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Algemeen: 
NLTC is een tennisvereniging en sinds 1972 gevestigd aan de Vletstraat. Het 
park beschikt over 4 tennisbanen (Porous Kushion Kourt) en 2 padelbanen met 
verlichting. Verder is er op het park een miniveldbaan met kunstgras en een 
oefenmuur. Tevens een gezellige kantine met bar en keuken, dames- en 
herenkleedkamer met douches en een dames- en herentoilet. 
Alle banen hebben als grote voordeel dat men na een regenbui weer snel de 
baan op kan en het hele jaar bespeelbaar zijn. Voor de padelbanen geldt de 
beperking dat, indien de ondergrond bevroren is, of nog niet helemaal ontdooid 
is, er absoluut geen gebruik van gemaakt mag worden. Als hier geen gehoor 
aan wordt gegeven levert dat grote schade aan de kunstmat op. 
Seniorleden doen verplicht mee aan het vervullen van bardienst. Deze bestaat 
uit 3 diensten per jaar. Een bar-/keukendienst van maart t/m maart het volgende 
jaar. Tevens is er een grote parkeerplaats achter de tennisbanen waar 
voldoende gratis parkeermogelijkheden zijn. Ook is er een fietsenrek bij het 
clubgebouw, we verzoeken iedereen om alleen daar de fietsen en scooters 
neer te zetten. 
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1. Introductie nieuwe leden. Wat leuk dat wij jou mogen verwelkomen bij NLTC, 

de tennisclub van Nieuw-Lekkerland. Graag willen wij jou een beetje wegwijs 
maken in onze club. Vooraf willen we je graag attenderen op het feit dat je 
altijd contact met ons kan opnemen. Het gehele bestuur wenst je heel veel 
tennisplezier bij onze vereniging. Hopelijk kunnen we binnenkort persoonlijk 
kennismaken met elkaar.  
 

2. Samenstelling bestuur: 
Voorzitter: Willem Prins,  

       Bereikbaar per email: voorzitter@nltc.nl 
Secretaris: Yolande de Bruijn, 

Bereikbaar per email: secretaris@nltc.nl 
Penningmeester: Nel Olsthoorn, 
  Bereikbaar per email: penningmeester@nltc.nl 
Bestuurslid Bar: Nel Olsthoorn, 
  Bereikbaar per email: barcommissie@nltc.nl 
Bestuurslid Onderhoud: Harry Struik 
           Bereikbaar per email: onderhoud@nltc.nl 

 
   Samenstelling commissies: 

• Ledenadministratie: Beheert alle zaken betreffende mutaties van het 
ledenbestand. Yolande de Bruijn, email: ledenadministratie@nltc.nl 

• Technische commissie: verantwoordelijk voor de activiteiten van de 
seniorleden. Maurits Poirot, email: tc@nltc.nl 

• Jeugdcommissie: de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de 
activiteiten van de jeugdleden. Vacant. Email: jeugdcommissie@nltc.nl 

• Barcommissie: regelt alle zaken met betrekking tot de natjes en 
droogjes. Nel Olsthoorn en Wim Prins. Email: barcommissie@nltc.nl 

• Onderhoudscommissie: Zorgt dat alle materiele zaken op het park in 
goede conditie blijven. Harry Struik, Jan Vink, Piet Ruiter, Cor Visser, 
Gert Verhoeven, Adri Brevet, Kees den Besten en Arie Janse. Email: 
onderhoud@nltc.nl 

• Webmaster: De website van de club heeft actueel nieuws. Tevens 
worden informatieve zaken aangaande de club bekend gemaakt. 
Kees Verbaan. Email: webmaster@nltc.nl 

• Laddercompetitie: dit is een evenement die met meerdere 
verenigingen uit de omgeving door onze club uitgevoerd wordt. Jan 
Middelkoop. Email: tc@nltc.nl 

• 50+ toernooi: Dit is een dag toernooi wat één keer per jaar wordt 
georganiseerd. Jan Middelkoop en Wil Schut. Email: tc@nltc.nl 

• Molentoernooi: De Molentoernooi commissie organiseert in het vroege 
voorjaar dit open toernooi. Mark Verhey, Erwin Groenendijk en anderen. 
Email: toernooicommissie@nltc.nl 

• Beheer afhangbord: beheert alle zaken betreffende het afhangbord. 
Adri Brevet. Email: afhangbordbeheer@nltc.nl 

• Publiciteit: externe communicatie met derden. Wil Schut en Ellen 
Brevet. Email: pr@nltc.nl 

• Padelcommissie: Erwin Groenendijk 

• Activiteiten commissie: Richard van den Bogaard 
 

 
 

mailto:ledenadministratie@nltc.nl
mailto:tc@nltc.nl
mailto:jeugdcommissie@nltc.nl
mailto:barcommissie@nltc.nl
mailto:onderhoud@nltc.nl
mailto:webmaster@nltc.nl
mailto:tc@nltc.nl
mailto:tc@nltc.nl
mailto:toernooicommissie@nltc.nl
mailto:afhangbordbeheer@nltc.nl
mailto:pr@nltc.nl


 
3. Contributie en inschrijfgeld: 

Contributie 2023: 
Seniorleden (geboren 2002 en eerder) € 165,00 
Leden geboren in 2003, 2004 en 2005 € 120,00 
Jeugdleden geboren in 2006 of later €   72,00 
KNLTB jaarlijkse bijdrage  €   19,50 
Inschrijfgeld (éénmalig)    €   15,00 
Het introduceren van een persoon  €     5,00 voor tennis en €10,00 voor padel.  
Met een maximum van 3 keer per jaar 
 
De contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso betaald. Het 
formulier voor de machtiging is te downloaden op de site van NLTC onder 
het kopje “lidmaatschap”.  
Mogelijkheid van een zomer- of winterabonnement: 
Zomerabonnement van 01 mei – 31 aug. €  65,00 
Winterabonnement van 01 sept – 31 dec €  65,00 
 

4. Aanmelden nieuwe leden: 
Met de volgende informatie hopen we antwoord te kunnen geven op de 
vragen die je mogelijk nog hebt. Heb je hierna onverhoopt toch nog vragen, 
neem dan contact op met één van de bovenstaande personen. We vinden 
het namelijk belangrijk dat je je snel thuis voelt bij NLTC. 
Ledenpas: 
Ieder lid van onze vereniging ontvangt een KNLTB-ledenpas. Met deze pas 
kan je een tennisbaan op ons park reserveren. Dit wordt ook wel afhangen 
genoemd. (Hoe het afhangen precies werkt, lees je verderop). Daarnaast 
gebruik je de pas voor het inschrijven bij toernooien buiten de club en de 
competitie. De ledenpas is meerdere jaren geldig. Bij verlies van de pas kan 
je een nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie.  
Hier zijn wel kosten (€ 5,00) aan verbonden. 
Na je aanmelding als lid van NLTC duurt het ongeveer 2 weken voordat je de 
ledenpas thuis ontvangt. Dit in verband met de aanmaak.  
 

5. Tennistraining:  
Het is voor alle, maar vooral voor beginnende, tennisspelers van belang dat 
zij een goede techniek aanleren, dit ook om blessures (de gevreesde 
tennisarm) te voorkomen. 
NLTC werkt samen met tennisschool SportsTeamTennis. 
Let op: alleen leden van NLTC kunnen lessen nemen in Nieuw Lekkerland. 
Het is niet mogelijk om te lessen zonder lidmaatschap. Kosten voor de 
lessen verschillen per samenstelling van de groepen en voor jeugd of 
volwassenen. Verdere informatie hierover vind je op onze site onder het 
kopje “tennisles”. 
 

6. Competitie: 
De voorjaarscompetitie start begin april en duurt 5 tot 7 weken, er zijn 
diverse competitiesoorten op diverse dagen voor diverse speelsterktes. 
Inschrijven voor de voorjaarscompetitie doe je vóór 31 december. De najaar 
competitie start in september en duurt 5 tot 7 weken, inschrijven voor de 
najaar competitie moet vóór 1 juni. Normaal geef je je op met een team, 
maar meld je ook aan als je geen team hebt. Mogelijk zoekt een ander team 
nog een speler! We adviseren je om contact op te nemen met de technische 
commissie, Maurits Poirot, email: tc@nltc.nl. 

mailto:tc@nltc.nl


 
7. Baanreglement: 

• Toegang tot de tennisbanen hebben uitsluitend leden die in het bezit  
zijn van een geldige NLTC ledenpas of een introductiepasje. 

• Het bespelen van een baan is alleen toegestaan als een speeltijd voor 
de betreffende baan wordt toegewezen door het afhangsysteem.  

• Alleen de eigenaar van de NLTC ledenpas heeft het recht zijn 
speeltijd op het afhangsysteem aan te passen.  

• Juniorleden, jonger dan 14 jaar, kunnen verzocht worden de banen te 
verlaten, indien de banen volledig bezet zijn. Deze uitsluiting van 
speelmogelijkheden geldt alleen ‘s avonds na 19.00 uur.  

• De banen mogen niet anders dan met tennisschoeisel en in 
tenniskleding betreden worden. 

• Tijdens wedstrijden wordt een ieder geacht mee te werken aan het 
behouden van een rustige sfeer rond en op de banen. 

• Men is verplicht in geval van al of niet moedwillige vernieling van de 
banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere 
eigendommen van de tennisvereniging, aan het bestuur hierover 
mededeling te doen. 

• De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor: 
a. ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging en 
bezoekers op of rond de banen opgelopen; 
b. ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele 
beschadigingen van eigendommen van spelers of bezoekers. 

• Tijdens de KNLTB-competitie en de clubkampioenschappen treden 
leden van de technische commissie op als baancommissaris. 
Volgorde van recht op een baan is als volgt; 1) KNLTB wedstrijden, 2) 
trainingslessen, 3) interne toernooien. 

• Tijdens interne clubtoernooien en het open toernooi treden leden van 
de toernooicommissie op als baancommissaris. 

• Tijdens activiteiten van de jeugdcommissie treden leden van de 
jeugdcommissie op als baancommissaris. 

• Tijdens activiteiten is er bij voorkeur één baan beschikbaar voor 
recreanten. 

• Tijdens ons open toernooi (Molen toernooi) zijn er geen 
recreantenbanen beschikbaar. 

• Het is niet toegestaan glaswerk mee naar de banen te nemen. 

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep 
gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur. 
 

8. Afhangbord:             
Haal je KNLTB-pas door de kaartlezer. Je kunt pas afhangen als je met z’n    
tweeën bent! Maar dat is natuurlijk ook eerlijker, alléén kun je toch niet 
tennissen.                       
Kies voor ‘eerste vrije baan’ (als het druk is) of ‘alle vrije banen’ (als je op 
een bepaalde baan wilt spelen en selecteer die baan). 
Je krijgt nu een baan toegewezen of de door jou gekozen baan verschijnt in 
beeld met de bijbehorende speeltijden. Vergeet nu niet deze keuze te 
bevestigen (rode knop) want pas dan is de baan ook echt voor jullie 
gereserveerd. Als je met 2 of 3 personen gaat tennissen heb je 30 minuten 
speeltijd en ben je met 4 personen dan heb je 45 minuten speeltijd. 
Het is ook mogelijk om met de KNLTB ClubApp te reserveren (af te hangen). 



 
9. Introductie regeling: 

Ieder lid van de vereniging mag drie maal per jaar een introducé(e) 
uitnodigen. De geïntroduceerde mogen elk maximaal drie keer per 
kalenderjaar spelen. De kosten hiervoor zijn voor senioren € 5,00 voor tennis 
en €10,00 voor padel. Dit is voor één dagdeel (ochtend, middag of avond) 
geldig. Het lid dat deze introducé(e) uitnodigt, is verantwoordelijk voor de 
afdracht van deze gelden. Op afstand vindt de betaling direct plaats via 
Mollie. Als er niet online is gereserveerd maar op het park moet er vooraf 
betaald worden bij de bardienst. 

10. Beheer clubgebouw, sleutels en bardiensten:           
Alle leden kunnen 2 sleutels kopen, één voor het toegangshek en één voor 
de toegang voor het clubgebouw. Deze kosten € 5,00 (borg) per sleutel. De 
sleutels zijn verkrijgbaar (bij beschikbaarheid) bij de bar in het kantine tijdens 
de bardienst. Met deze sleutels heeft ieder lid toegang tot de kleedkamers, 
toiletten en lichtinstallatie indien nodig. De kantine is uitsluitend geopend 
tijdens bardiensten van maandag t/m donderdag vanaf 19:00 uur tot ca. 
23:30 uur en bij evenementen.                    
Seniorleden doen 3 keer per jaar verplicht mee aan het vervullen van een 
bar-/keukendienst in de periode van maart t/m maart het volgende jaar.         
In februari zijn er 2 avonden waarop je kunt inschrijven voor een bepaalde 
datum. Een week van tevoren krijg je een (automatische) herinnering voor je 
dienst. De bardiensten zijn af te kopen voor €25,00 per dienst. Indien dit 
gewenst is kan contact opgenomen worden met penningmeester@nltc.nl.                   
De sleutels van het clubgebouw incl. kantine dienen opgehaald te worden 
bij  Arie Jansen, van Vlietstraat 104. Tel: 0184-682226.  
Aan het einde van de dienst moeten de sleutels altijd door de brievenbus bij 
Arie worden gedaan. Een overzicht van alle bardiensten is te vinden op onze 

website onder het kopje “Mijn Club” → dan inloggen → diensten. Vervolgens 
klik je op de grijze balk van de dag waarvan je de dienst wilt weten. In de 
kantine is het alleen mogelijk om te pinnen bij het gebruik van consumpties. 
 

11. Gebruik lichtinstallatie banen:            
De schakelaar voor de banen bevindt zich in de meterkast. Dit is de eerste 
deur rechts als je het clubgebouw betreedt met je eigen clubhuis sleutel. 
Vriendelijk verzoek aan een ieder om de lichten niet onnodig aan te laten en 
deze moeten verplicht uit na 23:00 uur. Uitzonderingen zijn mogelijk bij 
evenementen. 
 

12. Statuten en huishoudelijk regelement:             

Deze zijn te vinden op de website onder het kopje “over vereniging” → 
reglementen. 
 

13. Ledenvergadering:             
Eenmaal per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden (meestal 
in februari), tijdens deze vergadering blikken wij terug op het afgelopen 
seizoen en kijken vooruit op het volgende seizoen. Wijzigingen m.b.t. het 
bestuur en o.a. contributie worden op deze avond besproken en hier wordt 
over gestemd, alle volwassen leden van NLTC hebben stemrecht. Ieder lid 
krijgt een officiële uitnodiging voor deze ledenvergadering. De jaarverslagen 
staan op onze website onder het kopje “over vereniging”. 

 
 



14. Ledenadministratie:            
Een ieder die lid wilt worden van NLTC, kan dit doen door op onze site het 
kopje “lid worden?” de gevraagde gegevens in te vullen. Of een email te 
sturen naar ledenadministratie@nltc.nl. Alle wijzigingen (adres, email etc.) 
graag doorgeven aan bovenvermelde email. Indien je het lidmaatschap wilt 
opzeggen dient dit in ieder geval, uitsluitend schriftelijk, voor 1 december van 
het lopende jaar te gebeuren. indien dit niet het geval is ben je de volledige 
contributie over het volgende jaar verschuldigd. 

 
15. Geplande activiteiten op vaste dagen:                  

Op de maandag- en vrijdagochtend is er een mogelijkheid voor de senioren om 
een balletje te slaan. Afhankelijk van de leden die aanwezig zijn worden de 
pasjes geschud voor de indeling van de banen. Er wordt getennist/gepadeld van 
9:30-10:30 uur. Daarna is er tijd voor koffie of thee. Om 11:00 uur wordt er weer 
getennist/gepadeld tot ongeveer 12:00 uur. Voor het gebruik van de ballen wordt 
een kleine bijdrage (€0,20) gevraagd.  

 
16. Clubactiviteiten:  

Het Open-(Molen) toernooi is voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Het 
vindt jaarlijks plaats in de 3de week van maart. 
Het Molen toernooi is altijd een gezellige week, dus ook als je niet mee wilt 
doen, kom gewoon gezellig kijken! Wie weet doe je volgend jaar wel mee. 
Heren-dubbel 50+ toernooi, de clubkampioenschappen en oktoberfest zijn 
een aantal voorbeelden van activiteiten die georganiseerd worden. Voor het 
jaaroverzicht van de activiteiten kun je kijken op onze site onder het kopje 

“home → clubagenda”. 
 

17. Website, inlogging en informatie 
Op onze website www.nltc.nl kun je heel veel informatie vinden. Er is een 
open en een gesloten gedeelte. Om in dit laatste gedeelte alle informatie te 
kunnen bekijken moet je inloggen. Ga naar “Mijn Club” op onze website. 
Op het inlogscherm vul je je bondsnummer in. Daarna maak je met de 
“wachtwoordvergetenfunctie” een nieuw wachtwoord aan bij je 
bondsnummer. Maak je met 2 personen of meer gebruik van hetzelfde 
emailadres dan is dat geen probleem. Per bondsnummer vraag je een nieuw 
wachtwoord aan.                              
Je ontvangt dan binnen een paar minuten een mail, waarmee je per 
bondsnummer een nieuw wachtwoord instelt. Vervolgens kun je met dit 
wachtwoord en je bondsnummer inloggen op “Mijn Club”.              
NLTC informeert haar leden via een digitale nieuwsbrief. Daarnaast staat alle 
informatie ook op de website. Ook informatie over het inschrijven voor bijv. 
de KNLTB competitie, het NLTC-toernooi en tennislessen delen wij via 
bovenstaande manieren. 
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