6.1. Wanneer mag ik jeugdtoernooien spelen?
Wanneer je lid bent van een tennisvereniging mag je binnen jouw
categorie toernooien spelen.
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5.6.2. Welke toernooien zijn er hier in de buurt?
Jeugdtoernooien vind je op internet.
De rood, oranje en groen toernooien vind je op
tenniskids.toernooi.nl.
De junior toernooien vind je op mijnknltb.nl.
Je kunt toernooien zoeken op postcode, leeftijd en speelsterkte.
Zo vind je precies het toernooi dat je zoekt!
Als je wilt weten welk toernooi voor jou interessant is, kun je dat
ook vragen aan de trainer of de jeugdcommissie.

Welkomstboekje voor nieuwe leden

21

Tennisvereniging De Korrel

6. De website en onze ClubApp
6.1. De website
De website op Internet is de belangrijkste plaats om informatie uit te
wisselen tussen het bestuur en de (toekomstige) leden van de
vereniging. Dit betreft informatie over de leden zelf, over de
vereniging, over evenementen, actuele gebeurtenissen, het
paviljoen, etc.
In verband met de privacy van de leden heeft de website pagina’s,
welke voor iedereen toegankelijk zijn, en pagina’s welke alleen door
leden bezocht kunnen worden. Om deze pagina’s te kunnen
bezoeken moet u zich als lid aanmelden (inloggen) op de website.
Daartoe moet u eerst als lid van De Korrel bij de website
geregistreerd staan. Op de startpagina van de website kunt u zich
registreren en/of aanmelden als zijnde lid van de vereniging.
Als u problemen hebt met registreren en/of aanmelden, stuur dan
een mail naar redactie@tvdekorrel.nl . U krijgt zo snel mogelijk een
reactie! Ook uw andere vragen of opmerkingen over de inhoud of
vorm van de website kunt u ook naar hetzelfde adres sturen.
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6.2. De ClubApp
De informatie op de website is ook beschikbaar in de ClubApp van
de vereniging.
Deze is te downloaden vanuit
de Google Playstore (Android)
of de Apple App Store (IOS).

Op de website staan instructies hoe de ClubApp te installeren en
hoe u als (Korrellid!) gebruiker te registeren. U heeft dan ook
toegang tot alle informatie op de website.
Ook hiervoor geldt: Als u problemen hebt met registreren of
aanmelden, stuur dan een mail naar redactie@tvdekorrel.nl . U
krijgt zo snel mogelijk een reactie!
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7. De Korrel is een vereniging
Jaarlijks op de laatste maandag van januari vindt de algemene
ledenvergadering van T.V. De Korrel plaats. In deze vergadering
wordt verslag gedaan over het afgelopen jaar (o.a. activiteiten en
financiën) en worden de (beleids)plannen voor het komende jaar
toegelicht. Ook vinden, als dat aan de orde is, tijdens deze
vergadering de bestuurswisselingen plaats.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester, die ook de rol van vicevoorzitter vervult.
Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de
voorzitters van:
• de Technische Commissie: deze TC organiseert de
competities/toernooien.
• de Jeugd Commissie: deze JC inspireert de jeugd binnen de
vereniging.
• de Bar Commissie: deze BC zorgt voor de bardiensten.
• de Communicatie Commissie: deze CC verzorgt de
website/communicatie.
Verder zijn actief:
• de Sponsor Commissie: deze SC onderhoudt de relatie met de
sponsoren.
• de Accommodatie- en Paviljoen Groep: deze APG onderhoudt het
tennispark. Deze groep doet het baanonderhoud, de
groenvoorziening en het onderhoud van de gebouwen.
• de Evenementen Commissie: deze EC ondersteunt, op verzoek, de
commissies tijdens de diverse evenementen.
• de ledenadministratie.
• de trainingscoördinatie.
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We zijn een echte vrijwilligersvereniging en willen dat blijven.
Globaal gezien, zijn er doorlopend ca. 80 vrijwilligers actief om
ervoor te zorgen dat er probleemloos getennist kan worden.
Daarnaast draaien alle leden die intern of bij de KNLTB meedoen in
een competitie tenminste éénmaal per jaar een verplichte
bardienst, en sommigen doen er meer.
Meewerken binnen de vereniging als vrijwilliger is ook een
praktische manier om ingeburgerd te raken in de vereniging en
meer mensen persoonlijker te leren kennen. Als een commissie
aanvulling zoekt, wordt hiervan een bericht op de website gezet.
Anderzijds, als het werk van een bepaalde commissie u lijkt aan te
spreken, kunt u altijd een mail sturen naar de betreffende
commissie.
In het geval dat u contact zoekt met een van de commissies zijn hier
de emailadressen:
Bestuur
algemeen@tvdekorrel.nl
Technische Commissie
tc@tvdekorrel.nl
Winter Tennis Competitie
wtc.dekorrel@gmail.com
Jeugd Commissie
jc@tvdekorrel.nl
Website & Communicatie
redactie@tvdekorrel.nl
Accommodatie Paviljoen groep
apg@tvdekorrel.nl
Trainingscoördinatoren
training@tvdekorrel.nl
V’hovense Tennis Kampioenschappen vtk.dekorrel@gmail.com
Ledenadministratie
ledenadmin@tvdekorrel.nl
Bar Commissie
bardienst.tvdekorrel@
gmail.com
Evenementen Commissie
louise.loendersloot@
onsbrabantnet.nl
Sponsor Commissie
algemeen@tvdekorrel.nl
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In Baan 11 staat een telefoon, deze is te bereiken op 040-2055150.
In onze ClubApp kunt u de andere leden van onze vereniging
opzoeken.
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8. Huisregels
• Wijzigingen in de contactgegevens (adres, telefoon, email)
worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de
ledenadministratie.
• De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen.
• Na het tennissen wordt de baan achtergelaten, zoals u die heeft
aangetroffen, schoon en geveegd.
• Bij vrij tennissen, en ook bij het inhalen van wedstrijden, maken
we gebruik van het inhangbord. Op gereserveerde banen kan niet
worden ingehangen. Als er aanwijzingen van de baancommissaris
op of naast het inhangbord staan, dienen deze te worden
opgevolgd.
• U kunt altijd in de hal van het paviljoen naar de toiletten. Als er
bardienst is, zijn ook de kleedruimtes open voor gebruik. In de
kleedruimtes vindt u ook de douches. Graag netjes achterlaten.
• Er mag niet getennist worden: als de banen blank staan van de
regen, als er sneeuw op de baan ligt, bij opdooi en als de netten
omlaag hangen. Er mag wel getennist worden bij vorst, op schone
banen zonder sneeuw of ijs.
• Ieder die speelt in een interne of externe competitie is verplicht
minimaal één bardienst te draaien. Als je in meerdere competities
speelt, moet je ook meerdere bardiensten draaien.
• In het paviljoen, Baan 11, mag niet worden gerookt.
• Uitsluitend de bardienstvrijwilligers bedienen de muziek, de
verlichting en andere apparatuur; bezoekers van Baan 11 dienen
hun aanwijzingen op te volgen.
• Bezoekers brengen de kopjes, lege glazen e.d. terug naar de bar.
• Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
• Het is nooit toegestaan dat personen onder de 18 jaar zich achter
de bar begeven.
• Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen, maar
mogen niet binnen in het paviljoen komen.
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• De honden kunnen water krijgen in de daarvoor bestemde
bakken. Gebruik van keukengerei is niet toegestaan.
• De vereniging draagt geen enkele aansprakelijkheid als een lid
een ongeval overkomt of enig letsel oploopt. Evenmin is de
vereniging aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van
eigendommen.
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9. Plattegrond

S
W

entree tennispark Smidsvuurke
entree tennispark Welle

F

Fietsenstalling

P

Ingang paviljoen (baan 11)
- toilet
- kleedruimte
- bediening baanverlichting
op baan 3-4 dient het licht om 22 uur te worden uitgedaan,
op de overige banen om 23 uur.

O

Oefenmuur

M
pn

Minibaan
Speelplein voor jeugdleden

1-10 Tennisbanen
B

Berging
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