
 
 

 
 
 

Informatie voor nieuwe leden 
 
Tennisvereniging LTC De Stoof heet u van harte welkom als nieuw lid. Wij hopen dat u veel en lang 

tennisplezier beleeft op onze banen gedurende de periode dat u lid bent. 

Deze notitie is bedoeld om u inzicht te verschaffen in het reilen en zeilen van onze club zodat u zich 

snel thuis zult gaan voelen binnen de vereniging. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen 

heeft kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat of een van de andere bestuursleden. 

Wij als bestuur proberen u de juiste faciliteiten te bieden, zodat u fijn kunt tennissen. 

Namens het bestuur wens ik u nogmaals een hele fijne tijd met ontzettend veel tennisplezier. 

Maria Paalman, voorzitter 

 

Algemene informatie 
LTC De Stoof te Koudekerke bestaat sinds 1976. Het is de grootste tennisclub in de Gemeente Veere. 

De meeste leden wonen in Koudekerke, maar een substantieel aantal leden woont in Middelburg of 

Vlissingen. De Stoof heeft rond de 250 leden, waarvan ongeveer 50 jeugdleden (onder de 18). De 

Stoof beschikt over vier zogenaamde TennisRood of Smashcourt banen, waar het hele jaar door op 

gespeeld kan worden, alsmede een minibaan voor de kleintjes. 

De Stoof is lid van de KNLTB, de tennisbond. Alle leden betalen via hun lidmaatschap jaarlijks een bij-

drage aan de bond, die verenigingen op allerlei manieren ondersteunt. U krijgt dan een pasje.  

Organisatiestructuur 
LTC De Stoof is sinds 2005 een geprivatiseerde tennisvereniging wat wil zeggen dat wij zelf verant-

woordelijk zijn voor inkomsten en uitgaven. Het bestuur legt daar verantwoording over af aan de le-

den tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) en aan de Gemeente Veere, waarvan de vereniging 

subsidie krijgt. 

De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement welke notarieel zijn vastgelegd. De stuk-

ken zijn op de website www.ltcdestoof.nl te raadplegen. 

De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur dat gekozen wordt door de overige leden. Het con-

trolerend orgaan op het handelen van het bestuur heet de Algemene Ledenvergadering waar u als lid 

deel van uitmaakt. Onder normale omstandigheden komt de ALV één keer per jaar bijeen. 

Taken van het bestuur 
Het secretariaat houdt de ledenadministratie en het afhangbord bij en de penningmeester de finan-

ciën. De voorzitter coördineert alles en onderhoudt de externe contacten.  

http://www.ltcdestoof.nl/


 
 

 
 
 

Het bestuur houdt in de gaten dat alle tennisactiviteiten die op de banen plaatsvinden elkaar niet in 

de weg zitten en vermeldt deze op de website en het afhangbord, zodat iedereen op de hoogte is 

van wat en wanneer er gepland is. En dat zijn er heel wat. Want naast de officiële competitie organi-

seren de leden zelf nog vele informele wedstrijden, zoals de open toss op woensdagmorgen, de spe-

ciale toss op sommige vrijdagavonden, de maandagmorgen-dubbels voor 55+, ladiesnight, dorpen-

competitie, wintercompetitie, Goede Doelen toernooi, Zeeuwse Slag etc.  

Het bestuur heeft een groot aantal taken gedelegeerd aan andere leden, zoals het organiseren van 

de competitie, organiseren van activiteiten voor de jeugd, het runnen van de kantine, het onderhoud 

van de banen en het park, het zoeken van sponsors etc. - zie voor meer informatie het overzicht van 

bestuur en commissies. 

Vereniging Competitie Leider (VCL) 
De VCL organiseert en begeleidt alle officiële KNLTB-competitie evenementen op diverse dagen of 

avonden van verschillende sterktes. Ongeveer de helft van alle leden speelt competitie. Bij de VCL 

kun u zich opgeven als u competitie wilt spelen; bij voorkeur opgeven als team, maar u kunt ook ver-

zoeken om aan een al bestaand team te worden toegevoegd of u opgeven als reserve.  

Toernooi Commissie 
Organiseert namens de club het Stoofwei-toernooi. Dit open KNLTB-tennistoernooi bestaat sinds 

1992 en wordt sindsdien elk jaar in de zomer gedurende een week georganiseerd. Het toernooi staat 

open voor categorieën van speelsterkte 4 t/m 8 voor enkelspel, dames- en herendubbel en mix. Er 

wordt een aparte 50+ editie gespeeld op dezelfde dagen. 

Jeugd Commissie (JC) 
Voor de jeugdleden worden “Alles-in-1” pakketten aangeboden waarbij het lidmaatschap en de acti-

viteiten van de jeugdcommissie worden gecombineerd met lessen van tennisschool Smash-it en deel-

name aan de Tenniskids competitie (voor jeugd t/m 12 jaar) of aan de Junioren competitie (13-18). 

De JC organiseert daarnaast nog vele activiteiten, zoals schooltennis, een vriendjes- en vriendinnetjes 

middag, het mini-maxi toernooi, jeugd tossen en jeugdclubkampioenschappen.  

Baan Commissie (BC) 
Draagt zorg voor het beheer van het tennispark: baanonderhoud, groenvoorziening en kleine klusjes. 

Op maandagmiddagen is de commissie aan het werk.  

Kantine Commissie (KC) 
Beheert de kantine, zowel het gebouw als het gebruik. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij 2 x per 

jaar kantinedienst of een corveedienst doet, tenzij je bestuurslid, commissielid, of jeugdlid bent of 

een competitielidmaatschap hebt. Dan ben je vrijgesteld. Wel is het mogelijk je kantine/corveedien-

sten af te kopen. Ben je niet vrijgesteld van deze verplichting dan wordt met ingang van 2022 op 

voorhand € 50 voor 2 diensten samen met de contributie in rekening gebracht. Die € 50 (of meer) 

kun je terugverdienen door diensten te doen. Meer informatie hierover is te vinden op de website 

https://www.ltcdestoof.nl/kantinedienst_en_ander_corvee.  

https://www.ltcdestoof.nl/kantinedienst_en_ander_corvee


 
 

 
 
 

Vrijwilligheid 
Voortdurend zijn wij op zoek naar leden die zich vrijwillig willen inzetten voor de taken die een ver-

eniging vraagt. Ingeval u enthousiast bent om een taak op u te nemen nodigen wij u hierbij van harte 

uit contact op te nemen met het secretariaat of de voorzitter. 

Tennisles 
Bij De Stoof kunt u (tegen betaling) tennisles nemen bij Tennisschool Smash-it. De lessen worden ver-

zorgd door Michel Kokelaar en Raoul Flipse, beide officiële KNLTB-trainers. Alle leden ontvangen een 

email of app als ze zich voor een volgende training kunnen opgeven. Het is mogelijk om alleen te trai-

nen of met meerdere personen. Een competitieteam kan ook gezamenlijk trainen. 

Website en Clubapp 
De website www.ltcdestoof.nl bestaat uit een publiek gedeelte en een afgeschermd gedeelte. Het 

afgeschermde gedeelte is alleen toegankelijk voor leden. Om als lid dit gedeelte te kunnen raadple-

gen krijgt u bij aanmelding als nieuw lid een password en toegangscode. 

Alle informatie welke betrekking heeft op onze club is te vinden op de website. Naast informatieve 

zaken ingebracht door het bestuur en de commissies, kunnen ook leden kopij aanleveren – dit wordt 

zelfs zeer op prijs gesteld.  

De website is gekoppeld aan de KNLTB en de KNLTB Clubapp. Bijna alle nieuwsberichten over de ver-

eniging bereiken de leden via de Clubapp. Die komen dan automatisch ook op de website. Het be-

stuur raadt ieder lid aan om de nieuwste versie van de Clubapp te downloaden in de App Store of op 

Google Play (KNLTB Club app) en er regelmatig op te kijken. Je kunt dan alvast thuis een baan reser-

veren, je bar- of corveedienst plannen of inzien, een maatje zoeken om mee te tennissen en het laat-

ste nieuws lezen. Competitie uitslagen worden ook eenvoudig via de Clubapp doorgegeven aan de 

KNLTB. De mogelijkheden worden in de toekomst nog uitgebreid. 

Elk nieuw lid moet toestemming geven voor het gebruik van zijn of haar gegevens op de website en 

de clubapp, voor e-mails, foto’s etc. De AVG-privacyverklaring en het fotoprotocol zijn te vinden op 

de website. 

Het spelen 
De toegang tot het park en het clubgebouw is alleen mogelijk met uw KNLTB-pasje. Toegang tot de 

kantine krijgt u daar echter niet mee. Wel heeft u toegang tot de kleedruimten, het toilet en de kast 

tbv de baanverlichting. Indien de kantine gesloten is en u wilt toch graag iets drinken, kunt u een 

sleutel uit het sleutelkluisje halen, rechts naast de deur van de kantine. De code voor het kluisje 

wordt maandelijks gewijzigd. U krijgt hiervan bericht.  

Degene die als laatste vertrekt doet zo nodig alle lichten uit (denk ook aan de baanverlichting), sluit 

de kantine af en hangt de sleutel terug in het kluisje (code 0000) en trekt de buitendeur van het club-

gebouw alsmede het toegangshek tot het park dicht. Deze vallen vanzelf in het slot. 

http://www.ltcdestoof.nl/


 
 

 
 
 

Op het moment dat u wilt gaan spelen dient u een baan te reserveren. Dit dient thuis via de Clubapp 

of de website te gebeuren of desnoods op het afhangbordbord in de gang van de kantine. Dit heet 

afhangen. Speeltijd per baan is in principe 45 minuten. U kunt maximaal nogmaals 45 minuten afhan-

gen. Ook als er weinig of geen andere spelers zijn is het belangrijk om af te hangen, want zo kan het 

bestuur zien hoe vaak en op welke dagen/tijden er gebruik wordt gemaakt van de banen.   

Om te zorgen dat alle banen ongeveer evenveel bespeeld worden staat er een schema online, waarin 

per maand de volgorde van afhangen wordt aangegeven. Dit wordt bovendien elke maand ter herin-

nering door het secretariaat aan iedereen gemaild. En dat is weer belangrijk ter voorkoming van on-

gelijke slijtage en afname van de speelkwaliteit van de banen. Dit schema vormt ook de code voor 

het sleutelkluisje. 

Op de website en op de prikborden vindt u bovendien informatie over spelen bij winterse condities.  

Na het spelen dient de baan geveegd te worden, tenzij de baan nat is.  

Verder geldt voor het gehele tennispark een parkreglement dat u in detail zowel op de website kunt 

terugvinden als in het clubgebouw. 

U kunt ook prima tennissen als het donker is. Het park beschikt over ledverlichting, waardoor de ge-

hele baan egaal verlicht wordt. U kunt het licht aan en uit doen in de kast in de gang van het clubge-

bouw. Er zijn twee verlichtingsgroepen nl. één voor baan 1 en 2 en de andere voor baan 3 en 4. Ver-

geet niet om het licht uit te doen, als u als laatste op de baan heeft gespeeld. 

Een niet-lid introduceren 
Je kunt ook samen spelen met iemand die geen lid is. Maar een niet-lid mag maximaal 5 keer geïntro-

duceerd worden. Wil een niet-lid vaker op ons park spelen, moet hij/zij lid worden. 

Net als bij alle andere potjes moet er door het lid met een introducé(e) ook een baan gereserveerd 

worden door af te hangen via de clubapp of de website. Als je afhangt moet je de naam van de intro-

ducé(e) én zijn/haar e-mailadres invullen. Als je het e-mailadres van de introducé(e) niet weet kun je 

je eigen e-mailadres invullen. Dat werkt ook. 

Aan het eind van het jaar maakt de secretaris een overzicht van alle keren dat een lid iemand geïn-

troduceerd heeft en stuurt de penningmeester de facturen uit. De leden betalen dus voor de intro-

ducé(e). Per keer kost dat €3,00. 

 

 


