
             

 

Informatie nieuwe leden: 
 

 Aanmelden als lid bij de ledenadministratie 
- voor jeugdleden en inwoners van Noordhoek is er geen wachtlijst. 

- voor niet-Noordhoekers is er afhankelijk van het aantal reeds spelende leden een wachtlijst. 

 Training 
- aanmelden via een aanmeldingsformulier van Tennis WB. 

- bij voldoende aanmeldingen start er een zomertraining in het voorjaar en in het najaar een 

wintertraining. Het aantal lessen wordt op het aanmeldingsformulier aangegeven. 

- wordt gegeven door een tennisleraar van Tennis WB. 

 Mannen- vrouwen- en mixavonden 
- karakter van deze avond is gezellig tennissen van 19.00 tot 23.00 uur 

- woensdag = vrouwenavond 

- donderdag = mannenavond 

- bardienst wordt ingevuld door een van de reguliere deelnemers van de avond en wordt in 

overleg ingedeeld. 

- In de winter- en zomerperiode is het streven om tussen de competitieperiodes 1x per maand 

een mixavond te organiseren. 

-Voor deze avond geldt een vrije inloop en de indeling gaat via loting. 

 Evenementen 
- jaarlijks vinden een aantal evenementen plaats waaronder open toernooien en door de 

vereniging georganiseerde evenementen. Tijdens deze evenementen is het vrij tennissen 

beperkt of veelal niet mogelijk. 

 Vaste speeltijden op de dinsdagavond 
- In de perioden oktober / december en januari t/m maart kunt u zich met minimaal 4 personen 

opgeven voor het reserveren van één uur speeltijd. 

Een voorkeurstijd kan opgegeven worden, maar vraag en aanbod bepalen of dit gehonoreerd 

kan worden. 

 Vrijwilligers / commissies 
- Een vereniging kan alleen goed functioneren als ieder lid op zijn manier een bijdrage levert 

als vrijwilliger. Dat kan zijn door het lopen van een bardienst, maar ook door deel te nemen aan 

commissiewerk. Mocht je hier interesse in hebben dan kun je je melden bij de secretaris.  

 Introducé 
- Ieder lid mag middels een introducépas een introducé meenemen voor tennis op onze banen. 

Een introducépas is tegen betaling te verkrijgen op een van de onderstaande adressen:  

Fam. Beijsens, Repelweg 4a te Noordhoek. 

Fam. van der Klaauw, St. Jozefstraat 5, Noordhoek 

Fam. Nagtzaam, 't Reekje 3, Noordhoek 

De kosten van de introducépas bedraagt overdag € 2,50 en in de avonduren is dit tarief € 5,- 

De verantwoording dat dit vooraf geregeld wordt, ligt bij het lid van de vereniging  

( zie baanreglement). 

 Speeltijden jeugd / volwassenen 
- Van maandag t/m vrijdag heeft tot 19.00 uur de jeugd recht op speeltijd op onze banen. Na 

19.00 uur gaat dit recht naar de volwassenen ( zie baanreglement). 

 A.E.D. apparaat 
- Onze tennisvereniging beschikt over een groep gecertificeerde mensen welke te allen tijde 

toegang hebben tot dit A.E.D. apparaat. 


