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Welkom bij TC Nijverdal! 
Wat leuk dat je lid bent geworden van onze mooie vereniging. Hoe fijn is 
het om te weten hoe het er bij een vereniging aan toe gaat als je net nieuw 
bent? Wat zijn bijvoorbeeld de regels? Hoe kan ik een baan reserveren, 
heeft de club ook evenementen? En wat speelt er nog meer? 

In dit informatieboekje voor nieuwe leden leggen we je (bijna) alles uit, 
zodat je (een beetje) je weg kunt vinden. Natuurlijk staan het bestuur, de 
andere vrijwilligers en alle leden altijd voor je klaar als je vragen hebt of als je 
hulp nodig hebt!

Zoals je hebt gezien, ligt ons park op een prachtig plekje in Nijverdal. We 
krijgen hierover vaak complimenten van nieuwe leden, tegenstanders en 
bezoekers. Dat maakt een potje tennis bij TC Nijverdal nog net iets specialer 
dan bij een andere club.

We richten ons als vereniging in de eerste plaats op recreatieve tennissers. 
Ons belangrijkste doel: het vergroten van het plezier van leden in actieve 
en passieve recreatie. Daarnaast vinden we het ook belangrijk een aan-
sprekend niveau op het gebied van wedstrijdtennis aan te bieden. Zo zijn 
veel van onze leden actief als tennisser binnen competities of toernooien. 
Dat kan op elk niveau en het is een leuke manier om beter te worden.

Zonder vrijwilligers, geen TC Nijverdal. Onze club wordt draaiende gehouden 
door actieve leden die er samen voor zorgen dat we kunnen blijven 
bestaan. We hebben verschillende commissies en taken die door de 
vrijwilligers worden uitgevoerd. Niemand is verplicht om vrijwilliger te worden, 
maar we kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Wist je trouwens dat het 
niet veel tijd hoeft te kosten? Iedere taak kent een eigen tijdsinvestering. 
Krijg jij er ook een goed gevoel van om iets voor anderen en sport in onze 
gemeente te betekenen? Hoe mooi is het dat je dit kunt doen bij je eigen 
vereniging? Er liggen genoeg taken, dus er is er vast eentje die precies bij 
jou past! Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur dan een mailtje 
naar: secretaris@tcnijverdal.nl.
 
Het hele jaar door hebben we verschillende (open) toernooien, competities 
en leuke activiteiten. In dit boekje wordt hier meer over verteld. Wil je 
onze club écht leren kennen? Doe dan een keer mee aan één van deze 
activiteiten. We ontvangen je met open armen! Heb je geen partner om 
je ergens voor in te schrijven? Geen probleem! Laat het de organiserende 
commissie weten en ze helpen je iemand te vinden. 

Veel plezier, we zien elkaar ongetwijfeld snel op de baan! 

Sportieve groet, 

Sjoerd van Hoogmoed
Voorzitter Tennisclub Nijverdal

PS. Achterin dit boekje vind je een aantal handige 
wist-je-datjes (onofficiële regels die je écht gelezen wilt hebben)

mailto:secretaris%40tcnijverdal.nl?subject=
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TC Nijverdal (TCN) is opgericht op 1 augustus 1931, toen nog onder de naam 
tennisclub Smash. We zijn een zelfstandige vereniging met een ledenaantal 
van ruim 400 per 1 januari 2022.  

Nederland is verdeeld in 15 tennisdistricten. Deze districten worden gekop-
peld door de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Onze club 
maakt deel uit van het district Overijssel.

Het tennispark
Ons tennispark “Duivecate” ligt aan de Sportlaan in Nijverdal en is prachtig 
gelegen aan de rivier de Regge. Van oorsprong lag het park in het dokters-
bos Duivecate, vandaar de naam. 

We beschikken over 8 tennisforcebanen waarop ook in het winterseizoen, 
als de weersomstandigheden het toelaten, kan worden getennist. 
Daarnaast hebben we een oefenkooi met een oefenmuur. 

Alle tennisforcebanen zijn verlicht. Je kan vanaf ‘s ochtends 08.00 uur tot 
‘s avonds 23.00 uur tennissen. Op het park staat een clubgebouw met kleed- 
en douchegelegenheid en er is natuurlijk een ruime kantine met buiten een 
gedeeltelijk overdekt terras met uitzicht op een aantal banen. 

Ons tennispark is rookvrij.

OVER TC NIJVERDAL
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Er gelden speciale tarieven voor studenten en jeugd. Daarnaast zijn er 
gezinsabonnementen. Alle actuele tarieven vind je op onze website:
www.tcnijverdal.nl. 

Als regulier lid betaal je bij betaling van je lidmaatschap ook een bedrag 
voor barafkoop. Dit bedrag kun je makkelijk terugverdienen: je draait  
(minimaal) 3 bardiensten in het komende jaar en krijgt het betaalde bedrag 
terug. Dit wordt ieder kwartaal uitbetaald. Commissieleden betalen dit 
bedrag niet en zijn vrijgesteld van bardiensten. Er zijn altijd vacatures voor 
commissieleden. Als je interesse hebt om commissielid te worden kun je 
contact opnemen met onze secretaris via secretaris@tcnijverdal.nl.

Voorbeelden commissies: kantinecommissie, parkcommissie, activiteitencommissie,  
senioren-/open toernooicommissie, sponsorcommissie, wintercompetitiecommissie, jeugd-
commissie.

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van datum van aanmelding tot en met 31 decem-
ber. Daarna wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor een jaar verlengd. 

Als je wilt opzeggen, dien je dat vóór 1 januari van het nieuwe jaar te doen 
in verband met de afmelding bij de KNLTB. Door de lidmaatschapsovereen-
komst te tekenen, ga je akkoord met de statuten en het huishoudelijk 
reglement die gelden binnen onze vereniging. Deze stukken vind je terug 
op onze website (www.tcnijverdal.nl).

Lid KNLTB
Alle leden van TCN worden ook aangemeld als lid van de KNLTB. Je krijgt 
een KNLTB lidmaatschapspas, een bondsnummer, een speelsterkte en een 
‘ranking’. De speelsterkte en de ranking worden door de KNLTB bepaald op 
basis van gespeelde, gewonnen en verloren KNLTB-wedstrijden. Het systeem 
zorgt ervoor dat spelers tegen een gelijkwaardige tegenstander kunnen  
tennissen, ze worden gerangschikt op basis van hun speelniveau.

Factuur
Je ontvangt jaarlijks de factuur via knltb.collect. In de link die je ontvangt, 
kun je aangeven of je met iDeal of via automatische incasso wilt betalen. 
Het bedrag dient in één keer voldaan (tenzij je in kwartalen betaalt, zie ver-
derop deze alinea) te worden. Als je geen keuze maakt, gaat na 14 dagen 
de automatische incasso in werking. Op het inschrijfformulier geef je hier 
toestemming voor. Als de nota voldaan is, krijg je je lidmaatschapspas. Daar-
mee kun je het clubhuis in en op het afhangbord een baan afhangen om vrij 
te kunnen spelen. Wil je in kwartalen betalen? Informeer daar dan naar bij de 
ledenadministratie via ledenadministratie@tcnijverdal.nl.

KNLTB ClubApp
Je krijgt via mail een uitnodiging om de KNLTB ClubApp te downloaden. 
Hierop kun je een baan afhangen, het clubnieuws lezen, je profiel zien en 
maatjes zoeken om mee te tennissen. De app is beschikbaar voor Apple en 
Android. 

LIDMAATSCHAP

http://www.tcnijverdal.nl
mailto:secretaris%40tcnijverdal.nl?subject=
http://www.tcnijverdal.nl
mailto:ledenadministratie%40tcnijverdal.nl?subject=
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Communicatie
Algemene informatie over de club kun je vinden op onze website 
www.tcnijverdal.nl. Nieuwtjes en foto’s van activiteiten kun je vinden op 
onze Facebookpagina (facebook.com/tcnijverdal). Daarnaast is er een 
Instagrampagina (/tcnijverdal). Verder deelt TCN op verschillende manieren 
informatie met leden. Veel berichten worden via e-mail verspreid. Ook 
worden er berichten op de KNLTB ClubApp geplaatst. 

Eén keer per maand wordt er, naar aanleiding van de bestuursvergadering, 
een update vanuit het bestuur naar leden gemaild. In deze update kun je 
lezen waar het bestuur zich zoal mee bezighoudt. De update vind je ook 
terug op Facebook of in de KNLTB ClubApp. Heb je vragen of ideeën, mail 
dan naar secretaris@tcnijverdal.nl of bestuur@tcnijverdal.nl.

Baan afhangen 
Om te kunnen tennissen, moet je een baan reserveren 
(afhangen). Dit kan via de KNLTB ClubApp. 

Afhangen via de KNLTB ClubApp
Als je bent ingelogd, klik je op de knop ‘spelen’ en 
vervolgens ‘baan reserveren’. Hier vind je een over-
zicht van beschikbare banen. Kies een baan die nog 
vrij is op het door jou gewenste tijdstip, vul in met wie 
je gaat tennissen en bevestig de reservering. Heb je 
gereserveerd, maar ga je toch niet tennissen, vergeet 
dan niet te annuleren. Dan komt de plek vrij voor een 
ander.

Introducés
Het is mogelijk om als lid een introducé mee te nemen. Je hoeft hiervoor 
alleen een naam en e-mailadres in te voeren bij het afhangen van een 
baan. Jouw introducé ontvangt dan een mail. Is jouw introducé hierna  
enthousiast en wil hij/zij lid worden? Stuur dan een mail naar 
secretaris@tcnijverdal.nl voor contributiemogelijkheden voor nieuwe leden.

mailto:www.tcnijverdal.nl?subject=
mailto:secretaris%40tcnijverdal.nl?subject=
mailto:bestuur%40tcnijverdal.nl?subject=
mailto:secretaris%40tcnijverdal.nl?subject=
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Baanreglement
Over het afhangen van banen heeft de vereniging het volgende baanre-
glement opgesteld. Het volledige baanreglement lees je op onze website.  
Belangrijkste regels zijn: 
• Ieder lid dat gebruik wil maken van een baan kan voor een periode van  

45 minuten een baan afhangen op het digitale afhangbord in het club-
huis of via de KNLTB ClubApp.

• Na het einde van de speeltijd is het niet toegestaan voor de direct opvol-
gende periode van drie kwartier een baan te reserveren tenzij er banen 
vrij zijn.

• Hang geen baan af waar al op gespeeld wordt als er andere banen vrij 
zijn.

• Trainers dienen de banen die zij gebruiken ook af te hangen.
• Voor georganiseerde speelmomenten zoals tennislessen, racketmix  

(op dinsdagavond), competitie, toernooien en andere evenementen 
worden banen door de club afgehangen. Voor de racketmix op  
dinsdagavond zijn standaard 3 banen afgehangen. Mochten deze  
niet gebruikt worden voor racketmix, dan mogen ze gebruikt worden  
om vrij te tennissen. Zijn er meer dan 3 banen nodig voor racketmix, dan 
moeten die extra worden afgehangen.

Bardienstreglement
Het volledige bardienstreglement kun je vinden op onze website  
(www.tcnijverdal.nl). Hier kun je alles vinden over degenen die bardienst-
plichtig zijn, een vrijstelling hebben, wat te doen als de banen niet bespeel-
baar zijn, betaalde bardiensten, het planningsysteem en meer. 

In onze kantine kun je koffie, thee, frisdranken, alcoholische dranken en 
snacks kopen. TCN faciliteert het gebruik van alcoholhoudende dranken, 
maar wil verantwoord alcoholgebruik stimuleren.

REGLEMENTEN

http://www.tcnijverdal.nl
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TCN heeft 8 tennisforcebanen die het hele jaar door bespeelbaar zijn. Om 
de banen onder alle omstandigheden goed bespeelbaar te houden, is het 
van belang dat ze op een goede manier worden gebruikt. Daarom is een 
aantal regels opgesteld voor het baangebruik. Zie het volledige reglement 
op onze website (www.tcnijverdal.nl). De belangrijkste regels zijn: 
• Bij droge weersomstandigheden moeten de banen voor het spelen ge-

sproeid worden. 
• Tennisforcebanen mogen niet bespeeld worden als er sneeuw op de 

banen ligt, er opdooi is, of als er te grote plassen op de banen liggen die 
niet te sponzen zijn. Als het vriest, is bespeling wel toegestaan. 

• Sleep na het spelen de tennisbanen met de daarvoor aanwezige borstels 
en veeg de lijnen met de bezem.

• Spelers kunnen zelf de verlichting van de banen in- en uitschakelen in het 
clubhuis. Dit wordt geregeld op het paneel schuin tegenover het afhang-
bord in de centrale hal. 

• ’s Avonds moet de laatst spelende op een baan de verlichting van de 
betreffende baan uitschakelen.

• Indien door (weers)omstandigheden trainingsbanen onverwachts niet  
bespeelbaar zijn, heeft de trainer het recht om een andere baan in  
gebruik te nemen. 

Verlichtingspaneel Sproeiknopje

BAANGEBRUIK

http://www.tcnijverdal.nl
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Het clubgebouw is voor leden toegankelijk met een zogenaamde druppel. 
Ieder nieuw lid krijgt een druppel. Naast de buitendeuren zitten lezers waar 
de druppel tegenaan gehouden kan worden. Daarna kan de deur  
geopend worden.   
De kantine bevindt zich in het bovenste gedeelte van het 
clubgebouw en beneden vind je de dames- en herenkleedkamers  
inclusief toilet. Ook zijn er beneden aparte dames- en herentoiletten. 
De kleedkamers en toiletten zijn altijd toegankelijk. De bar is op  
bepaalde tijden geopend, maar thee en koffie is altijd beschikbaar. 

De kantine is tijdens alle activiteiten, competities en toernooien geopend. 
Daarnaast proberen we de barbezetting doordeweeks zo goed mogelijk 
rond te krijgen, zodat je na een potje tennis gezellig wat kunt drinken aan de 
bar. 

Barbezetting
Iedereen wil natuurlijk het liefst dat de bar zoveel mogelijk open is, maar 
daarvoor hebben we wel bezetting nodig. Om de barbezetting rond te 
krijgen, hebben we leden nodig achter de bar. We kunnen ons voorstellen 
dat het voor nieuwe leden spannend is om een eerste bardienst te draaien. 
Ga jij een eerste dienst draaien? Geef dit dan aan bij 
bardienstplanning@tcnijverdal.nl, dan komt er iemand die jou wegwijs 
maakt achter de bar. Het is ook mogelijk om samen met iemand anders een 
zogenaamde duodienst te draaien. Ieder lid krijgt, bij het draaien van  
3 (bij duodiensten 4) bardiensten per jaar, de barafkoop daarna terug.

Iedereen achter de bar heeft de online Instructie Verantwoord Alcoholge-
bruik (IVA) gevolgd en afgerond. Dit certificaat kan behaald worden op 
www.verantwoordalcoholverkopen.nl. Het behaalde certificaat kan vervol-
gens gedeeld worden met bardienstplanning@tcnijverdal.nl.

Betaalmogelijkheden
In ons clubgebouw kan alleen gepind worden. 
Contant betalen is niet mogelijk.

OPENINGSTIJDEN 
CLUBGEBOUW

Druppel

mailto:bardienstplanning%40tcnijverdal.nl?subject=
http://www.verantwoordalcoholverkopen.nl
mailto:bardienstplanning%40tcnijverdal.nl?subject=
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Bij TC Nijverdal worden de lessen verzorgd door Tennisschool Nijverdal. Bertil 
Webbink is de clubtrainer van onze vereniging. Hij tennist zelf al dertig jaar 
en heeft ruime ervaring in het wedstrijdtennis. Daarnaast heeft hij op hoog 
niveau gevoetbald. Ook uit die sportervaring haalt hij 
inspiratie voor zijn tennislessen. 

Als gediplomeerd tennisleraar geeft Bertil al 15 jaar les op alle tennisniveaus.
Tijdens zijn lessen staan plezier en discipline centraal. Hij heeft oog voor het 
individu en het presteren in groepsverband.

De lessen worden gegeven van maandag t/m vrijdag, maar ook in het 
weekend zijn er mogelijkheden.

Voor informatie of opgave kun je Bertil bellen of mailen via 06-45904362 
of tennisschoolnijverdal@gmail.com. 

Competitie 
TCN neemt met een groot aantal teams deel aan de districtscompetitie 
en de landelijke competitie. Er zijn drie landelijke competities waaraan 
meerdere teams binnen onze organisatie deelnemen: de voorjaars-
competitie, de zomeravondcompetitie en de najaarscompetitie. 

De toernooi- en seniorencommissie streeft ernaar de teams op sterkte in te 
delen, zodat wij als vereniging binnen het district en landelijk op een hoger 
niveau mee kunnen spelen. Natuurlijk heb je hier als lid ook inspraak in.

TENNISLES EN COMPETITIE

mailto:tennisschoolnijverdal%40gmail.com?subject=Tennisles
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Er zijn doordeweeks diverse racketmixmomenten waar je aan deel kunt 
nemen. De racketmix op dinsdagavond is een door de club vastgestelde 
racketmix waarvoor banen standaardw gereserveerd zijn. 
 
Op het park staan tussen baan 2 en baan 5 twee houten tonnen. Als je 
mee wilt doen aan de racketmix dan gooi je je racket in de houten ton en 
één persoon trekt dan elke keer twee rackets uit de ton en roept daarbij op 
welke baan dit tweetal speelt. Elk half uur wordt er gewisseld. Zo tennis je elk 
half uur met iemand anders en tegen iemand anders. 

Tijden racketmix
Je kunt meedoen aan een racketmix op: 
- dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur 
- woensdagochtend (voor dames) van 09.30 - 11.00 uur
- vrijdagochtend (senioren) 
- zondagochtend vanaf 09.30 uur 

Racketmix Whatsappgroep
Voor de racketmixen van dinsdagavond en zondagochtend is een aparte  
Whatsappgroep waarin geïnventariseerd wordt wie er mee zullen doen. 
Zo kom je niet voor niets naar het park. Wil je toegevoegd worden aan één 
van deze groepen? Stuur dan een appje met jouw naam en telefoonnum-
mer naar Jiska Ouwerkerk via 06-41748137. 

RACKETMIX
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de 
voorzitter, penningmeester en secretaris.

Commissies
Er is altijd wat te doen bij TCN. Diverse commissies zorgen er samen voor 
dat alle activiteiten steeds weer een feest worden. We hebben jaarlijks 
een aantal vaste activiteiten. Denk aan het open toernooi, het Duivecate-
toernooi (dagtoernooi), ’t Noaber Kersttoernooi (in samenwerking met 
Tennisclub Hellendoorn), de wintercompetitie (interne competitie) en 
diverse andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een pubquiz of een thema-
toernooi van een dag.

Seniorencommissie, open toernooicommissie, Hellendoornse Kampioen-
schappen e.d. 
Deze commissie organiseert verschillende toernooien door het jaar heen, 
zoals het open toernooi, de Hellendoornse Kampioenschappen etc.
seniorencommissie@tcnijverdal.nl 

Leden: 
Brian Bekken    06-12674021
Jesse Marsman    0548-614865
Sjerai Zwienenberg   06-10223021
Charlotte Vollaers    -

mailto:seniorencommissie%40tcnijverdal.nl?subject=
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Wintercompetitiecommissie
Ieder jaar vindt er bij onze vereniging een interne competitie plaats, om ook 
lekker te blijven tennissen tijdens de winter. Een goede stok achter de deur 
om ook te tennissen als het wat kouder is buiten. Deze competitie vindt 
plaats van oktober t/m maart op donderdagavonden vanaf 19.00 uur en 
af en toe op een zondag. Er worden alleen dubbelpartijen gespeeld die 
maximaal een uur duren.
wintercompetitie@tcnijverdal.nl 

Leden: 
Mirjam Kuipers    06-27002574
Herbert Nijman    06-20302211
Karin Spoolder    -
Guus Kruiper    06-11652018
Ria Stolmeijer    -

Parkcommissie
De parkcommissie draagt zorg voor het onderhouden van ons prachtige 
tennispark. De groundsmen en meerdere vrijwilligers zorgen ervoor dat onze 
banen bespeelbaar blijven. Daarnaast zorgen ze voor het nodige snoeiwerk 
op het park. Zo blijft ook de omgeving een prettige omgeving om in te 
tennissen.   
park@tcnijverdal.nl

Leden: 
Bertus Bovenmars (groundsman) 0548-617536
Henny Heetkamp (groundsman) 0548-617703
Frits Heuving     0548-616248
Henk Meijer     0548-618184
Paul van der Zwan   0548-610566
Ben Konijnenbelt    -
Herman Webbink    -
Benie van Voorst    -

mailto:wintercompetitie%40tcnijverdal.nl?subject=
mailto:park%40tcnijverdal.nl?subject=
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Activiteitencommissie
Deze commissie probeert leden te verbinden, onderling, maar ook met 
onze mooie vereniging. Dat doet zij door het organiseren van verschillende 
activiteiten, denk aan bijvoorbeeld pubquizzen, nieuwjaarsborrels, 
Sinterklaas op de vereniging, thematoernooien van een dag (bijvoorbeeld 
een nachttoernooi met thema of een blind datetoernooi). 
activiteiten@tcnijverdal.nl

Leden: 
Mariël Poppe    
Maaike Nijman    
Marieke Hiddink    
Jiska Ouwerkerk    
Rosa van Weert

Kantinecommissie
De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het draaiend houden van de 
kantine. Zij zorgen er onder andere voor dat er voldoende voorraad is, ook 
als er activiteiten zijn. En zij regelen de barbezetting. kantine@tcnijverdal.nl

Leden: 
Dennis Middelkamp   06-53391531
Jan Kerkemeijer    06-22697415
Marieke Hiddink    06-12288139 

mailto:activiteiten%40tcnijverdal.nl%0D?subject=
mailto:kantine%40tcnijverdal.nl?subject=
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Jeugdcommissie
Op dit moment heeft TCN helaas weinig jeugdleden. We willen hier graag 
verandering in brengen, want jeugd is de toekomst! En we vinden het 
belangrijk dat jeugd in beweging is. 
jeugdcommissie@tcnijverdal.nl

Leden: 
Jiska Ouwerkerk  
Roy Beunk 
Marleen Tersteeg 
Jesse Marsman

Nieuwe banencommissie
Deze commissie houdt zich bezig met de vernieuwing van de banen, een 
belangrijk thema dat op dit moment speelt binnen onze vereniging. 
banen@tcnijverdal.nl 

Leden: 
Dennis Masselink
Laura Westerik
Steven Geujen
Lennard Veerman
Hans Galgenbeld
Roy Beunk

Sponsorcommissie
Onze sponsoren zijn erg belangrijk voor de vereniging. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om sponsor van onze vereniging te worden. De commissie 
kan je alles vertellen over de verschillende sponsormogelijkheden.  
sponsor@tcnijverdal.nl

Leden: 
Rinus Bekke 
Véronique van Hoogmoed

mailto:sponsor%40tcnijverdal.nl?subject=
mailto:banen%40tcnijverdal.nl?subject=
mailto:sponsor%40tcnijverdal.nl?subject=
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Technische commissie 
Deze commissie houdt zich bezig met het technisch beleid van de club, 
zoals trainingen, de banen etc. 
technischecommissie@tcnijverdal.nl

Leden: 
Roy Beunk

Ondersteunende functies
Ledenadministratie   ledenadministratie@tcnijverdal.nl 

Beheer website    website@tcnijverdal.nl 
Guus Kruiper     06-11652018
Herbert Nijman    06-20302211

Facebook, nieuwsbrieven  socialmedia@tcnijverdal.nl
Maaike Nijman    06-12385366

Verenigingscompetitieleiders  competitieleider@tcnijverdal.nl
Stefan Kersing    06-10584002
Niek Pool     06-20809795

Verenigingstoernooileiders  toernooileider@tcnijverdal.nl
Jesse Marsman    0548-614865
Brian Bekken    06-12674021

mailto:technischecommissie%40tcnijverdal.nl%20?subject=
mailto:ledenadministratie%40tcnijverdal.nl%0D?subject=
mailto:website%40tcnijverdal.nl?subject=
mailto:socialmedia%40tcnijverdal.nl?subject=
http://competitieleider@tcnijverdal.nl
http://toernooileider@tcnijverdal.nl
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Alarmnummer bij calamiteiten   112
Politie       0900-8844
Huisartsenpost Almelo    088-5880588

www.tcnijverdal.nl
www.knltb.nl
www.tennis.nl
www.centrecourt.nl

EHBO en AED
In ons clubgebouw bevinden zich een EHBO-koffer en een AED die voor 
alle leden toegankelijk zijn. Alleen leden met een geldig AED-diploma of 
reanimatiecertificaat mogen het AED-apparaat bedienen.

De AED hangt direct bovenaan de trappen in het clubgebouw. Als je via 
de zij-ingang binnenkomt, ga je rechtsaf één trap op en bevindt de AED 
zich aan de linkerkant, nog voordat je de kantine in komt. Kom je via de 
hoofdingang (op het terras) binnen, dan vind je de AED achter de deur 
naar de trappen in de kantine. Er zijn verschillende leden met een reanima-
tiecertificaat. De EHBO-koffer staat bovenop de AED. In de vriezer achter de 
bar liggen koelelementen. 

Vertrouwenspersoon
Sinds 2018 heeft TCN een vertrouwenscontactpersoon: Jan Schellekens.
 Iedereen die verbonden is aan de vereniging (leden, ouders, 
trainers, coaches, toeschouwers) kan contact opnemen met 
de vertrouwenspersoon wanneer hij/zij last ervaart of zich 
zorgen maakt over grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag 
van personen die verbonden zijn aan de vereniging. Grensover-
schrijdend gedrag kan o.a. gaan over pesten, bedreiging, 
mishandeling, belediging, discriminatie of seksuele intimidatie.

Jan is te bereiken via mobiel 06 – 18278185 of mail janschel@xs4all.nl
Uiteraard kan je Jan ook aanspreken op de club.

OVERIGE TELEFOONNUMMERS 
EN WEBSITES

http://www.tcnijverdal.nl 
http://www.knltb.nl
http://www.tennis.nl 
http://www.centrecourt.nl
mailto:janschel%40xs4all.nl%20?subject=
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We een ontzettend gezellige vereniging zijn?!!! 😊
Het tijdens onze activiteiten nóg gezelliger is?? 

Er op ons tennispark ook wat ‘ongeschreven’ regels zijn? Hier komen ze: 
• Als er een bal op de tennisbaan naast je terecht komt, terwijl ze op die 

baan aan het spelen zijn, dan roep je ‘bal over’ zodat de spelers op de 
baan naast je weten dat er een bal aankomt en ze er niet over struikelen.

• Als je een bal wilt pakken die op de andere baan ligt, ook al is dit buiten 
het speelgebied, dan wacht je daarmee totdat de spelers op de andere 
baan even uitgespeeld zijn. Je kan de bal in overleg met de spelers pak-
ken of vragen of je een bal over mag. 

• Als de banen erg droog zijn, kun je op het knopje naast de baan op het 
hek drukken zodat de baan gesproeid wordt… breng je spullen wel even 
in veiligheid naast de baan, want anders worden ze nat. 

• De sproeiers gaan in de zomer op een bepaald tijdstip allemaal tegelijk 
aan (zie whitebord bovenaan de trap voor de tijden waarop de sproeiers 
afgaan). Er gaat een zoemer voordat de sproeiers beginnen. De banen 
worden op volgorde gesproeid (eerst baan 1, dan baan 2 etc.).  

• Er kan maar één baan tegelijk gesproeid worden. Wordt er al een  
andere baan gesproeid, dan gebeurt er niets als je op het knopje drukt. 
Wacht even totdat de sproeiers op de andere baan klaar zijn. 

• We zoeken altijd enthousiaste mensen die wat willen betekenen voor de 
club. We zijn natuurlijk een vereniging en daarin moet je het samen doen! 
Heb je interesse? Meld je dan aan via secretaris@tcnijverdal.nl.

• Na het tennissen moet de baan geveegd worden, tenzij het heel hard  
geregend heeft. De borstels waarmee je dit doet, liggen bij de banen. 

• Vergeet ook de lijnen niet te vegen met het speciaal daarvoor bedoelde  
bezempje. 

• Heb je een wedstrijd gewonnen? Dan is het gebruikelijk dat de winnaar(s) 
de verliezer(s) trakteert/trakteren op een eerste drankje.

• Als je ziet dat er nog lampen branden op het park en er staat niemand 
op de baan, doe dan de lampen uit. 

• Het is ontzettend leuk om bardienst te draaien! Bij je eerste bardienst kun 
je hulp vragen via bardienstplanning@tcnijverdal.nl.

WIST JE DAT?

mailto:secretaris%40tcnijverdal.nl?subject=
mailto:bardienstplanning%40tcnijverdal.nl?subject=
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