
Welkom!!  
       

Leuk dat je lid bent geworden van Tennis- en Padelvereniging De Hopbel.   
In deze brief maken we je een klein beetje wegwijs en geven informatie over onze 
club.   
  
Algemeen  
Tennis Vereniging De Hopbel is opgericht in 1983 en verhuisde in 1997 naar de 
huidige accommodatie op het Zuideinderpark in Schijndel. Het park had toen 12 
tennisbanen. In 2021 zijn er 2 banen “opgeofferd” en zijn er op die plaats 3 
padelbanen door de vereniging aangelegd. Op 29 maart 2022  besloot de Algemene 
Leden Vergadering in de naam van de vereniging ‘Padel’ toe te voegen en op 22 
november 2022 werd besloten om 2 extra padelbanen aan te leggen. 
  
De website  
Op onze website www.tvhopbel.nl is veel informatie te vinden, zoals  over het 
bestuur, de diverse commissies en de activiteitenkalender. Actuele informatie wordt 
geplaatst bij de nieuwsberichten. Deze staat vermeld onder 'home' en helemaal 
onderaan de website.   
  
KNTLB ClubApp  
Een aanrader voor elk lid die een smartphone heeft, is de KNLTB ClubApp. Deze is 
te downloaden in de Appstore of in de Play store. Als je bent ingelogd kun je hiermee 
naar onze club gaan. Daar staan alle nieuwsberichten vermeld. Maar ook de 
volledige ledenlijst staat op deze app (te vinden onder icoon ‘club’, kopje ‘info’). Het 
nieuws, bijvoorbeeld dat je je in kunt schrijven voor een intern toernooi, verschijnt ook 
op deze app.   
Tip: Bij App instellingen kun je aangeven of je een push-notificatie wil ontvangen bij 
bv clubnieuws. Door dit in te stellen wordt je actief geïnformeerd over aankomende 
activiteiten. 
  
Baan reserveren  
Je kunt op twee manieren een baan reserveren: 

1. Met de KNLTB app of onze website kun je 24 uur vooraf zelf digitaal een baan 
reserveren.  

2. Verder kun je ook op de club zelf een baan afhangen met je club-pas. Aan de 
terraszijde van de kantine is hiervoor een aparte ruimte ingericht.  
Tip: Van deze optie kun je ook gebruik maken op het moment als je klaar bent 
met spelen en niemand achter je de baan heeft gereserveerd. Digitaal kun je 
niet 2 uur achter elkaar reserveren, maar als je het tweede uur op de 
vereniging zelf afhangt is dat wel mogelijk.  

 
We zijn super blij met de uitbreiding van het aantal leden en het enthousiasme om te 
spelen! Het zorgt tegelijkertijd ook dat er drukte ontstaat bij het reserveren van de 
banen. Daarom hieronder een verduidelijking van de algemene regels omtrent het 
reserveren van de banen:  

- Het is niet toegestaan om onder de naam van een ander te (laten) reserveren. 
Het kan voorkomen dat iemand op het laatste moment niet kan aansluiten. Als 
dan een ander lid zorgt voor vervanging is dat geen probleem, je moet dit wel 
veranderen in de reservering. Het is niet toegestaan dat er iemands aansluit 
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die geen lid is van de vereniging. Mocht onverhoopt een baan worden 
gereserveerd zonder jouw toestemming (je ontvangt bij elke reservering een 
mail), is het belangrijk om dit te melden bij degene die de reservering gedaan 
heeft. Dit kun je ook melden bij het bestuur via bestuur@tvhopbel.nl.   

- Niet-leden mogen maximaal 5 keer geïntroduceerd worden. Het is wenselijk 
om hier zoveel mogelijk in de daluren gebruik van te maken. Daluren zijn 
doordeweeks tot 18:00 uur en tussen 21.00 – 22.00 uur en in het weekend 
vanaf 14:00 uur. 

- Mocht je onverhoopt niet kunnen spelen terwijl je wel een baan hebt 
gereserveerd dien je deze reservering z.s.m. te annuleren, zodat andere 
kunnen spelen. Tevens voorkom je hiermee dat de verlichting onnodig brandt.  

- Leden die overdag in de gelegenheid zijn om te spelen worden verzocht 
zoveel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken.  

 
Vanuit het bestuur zijn de volgende maatregelen genomen om de drukte te spreiden 
en de banen toegankelijk te houden voor de leden:  

- Je kunt maar 1 x per dag digitaal een baan reserveren.  
- Er kan enkel in de daluren een baan gehuurd worden, waarbij tussen 21.00 – 

22.00 uur 1 padelbaan wordt aangeboden voor verhuur en bij de overige 
daluren worden hiervoor 2 padelbanen opengesteld.   

  
Interne toernooien  
Bij onze vereniging worden diverse interne toernooien gespeeld. Op de website 
staan onder het kopje "activiteiten" alle toernooien toegelicht. En zoals gezegd wordt 
een toernooi via de nieuwsberichten (via de website en de KNLTB app) 
aangekondigd.  
  
Trainingen  
Via de website kun je inschrijven voor trainingen, zowel tennis als padel. Zie 
https://www.tvhopbel.nl/tennisles. Voor vragen en/of opmerkingen mag je altijd 
contact opnemen met Jeroen van der Sman via 06 42 02 48 61 of kijk op 
www.jeroenvandersman.nl.  
  
Competities  
Ook kun je je inschrijven voor diverse activiteiten die vanuit de KNLTB worden 
georganiseerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen jeugd, kinderen in de 
leeftijd van 11 t/m 17 jaar,  en volwassenen. Kijk hiervoor op de website 
https://www.tvhopbel.nl/knltb_competities of gebruik de app.  
  
Husselen tennis 

Elke dinsdag- woensdag-, donderdag- en zondagochtend om 09.15 uur worden de 
tennispasjes van alle deelnemers geschud en wordt iedereen in teams ingedeeld. Je 
kunt altijd spelen, en het is telkens weer een verrassing met wie en tegen wie. Of je 
nu alleen komt tennissen of samen. Iedereen is welkom, ongeacht je speelsterkte. 
Meer informatie hierover staat op onze website (onder "overige activiteiten"). 
  
Bardienst  
Het is gezellig om na een potje tennis of padel een drankje te kunnen doen. Daarom 
zijn we heel blij met de vrijwilligers die zorgen voor de barbezetting. Om de lasten 
voor een ieder te beperken is het wenselijk dat elk senior lid een aantal keren per 
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jaar bardienst draait. Het is ook gewoon leuk om op deze manier andere leden te 
leren kennen.   
Je kunt je hiervoor aanmelden via de KNLTB app, onder club en vervolgens onder 
Diensten. Om kennis te maken met de werkwijze of voor andere vragen kun je 
contact opnemen met de barcommissie via barcommissie@tvhopbel.nl.  
  
Goede ideeën 
Mocht je een goed idee hebben voor een interne activiteit of een steentje bij willen 
dragen bij een (bestaande) activiteit, dan kun je dit aangeven via 
welkom@tvhopbel.nl. We denken en helpen graag mee om vorm te geven aan je 
idee of behoefte.    
 

Contact bij vragen  
Contactgegevens van het bestuur of een commissie(lid) staan op de website. Eerst 
“menu” en dan "organisatie" aanklikken. Daar staat het volledige bestuur vermeld 
met het mailadres.   
Mocht je een vraag hebben, of een goed idee wat het speelgenot vergroot, dan kun 
je deze ook altijd mailen naar welkom@tvhopbel.nl. Wij zorgen er dan voor dat je 
mail wordt doorgestuurd naar de juiste persoon of we beantwoorden jouw vraag zelf.  
Dat kan van alles zijn, dat je bijvoorbeeld graag wilt deelnemen aan een toernooi, 
maar weet niet goed waar je je moet inschrijven of je zoekt nog een maatje voor een 
toernooi. Of als je een vraag hebt over het reserveren van de banen, het invullen van 
de  bardienst of over je lidmaatschap. Wat je vraag ook is, we helpen je graag!   
  
We hopen je een beetje op weg te hebben geholpen met deze informatie. Nogmaals, 
aarzel niet, blijf niet zitten met een vraag, maar mail ons op welkom@tvhopbel.nl   
  
Met vriendelijke groet,  
 

de welkomstcommissie   
Tennis- en Padelvereniging De Hopbel  
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