
WELKOM                                                                                                             

 

Welkom bij Tennis Vereniging Gennep ofwel TVG kortweg gezegd. 

Met dit informatieboekje willen we je in grote lijnen wegwijs in onze vereniging maken. 

We staan te springen om jou aan te sluiten bij onze levendige vereniging. Bij onze vereniging gaat het hem om  

passie voor de sport. Een passie die we samen delen van jong tot oud. 

Bij onze vereniging is er een plek en uitdaging voor iedereen!  

 

Misschien ken je al mensen die tennissen of je hebt zelf eerder getennist of je komt helemaal blanco binnen. 

Dat maakt niets uit. Bij onze vereniging heb je diverse mogelijkheden om eerst eens te kijken of het is wat je 

verwacht. Er is verder ook veel informatie te vinden op onze site www.tvgennep.nl of op de landelijke site van 

www.knltb.nl 

 

Openingstijden tennisbanen 

Onze banen zijn van de ochtend tot uiterlijk 23.00 geopend elke dag van de week. 

De kantine is open tijdens competitie dagen en toernooien open voor een drankje. Met je lidmaatschap pasje 

van de knltb kun je altijd binnen bij de kleedruimtes en toilet.  

 

Tennisles 

De makkelijkste manier om kennis te maken met tennis is om een paar proeflessen te nemen. De trainer legt je 

dan in een groep uit de basis van het tennis. Mocht je nog geen racket hebben geeft het aan voor de les en dan 

zorgen we dat je er een kan lenen. Lijkt het je leuk dan kan je opgeven voor de les en zal de trainer je verder 

indelen in een passende groep. Natuurlijk is lessen geen verplichting. 

Voor lestijden en prijzen zie onze TVG site. 

 

Toss 

Wil je samen met anderen een balletje slaan dan kan je een baan reserveren of je komt naar de toss dagen.  

Nu denk je misschien wat is toss? 

Dat is een vrijblijvende tennismoment om samen met anderen op afgesproken dag en tijd te tennissen. Door 

middel van kaartjes word je aan iemand gekoppeld en dan ga je 45 minuten tennissen daarna even een korte 

pauze en dan kan je, als je er geen genoeg van kunt krijgen nog een ronde mee tennissen.  

De toss dagen zijn: Maandag 20:00, Woensdag 9.00, Donderdag is er ook nog een heren toss middag. 

Denk je nu ik haal de 1e ronde niet je kunt altijd later aansluiten of eerder gaan. Geen enkel probleem. 

 

Competitie 

Bij onze vereniging bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan competitie. 

Je zorgt dat je zelf een groepje bij elkaar krijgt of je sluit aan bij een bestaande groep. 

Je krijgt vanuit de club een mail dat je in kunt schrijven en de club regelt dan verder de inschrijvingen voor de 

desbetreffende competitie. Dit kan zijn voorjaar zomer najaar of winter. 

Vind je het allemaal erg spannend dan is er ook nog een 8/9 competitie voor de echt pas net beginnende 

speler. Maar vergeet niet tennis leer je juist door veel uren op de baan te maken. 

De kosten van de competitie deel je met je team. Tijdens de competitie tennis je dan een aantal weken 

(ongeveer 7) achter elkaar op een vaste dag tegen een ander team uit de regio. Je hoeft niet altijd aanwezig te 

zijn maar tijdens de wedstrijd moet er wel een team staan minimaal 4 om 2 wedstrijden te spelen. 

Je tennis dan uit of thuis. Het team kan bestaan uit alleen dames alleen heren of gemixt. 

http://www.tvgennep.nl/
http://www.knltb.nl/


Toernooien 

Ook kun je toernooien gaan spelen als je lid bent van de KNLTB en in bezit bent van een spelers pas. 

Op de site van de KNLTB kan je zien waar de toernooien zijn en daar kan je je zelfstandig inschrijven. 

Bij TVG zijn er ook jaarlijks 2 toernooien en wel het Pinstertoernooi als het Kersttoernooi. 

Beide toernooien worden altijd goed bezocht en zijn reuze gezellig. Dus we hopen je daar zeker te zien. 

 

Mid-winter competitie 

Je kunt je hiervoor opgeven bij de vereniging. Verenigingen in de omliggende dorpen doen hier aan mee. 

Er worden dan van oktober tot februari ongeveer een schema gemaakt. Je zit dan in een poule en tennist dan 1 

wedstrijd van 75 minuten op de donderdagavond. Tennispark en tijd wordt voor je ingedeeld. Halverwege het 

toernooi nadat ieder een keer tegen elkaar gespeeld heeft. Gaan de beste 2 teams een poule hoger en de 2 

teams met de minste punten een poule lager. Waardoor er weer nieuwe tegenspelers zijn in de poule. 

Er zijn alleen heren of dames teams. Het gaat vooral om sportief bezig zijn en na afloop nog even wat drinken 

in de kantine als je dit wil. 

 

Vrijwilligers 

Zoals je ziet zijn we een actieve vereniging. Maar voor al deze activiteiten hebben we wel mensen nodig en dat 

zijn onze vrijwilligers die zich inzetten voor onze leden om er ieder jaar zowel op de baan als in de kantine als 

achter de schermen druk in de weer zijn om alles voor elkaar te krijgen. 

Mocht je interesse hebben of denken ik wil wel ergens mee helpen. Laat het ons weten je wordt met open 

armen verwelkomt want alle beetjes helpen.  

 

Welke commissies zijn er 

 

Bestuur 

Zonder bestuur geen club. Best veel werk maar met zijn allen zorgen ze er wel voor dat onze club blijft bestaan. 

Er moet best veel geregeld worden gelukkig hebben we hiervoor altijd mensen bereid gevonden die verstand 

van de zaken hebben en weten waar ze mee bezig zijn. Regelmatig zorgt het weer voor vernieuwing wat zorgt 

voor nieuwe inzichten en verbeteringen. 

 

Kantine commissie 

Deze bestaat  uit kantine ploeg, een bardienstplanner en een hapjes commissie. Zij zorgen ervoor dat de 

inwendige mens goed verzorgt wordt na een potje tennis maar ook  voor een schone en sfeervolle kantine. 

Bij onze club houd het in dat je 3 bardiensten per jaar draait als onderdeel van je lidmaatschap. De eerste keer 

word je uiteraard goed ingewerkt en wegwijs gemaakt.  

Het is tevens een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten. Hoe meer mensen kantinedienst draaien des 

te vaker kan de kantine open zijn want zeg nou zelf die 3e helft is toch ook wel heel gezellig. 

 

Jeugdcommissie 

Ook voor de jeugd wordt van alles georganiseerd. Zo hebben ze een eigen competitie, rood/oranje/groen/geel. 

Er zijn diverse 1 dags toernooien waar je aan kunt deelnemen. Hier krijg je dan te zijner tijd een mail over.  

De commissie verzorgt alle activiteiten rondom de jeugdleden. 

Zo word er een mini/maxi toernooi gehouden, maken ze in samenwerking met de trainer de indeling van de 

tennislessen en worden basisscholen regelmatig bezocht om jeugd enthousiast te maken voor tennis. 

 

Toernooicommissie 

Deze zijn actief bezig met het organiseren opzetten en inplannen en adverteren van de toernooien. 

Het verwerken van de inschrijvingen en het invoeren van standen na gespeelde wedstrijden. 

Maar ook creatief plannen en inzicht hebben in wedstrijden en verschuivingen. 

 



Technische commissie 

Onder de technische commissie zitten velen andere groepen. Hier word de inschrijving verzorgd voor de 

competitie bij de KNLTB. De toernooicommissies, die zijn actief bezig met het organiseren opzetten en 

inplannen en adverteren van de toernooien. 

Het verwerken van de inschrijvingen en het invoeren van standen na gespeelde wedstrijden. 

Maar ook creatief plannen en inzicht hebben in wedstrijden en verschuivingen. 

Ook de organisatie van de club dag valt onder deze commissie. 

 

PR  

Deze houdt de website van de TVG actueel. Verspreid informatie via de interne kanalen en maakt hierbij 

gebruik van mail en app. Ook de externe kanalen zoals facebook en de krant worden hierbij gebruikt. 

 

Parkcommissie 

Zoals het woord als zegt heeft betrekking op het park. Die behoeft natuurlijk ook onderhoud. 

Gedacht wordt aan groenvoorziening. Maar ook aan het zanden en bezemen met tractor van de banen. Zodat 

we lang plezier hebben van onze prachtige banen. Goed onderhoud verlengt de levensduur. 

 

 

Algemene informatie 

 

Gebruik van de banen 

Je kunt een baan reserveren/ afhangen via de site van TVG of via ons digitale afhangbord met je pasje. Deze 

hangt in de hal bij de kleedkamers. 

Als het donker wordt kan je per baan 1 en 2 of baan 3 of baan 4 en 5 de lampen aan doen zowel in de kantine 

als buiten deze bevind zich bij de achterdeur van de kantine. Doe ze ook weer even uit als je gaat. Om 23 uur 

schakelt alles automatisch via een tijdklok uit tot de volgende dag. 

Het regelement met betrekking tot het gebruik van de baan staat op de website van TVG. 

 

Kleedruimtes 

Deze zijn met je tennispasje aan de kant van baan 4 en 5 te betreden. Zorg je er wel voor dat je de deur weer 

goed sluit nadat je gaat zodat we geen ongewenste gasten binnen krijgen. En onze kleedkamers schoon en 

netjes achter worden gelaten. 

 

Bardienst draaien 

Als je bardienst draait wordt dit je goed en duidelijk uitgelegd in een mail bij vragen kan je je wenden tot de 

desbetreffende persoon die dan ook aanwezig is. 

 

Kortom  heel veel informatie en eigenlijk hoef je nu nog niet alles te weten het belangrijkste voor nu is te 

ervaren of dat tennis wat voor je is en of je lid wil worden. 

 

Natuurlijk hopen we je hiermee al een eind op weg te hebben geholpen. 

 

En dat we je binnen kort mogen verwelkomen als nieuw lid bij onze tennisvereniging. 

 

Wij hebben er zin in….. 

 

JIJ OOK????? 

 


