
 
Tennisvereniging De Velmer 
 
Informatieboekje 2022 
 
Voorwoord 
 
Beste tennisvriend(in), 
 
Jij bent van plan of bent zojuist lid geworden van onze tennisvereniging TV de Velmer.  
Wij willen je als bestuur bedanken voor de getoonde interesse in onze vereniging. 
Om je wat meer inzicht te geven in onze tennisclub hebben wij dit informatieboekje samengesteld. Je vindt hierin 
de meest belangrijke informatie over onze tennisclub.  
Het bevat de volgende onderdelen die van belang kunnen zijn voor u als nieuw lid of als toekomstig lid. 
 

1. Contributie 
2. Sleutelinformatie 
3. Clubnieuws 
4. Bardienstregels 
5. Baanreglement 
6. Trainingen 

 
We hebben de informatie zo beknopt mogelijk gehouden. Mochten er na het lezen van dit informatieboekje toch 
nog vragen zijn dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met één van onze bestuursleden.  
Graag maken wij ook graag persoonlijk kennis met u als nieuw lid. De ledenadministrateur maakt daarvoor graag 
een afspraak met je. Dat is dan ook tevens de mogelijkheid om nog wat vragen te stellen. 
Wij hopen dat je zult genieten van de tennissport en onze prachtige tennisvereniging en wensen je dan ook alvast 
via deze weg heel veel tennisplezier. 
 
Het bestuur van 
Tennisvereniging De Velmer 
 
Contributie 
 
Allereerst willen wij je wijzen op onze “aanmoedigingskorting”. Dit is een korting op de eerste periode dat je lid 
bent. Deze is altijd 50% en afhankelijk van het tijdstip in het jaar kan deze oplopen tot maximaal € 81,50 korting. 
In het schema hieronder kan je zelf kijken welke korting op jou van toepassing is. 
 

 



 
Daarnaast is er een kortingsregeling voor gezinnen met meerdere leden op één woonadres. 
 

1. Bij 4 leden uit één gezin 10% korting op het totaalbedrag 
2. Bij 5 leden uit één gezin 20% korting op het totaalbedrag 
3. Bij 6 leden of meer uit één gezin 25% korting op het totaalbedrag 

 
Er is altijd éénmalig inschrijfgeld per persoon verschuldigd m.u.v. het proeflidmaatschap 
 

1. Senior eenmalig          € 14,- 
2. Jeugd eenmalig              € 7,- 

 
De contributie wordt standaard afgeschreven via automatische incasso.  
Mocht je willen kiezen voor een andere wijze van betalen dan ben je per keer €2,50 toeslag verschuldigd.  
Bij een lidmaatschap van TV de Velmer hoort ook automatisch het lidmaatschap van de KNLTB (Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennis Bond). 
Je krijgt een persoonlijk lidmaatschapspasje in de vorm van een creditcard. Een paar weken na inschrijving wordt 
er contact met je opgenomen voor het afhalen van het pasje. 
Naast dit fysiek pasje is er tegenwoordig ook de digitale pas. Een van beide pasjes heb je nodig om toernooien 
en/of competitie te spelen. 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt jaarlijks zonder wederzijdse kennisgeving 
verlengd.  
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen vóór 1 december van het lopende jaar per email naar 
ledenadministratie@develmer.nl of schriftelijk bij onze ledenadministrateur Paul Oortman, Pastoor Coxstraat 16 te 
Maren-Kessel. 
 
Proeflidmaatschap. 
 
Voor personen die graag willen proberen of zij tennissen leuk vinden biedt TV de Velmer ook de mogelijkheid aan 
voor een proeflidmaatschap voor een periode van 3 maanden tegen een vergoeding van €45,-.  
Men is dan geen inschrijfgeld verschuldigd. Tijdens een proeflidmaatschap is men ook niet verplicht om een 
bardienst te draaien. 
 
Tegen een borg van €30,- kan men in die proefperiode wel een parksleutel krijgen. 
 
Besluit men om na de proefperiode te stoppen dan kan dat zonder enige verdere verplichting. De €30,- borg voor 
de parksleutel krijgt men terug nadat deze persoonlijk bij de ledenadministrateur is ingeleverd. 
Wil men dit proeflidmaatschap omzetten naar een definitief lidmaatschap dan kan dat door uiterlijk 2 weken vóór 
de einddatum van de proefperiode een mail te sturen naar ledenadministratie@develmer.nl.  
 
Heeft men gebruik gemaakt van een proeflidmaatschap dan heeft men geen recht meer op een 
“aanmoedigingskorting” zoals eerder beschreven. 
 
Vul voor het aanvragen van een proeflidmaatschap het inschrijfformulier in (te downloaden via de 
website), kruis “Proeflidmaatschap” aan en verstuur dat, vergezeld van een pasfoto, naar 
ledenadministratie@develmer.nl. 
 
 
Sleutelinformatie 
 
De sleutel van de poort en het clubgebouw is bij de ledenadministratie (zie hierboven) tegen betaling van een 
eenmalig waarborg van €30,- te verkrijgen. Je kunt op het inschrijfformulier (te downloaden via de website) 



 
aangeven dat je graag een parksleutel wil hebben. Met deze sleutel heb je dan toegang tot het terrein, de 
kleedkamers, toiletten en serre. 
Eenieder die als laatste het terrein verlaat is verplicht de poort te sluiten; jij of degene waar je mee getennist hebt 
dient derhalve in het bezit te zijn van de sleutel. 
 
Clubnieuws  
 
Informatie ten behoeve van de vereniging kunt u zenden aan info@develmer.nl. 
 
De clubsite is bereikbaar via www.develmer.nl  (bijv. voor het invullen van het bardienstrooster). 
Verder kan je ook alle informatie vinden via de KNLTB Clubapp, welke beschikbaar is voor Android en Apple 
smartphones. 
 
Bardienstregeling 
 
Als je bij de ledenadministrateur aangegeven hebt persoonlijk wat uitleg te willen hebben dan zal in dat gesprek 
ook de bardienstregeling uitgelegd worden. Je krijgt dan ook instructies wat er van je verlangd wordt als je een 
bardienst hebt.  
Voor het verrichten van een bardienst moet je het getuigschrift “Verantwoord Alcohol Schenken” (mogelijkheid tot 
het behalen van het getuigschrift wordt aangeboden via de site https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-
maatschappij/gezonde-sportomgeving/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken ) behaald hebben. Zodra je die 
gehaald hebt zal een kopie hiervan in de instructiemap (zie hieronder) gevoegd worden. 
 
Het vervullen van minimaal 2 bardiensten per kalenderjaar, waarvan minimaal 1 bij een clubactiviteit 
(toernooi of competitie, is VERPLICHT! 
 
De bardiensten zijn te plannen via het bardienstrooster op de site https://www.develmer.nl/mijn/Tasks of via de 
KNLTB Clubapp.  
Je krijgt, nadat je lid bent geworden een inlogcode. Deze kan je gebruiken om jouw dienst zelf in te vullen. Jouw 
e-mailadres kan je invullen bij jouw persoonsgegevens. 
 
Achter de bar ligt een instructiemap, hierin staat wat er van je wordt verwacht tijdens een dienst. Ook tref je een 
lijstje aan met te vervullen mogelijke werkzaamheden bij een rustige bardienst (je kunt achter de werkzaamheden 
aangeven welke je verricht hebt). 
Mocht je onverwachts niet kunnen, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. 
Degene die bardienst heeft moet de sleutelbos ophalen bij Paul Oortman, Pastoor Coxstraat 16 te Maren-Kessel 
en na zijn dienst daar ook weer dezelfde avond of uiterlijk de volgende ochtend afgegeven. 
 
Baanreglement  
 
Kleding 
Er wordt gespeeld in correcte tenniskleding. 
Bij het betreden van de banen draagt men tennisschoenen met een naar binnen gericht profiel (kunstgrasprofiel). 
 
Rust rondom de banen 
Tijdens de wedstrijden wordt de gewenste stilte betracht rondom de banen. 
 
Speelverbod 
Misdragingen op de baan kunnen na een waarschuwing van het bestuur leiden tot een spelverbod gedurende een 
bepaalde periode. 



 
 
Afhangregeling 
Doel: regelen van de speeltijden 

a. Andere leden weten wie er aan het tennissen zijn 
b. Voorkomen van het zgn. “zwart tennissen” 

 
Regels: 

1. Elk lid dient bij het reserveren gebruik te maken van de Club-app (voorkeur) of het digitale afhangbord met 
behulp van de fysieke KNLTB-lidmaatschapspas. Na lidmaatschap en invulling van de bardiensten 
ontvangt je deze fysieke pas (zie ook bardienstregeling) 

2. Als alle banen bezet zijn, toont het programma automatisch op het scherm de baan waarop men het langst 
aan het spelen is. 

3. Reserveren van een tennisbaan is mogelijk op 2 manieren.  
a. Via de KNLTB Clubapp. Deze manier van reserveren wordt gezien als de standaard!! 
b. Via de website https://www.develmer.nl/mijn/Reservations 

4. De tijdslimiet is 30 minuten voor een enkelspel en 60 minuten voor een dubbelspel). Bij een ruim 
spelersaanbod mag, nadat men al gespeeld heeft, nadien nog maar één keer afgehangen worden; er kan 
in overleg met de wachtenden een dubbel worden gespeeld. 

5. Je kunt alleen afhangen als je zelf aanwezig bent. Bespreken van een baan is niet mogelijk. Dit is niet 
van toepassing bij gebruik van de KNLTB Clubapp. 

6. Van alle personen, die aan het spelen zijn, moet voor die periode zijn afgehangen op het digitaal 
afhangbord of in de KNLTB Clubapp. 

7. De klok in het programma is bepalend voor de tijd. 
8. Bij een overvolle baanbezetting is het wenselijk dat er gedubbeld wordt. 

 
 
Baanreservering 
 
Voor de training: maximaal 2 banen. 
Voor de competitie: maximaal 1 1/3 baan per thuisspelend team. Is er een baan vrij dan mag daarop een 
competitiewedstrijd begonnen en uitgespeeld worden. De baan die dan het eerste vrijkomt is voor de eventueel 
aanwezige recreatieve tennissers. 
 
Voor eigen clubtoernooien: alle banen beschikbaar. 
Voor uitwisselingstoernooien: maximaal 3 banen. 
 
Baanonderhoud 
 
Als degene, die de baan onderhoudt, je verzoekt om de banen te verlaten vanwege het onderhoud, dient men 
hieraan onmiddellijk gevolg te geven. 
 
(On)bespeelbaarheid van de banen 
 
Er mag niet op de banen gespeeld worden als deze door weersomstandigheden beschadigd kunnen worden. Dit 
is altijd het geval bij dooi. Ook mag er niet gevoetbald of andere buitensporten gespeeld worden op de 
tennisbanen; dit kan de banen en/of netten beschadigen. 
 
Schoonhouden 
 
Houd het terrein, de banen en het clubhuis schoon. 



 
 
Beschadigingen 
 
Respecteer het eigendom van anderen: vernielingen en/of beschadigingen worden op jou verhaald. 
Meldt de door jou opgemerkte beschadigingen zo spoedig mogelijk aan het bestuur. 
 
Parkeren en (brom)fietsenstalling 
 
Auto’s, bromfietsen, scooters en fietsen dienen op het daarvoor bestemde parkeerterrein geplaatst te worden. 
 
Introductieregeling 
 
Elk lid is gerechtigd tot introductie en verantwoordelijk voor naleving van de uitgegeven regels door hem/haarzelf 
en zijn/haar introducé(e). 
 
Alleen personen die geen lid zijn van de club, kunnen worden geïntroduceerd. 
Bij komst van eigen leden mag de introducé(e) de begonnen afhangtijd uitspelen. 
Ieder persoon mag slechts 3x per jaar worden geïntroduceerd. 
Voor het introduceren wordt per keer per persoon een bedrag van €4,50 gevraagd. 
E.e.a. moet gemeld worden bij de ledenadministrateur via e-mail ledenadministratie@develmer.nl. 
 
 
 
Sluiten 
 
Indien u als laatste het terrein verlaat, bent u verplicht de toegangspoort van het tennispark te sluiten. 
 
Algemeen 
 
In situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Training 
 
Voor de leden, die dat wensen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van trainingslessen.  
Via een rondschreven worden de leden op de hoogte gesteld van tijden en kosten. 
Voor onze vereniging worden de lessen verzorgd door Tennisschool Gijs. Het opgeven voor de lessen dient via 
www.tennisschoolgijs.nl te gebeuren. Je kunt alleen deelnemen aan de trainingen als je lid bent van TV De 
Velmer. 
 
Het bestuur 
 
De actuele samenstelling van het bestuur en de diverse commissies incl. mailadressen en telefoonnummers kan 
je terugvinden op de website www.develmer.nl  
 

VEEL TENNISPLEZIER BIJ TV DE VELMER 
 


