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Missie, visie en organisatie 
Onze vereniging is opgericht op 17 mei 1922. Het aantal leden ligt de laatste jaren rond de 170 waarvan ca. 35 

juniorleden. 

 
Missie 

De TATC heeft als missie “Samen met meer mensen meer tennissen”. Het motto is hierbij is “Tennis is leuk!”. 

Visie 

De missie wordt nagestreefd met behulp van de visie “TATC is een levendige, toegankelijke en herkenbare club 

met een sociale functie voor de sportieve samenleving in de regio”. 

Organisatie 

TATC heeft een Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en het Algemeen Bestuur 

bestaande uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met de voorzitters van de Kantine-, Technische-, Jeugd- en 

Beheer Commissie. Voor de namen en contactgegevens, zie de contactenlijst. 

 

TATC houden we samen in stand! 
Onze vereniging kan alleen bestaan als we ons er samen voor inzetten. Gezamenlijk werken we aan een mooie 

vereniging en dit kan alleen als ook iedereen zijn steentje bijdraagt. Van ieder senior lid wordt verwacht dat hij/zij 

een steentje bijdraagt bijvoorbeeld in de vorm van bardienst, groenonderhoud of als lid van het bestuur of een 

commissie. Heb jij andere kwaliteiten die je graag voor de vereniging inzet? Laat het ons dan weten via 

info@tatc.nl.  

 
Als nieuw lid heb je een jaar om kennis te maken met de vereniging en te bepalen welke  taak binnen de 

vereniging voor jou geschikt is. Bij geen voorkeur wordt je als lid standaard ingedeeld voor een aantal bardiensten 

in ons clubhuis.  

Algemene Ledenvergadering van TATC 

Elk jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Deze vergadering is voor het vaststellen 

van een aantal formele dingen zoals het beleid, de financiën, bestuur en commissies etc. De ALV wordt altijd eind 

januari georganiseerd. De datum van de eerstvolgende ALV staat in onze activiteitenkalender. 

 

Tennisbanen 
We hebben vier gravelbanen. Aangezien gravel gevoelig is voor vorst, zijn de banen van begin april tot medio 

oktober geopend. Voor tennissen in de winter is er de Monnikenhal. De hal is in particulier bezit. In het 

lidmaatschap van TATC is het tennissen in de tennishal niet inbegrepen. 

 
Speeltijden 

Om een zo evenwichtig mogelijke verdeling van uren te verkrijgen tussen de wedstrijd- en recreatieve tennissers, 

worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering de speeltijden vastgesteld. In principe kan men op de 

buitenbanen op alle gewenste tijden tennissen. Bij competitie, toernooien en tennislessen gelden regels. Deze 

zijn vastgelegd in een speeltijdenschema.  

 

Monnikenhal 
De tennishal grenzend aan het complex van de TATC, genaamd “Monnikenhal”, beschikt over twee binnenbanen.  
Iedere tennisser, lid of geen lid van TATC, kan van de binnenbanen gebruik maken. In de winterperiode, lopend 

van 1 oktober tot 31 maart, kan iedereen banen huren voor 6 maanden, of een contract voor een kortere periode 

of incidenteel. Een 6-maanden contract heeft te allen tijde voorrang en is per uur € 1,00 goedkoper.  
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Lid worden 
Wil jij lid worden van onze vereniging, schrijf je dan in via het inschrijfformulier die te verkrijgen in het clubhuis of 

doe het via het online inschrijfformulier op www.tatc.nl.  De ledenadministratie zorgt ervoor dat je bij de TATC en 

de KNLTB wordt ingeschreven, zie voor contactgegevens de contactenlijst.. Na de aanmelding bij de KNLTB 

wordt een ledenpas verstrekt. De ledenpas is nodig voor het deelnemen aan een de KNLTB-competitie en/of 

officiële toernooien. Ledenpassen worden jaarlijks uitgedeeld tijdens de Pasbruch die rond Pasen wordt 

georganiseerd, zie de activiteitenkalender voor de precieze datum. 

Kosten lidmaatschap 

De TATC kent seniorleden, juniorleden en minors. 

Seniorleden zijn diegene welke op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar 17 jaar en ouder zijn.  

Juniorleden zijn diegene welke op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar 16 jaar of jonger zijn. 

Minors zijn kinderen welke vanwege hun leeftijd zelden alleen naar de baan (mogen) gaan en op 1 januari van 

het betreffende verenigingsjaar 9 jaar of jonger zijn. 

 

Soort lid   contributie   (prijspeil 2020) 

Seniorlid   €  107,50 
Juniorlid   €    50,00 
Miniorlid (t/m 10 jaar) €    20,00 
Gezinslidmaatschap €  235,00  een lidmaatschap voor het hele gezin! 
Uitwonend student-lid €    50,00 
(Tijdelijk) niet spelend €    20.00 
 
Geen entreegeld/inschrijfgeld 
 
Introducee  € 5,00 p.p. 
Baanhuur  € 10,00 per dagdeel 
 

Procedure 

Aanmelden 

Aanmelden voor het lidmaatschap kan het hele jaar door. Doe je dit na april en je wilt nog graag z.s.m. meedoen 

met competities en toernooien, geef dit dan aan, dan kunnen we met spoed een noodpas regelen. Meldt je je 

halverwege het seizoen (vanaf juli) aan dan is een reductie van de contributie naar rato mogelijk. Meldt je je na 1 

oktober aan dan geldt het lidmaatschap automatisch voor het volgende kalenderjaar. 
 
Afmelden 

Wil je je lidmaatschap bij de club weer opzeggen. Doe dit dan uiterlijk voor 1 januari van het volgende 

kalenderjaar. Dan ben je vanaf het volgende kalenderjaar geen lid meer. We hanteren deze datum vanwege de 

bondscontributie bij de KNLTB.  

 

Betaalmogelijkheden 

De contributie dient voor 1 maart van het betreffende verenigingsjaar te worden voldaan. Hiervoor ontvang je 

medio februari een nota. Bij deze nota ontvangt je een formulier voor het afgeven van een automatische incasso. 

Alleen dan is er de mogelijkheid om ook gespreid de nota’s te betalen.Het innen van kosten voor het 

lidmaatschap willen we zoveel mogelijk via automatische incacco doen. Leden die geen gebruik willen maken van 

deze automatische incasso betalen € 5,- extra kosten. Heb je vragen over de betaling van nota´s, neem dan 

contact op met onze penningmeester. 

De ledenpas 

De ledenpas is voor competities en toernooien alleen geldig als deze voorzien is van een pasfoto. Je kunt een 

pasfoto inleveren bij de ledenadministratie of afgeven aan de bar. Het is ook mogelijk de foto digitaal aan te 

leveren. Hiervoor gelden de volgende eigenschappen: 

bestandstype JPG 
de verhouding breedte/hoogte circa 3:4 
het formaat tenminste 300 bij 400 pixels (dit kun je controleren via ‘eigenschappen’ van het bestand).  
scannen bij 300 dpi levert meestal goede resultaten op. 

 

Als de foto digitaal gemaakt wordt met behulp van een scanner, eerst een pre-scan maken en eventueel het te 

scannen gebied tot de foto beperken. Het bestand dient puur de foto te bevatten, dus zonder witte randen 

eromheen van het scangebied. Je kunt de afbeelding hiervoor eventueel bijsnijden. 
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Indien je geen digitale foto hebt, dan kun je jouw pasfoto met vermelding van naam en KNLTB nummer afgeven 

aan de bar in het clubhuis. 

Tip: Mocht je geen digitale pasfoto hebben en niet over een scanner beschikken, dan kun je ook een 

zelfgemaakte portretfoto (selfie met lichte effen achtergrond) uploaden die u met uw digitale fotocamera of 

mobieltje hebt gemaakt. 

Van een portretfoto waarin teveel omgeving is afgebeeld kunnen we een uitsnede maken. De bruikbare uitsnede 

moet dan wel 300X400 pixels omvatten. 

Ben je je pasje verloren, dan kun je via de ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen. De kosten hiervoor 

bedragen € 5,-. 

Tip: Op vertoon van je KNLTB-ledenpas krijg je 10% korting bij alle winkels en de online store van Intersport.  

Toegang tot het clubhuis 

De toegang tot het clubhuis gaat via de Airkey app op je mobiele telefoon. Bij aanmelding van het lidmaatschap 

wordt ook de toegang voor het clubhuis geregeld. Je ontvangt een sms met de toegangscode voor de app.  De 

Beheercommissie regelt de toegang tot het clubhuis, zie voor contactgegevens de contactenlijst. 

 

Tennisles 
Bij de vereniging is het uiteraard mogelijk om tennislessen te volgen. De tennislessen worden verzorgt door 

tennistrainer Eddy Beekman van Tennisschool Eddy Beekman. Neem voor informatie over tennislessen contact 

op met de tennistrainer, zie voor contactgegevens de contactenlijst. 
 

Zomer (april - september) 

Seniorleden: 
Voor de senioren gelden tarieven ingedeeld per aantal lessers o.b.v. 16 lessen met een tijdsduur van 50 minuten 
per les. 
Prijs t/m 5 lessers:  € 165  
Prijs 6 t/m 8 lessers:  € 125 
 
Juniorleden 
Voor de jeugdlessen geldt één tarief van *€120,- (o.b.v. 16 lessen) die qua tijdsduur als volgt is ingedeeld: 
2 personen:  30 minuten 
3 personen:  40 minuten 
4 en meer:  50 minuten 
 
*Desgewenst kan het aantal minuten uitgebreid worden, dit in overleg met de trainer en de medespelers. Het tarief zal dan naar 
rato van het aantal minuten stijgen.  

 

Winter (oktober - maart) 
De tarieven voor de winterlessen liggen gemiddeld een stuk hoger dan de zomerlessen. Dit komt omdat de 

winterlessen worden gegeven in de tennishal. 

 
Seniorleden: 
Voor de senioren geldt een tarief van €199,- o.b.v. 16 lessen met een tijdsduur van 50 minuten per les. 
 
Juniorleden 
Voor de jeugdlessen geldt één tarief van *€189,- (o.b.v. 16 lessen) die qua tijdsduur als volgt is ingedeeld: 
2 personen:  30 minuten 
3 personen: 40 minuten 
4 en meer:  50 minuten 
 
* Desgewenst kan het aantal minuten uitgebreid worden, dit in overleg met de trainer en de medespelers. Het tarief zal dan naar 

rato van het aantal minuten stijgen.  
 



 

Competitie en toernooien 
Een deel van de leden wil zijn/haar krachten graag meten met spelers van andere verenigingen. Dit kan door mee 

te doen aan de KNLTB georganiseerde competities. Deze vinden gedurende zeven weken aan het begin of het 

eind van het zomerseizoen plaats. Wil je meedoen aan de voorjaarscompetitie dan betaal je hier niets voor. We 

verwachten wel dat de oudere jeugdleden en seniorleden in maart/april meehelpen bij het klaar maken van het 

terrein en de buitenbanen voor het zomerseizoen. Wil je meedoen aan de najaarscompetitie dan geldt voor 

seniorleden een eigen bijdrage van €50,- per team.  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 

Technische Commissie,  zie voor contactgegevens de contactenlijst. 

 

Daarnaast organiseren vele verenigingen toernooien waarin ook gestreden kan worden tegen andere 

tegenstanders dan de eigen clubleden. TATC organiseert jaarlijks in week 36 haar eigen “Monnikentoernooi”.  De 

Technische Commissie organiseert dit toernooi. Opgeven voor deze en andere tennistoernooien kan via 

www.toernooi.nl. 

Tijdens toernooien en competities kunnen wedstrijdpunten worden behaald welke een deelnemer op een hoger 

niveau kunnen brengen. De zogeheten speelsterkte van de KNLTB. 

 

Tennisactiviteiten voor de jeugd 
Alle activiteiten voor onze jeugdleden worden georganiseerd en gecoördineerd door de Jeugd Commissie. Neem 

voor meer informatie gerust contact op met de voorzitter van de Jeugd Commissie, zie voor contactgegevens de 

contactenlijst. 

 

Blijf op de hoogte! 
Bezoek regelmatig onze website of facebookpagina zodat je op de hoogte blijft van alle georganiseerde 

evenementen en aanmeldingsmogelijkheden daarvoor. 

 

Website:   www.tatc.nl  

Facebook:   https://www.facebook.com/TATC-405154483027651 

Email:    info@tatc.nl 

 

De KNLTB clubapp van TATC   

Download als lid van TATC de KNLTB clubapp om op de hoogte te blijven van al het nieuws, activiteiten of om een 

tennismaatje te vinden. Ga naar de app store op je telefoon, download de KNLTB clubapp, zoek op ‘Ter Apel’, kies 

TATC en log in met je bondsnummer en het wachtwoord. Heb je nog geen wachtwoord, dan kun je die via de app 

aanvragen. 

 

 

Veel tennis plezier! 
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