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1. Inleiding 

Beste tennisvrienden, 
 
Het doet ons een genoegen, dat u lid bent van TV Cromwijck. Wij hopen dat u dit met 
plezier bent en dat u dit ook buiten de vereniging uitdraagt. Onze vereniging streeft 
ernaar tennis te bieden op elk niveau, voor elke leeftijd en aan zowel de recreant als aan 
de meer prestatie gerichte tennisser. Ons uitgangspunt is, dat bestaande en vooral ook 
nieuwe leden zich thuis moeten voelen bij onze vereniging.  
 
Omdat TV Cromwijck de beschikking heeft over 10 “all weather” banen hanteren wij een 
jaarlidmaatschap en kan er dus het gehele jaar door worden getennist. Het lidmaatschap 
loopt van 1 april t/m 31 maart van het daarop volgend jaar. Het gehele jaar worden door 
de Recreatie-, Jeugd- en de Technische Commissie tal van activiteiten op ons park 
georganiseerd.  
 
Wij stellen het op prijs als u zo veel mogelijk aan deze activiteiten deel neemt, omdat dit 
bij uitstek de gelegenheden zijn om elkaar beter te leren kennen, gezellig met elkaar bij 
te praten en misschien een nieuw maatje te ontmoeten om vrij te kunnen spelen. Onze 
Barcommissie probeert het paviljoen en de bar zo gezellig mogelijk te maken om ook het 
“after-tennis” alle kans te geven in een goede sfeer en tegen aanvaardbare prijzen. 
 
In principe is ons paviljoen (gang, toiletten, kleedkamers en koffie corner) het gehele jaar 
vanaf 9.00 uur tot ’s avonds ca. 23.00 uur geopend. Voor de periodes dat er geen 
barbezetting is hebben wij een koffiecorner ingericht waar men koffie/thee en frisdranken 
uit de daar aanwezige automaten kan gebruiken. Hiervoor dient u wel muntgeld 
beschikbaar te hebben. 
 
Onze vereniging telt dit jaar ongeveer 600 leden. Om alle activiteiten zo goed mogelijk te 
laten verlopen zijn wij voortdurend op zoek naar vrijwilligers, die de diverse commissies 
en het bestuur kunnen versterken. Indien u interesse heeft om een bijdrage te leveren 
aan het verenigingsleven, neem dan even contact op met een van de commissie- of 
bestuursleden. 
 
De communicatie met de leden verloopt langs diverse kanalen; de mail, de website 
www.tvcromwijck.nl  en sinds dit jaar beschikt tv Cromwijck ook over een verenigingsapp; 
de KNLTB Clubapp. Deze kun je downloaden in de appstore of via google play. Zoek in 
de verenigingenlijst t.v. Cromwijck. Inloggen doe je met je KNLTB-nummer en een 
wachtwoord dat je zelf aanmaakt. Hiermee kun je vervolgens inloggen in de app en op 
onze site en blijf je optimaal geïnformeerd!     
 
Zoals voor elke organisatie, is het ook voor onze vereniging onvermijdelijk om duidelijke 
gedragsregels te hebben voor het gebruik van banen, park en paviljoen. 
 
Het is voor een goed functioneren van de vereniging van belang dat ieder lid deze 
gedragregels kent en er naar handelt. Binnen ons verenigingsverband streven wij naar 
een maximale sociale veiligheid en daarin dragen alle leden hun steentje bij door het 
bespreekbaar te maken en te houden”. 
  
Deze algemene voorwaarden worden elk nieuw lid bij inschrijving door de 
ledenadministratie beschikbaar gesteld en u kunt ze ook op onze website vinden.  
 
Het bestuur 
 

http://www.tvcromwijck.nl/
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2. Algemene informatie en lidmaatschapsgeld 

 
 
Naam vereniging : Tennisvereniging “Cromwijck” 
 
Opgericht  : 18 oktober 1978. Geregistreerd bij de KvK te Utrecht onder het  

nummer V 464303 
 
Parkadres  : Waardsedijk 37,  3448  HV  Woerden 
 
Postadres  : Postbus 579,  3440  AN  Woerden 
 
Telefoon  : 0348 416456 
 
Site   : www.tvcromwijck.nl 
 
KNLTB registratie : 83659 
 
 
Lidmaatschapsgeld 2019 
 
Categorie   Contributie 
 
Senioren   €   175,00 senioren voor 12 maanden (1 april t/m 31 maart) 
18 t/m 23 jaren                      €   125,00 
Minoren (tot en met 8 jaar)  €     42,00 TVC geeft subsidie € 20,00 t.b.v. tennislessen 
Junioren 9 tot 18 jaar  €     75,00 TVC geeft subsidie € 10,00 t.b.v. tennislessen 
Inschrijfgeld nieuwe leden €     10,00 
Bijdrage KNLTB competitie €   130,00 senioren (voorjaars comp bijdrage per team) 
Bijdrage KNLTB competitie €   100,00 senioren (najaars comp bijdrage per team) 
Bijdrage KNLTB competitie €       nihil junioren  (jeugd betaald geen competitiebijdrage) 
Zomerpas (juli – augustus) €     50,00 senioren en voor junioren € 25,00 
Introductiepas per dag €       5,00 geldt voor derden die door een lid van TVC wordt  

geïntroduceerd 
 
Bardienst/ parkonderhoud 
  
Afkoop bardiensten / parkonderhoud vooraf of tijdens het uitreiken van de tennispas :  
voor senioren         per 2019  € 70,= 
voor Junioren         per 2019  € 35,=  
Boete bij verzuim ingedeelde bardienst / parkonderhoud €  45,00 per keer. 
 
 
 
Ledenadministratie 
 
Sjaak Bax 
e-mail: ledenadmin@tvcromwijck.nl  via de website: www.tvcromwijck.nl als selfservice 
Verlies van KNLTB-pas kost € 5,00.  
Te verkrijgen bij de KNLTB via de ledenadministratie. 

 

http://www.tvcromwijck.nl/
mailto:ledenadmin@tvcromwijck.nl
http://www.tvcromwijck.nl/
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3. Contactadressen TV Cromwijck 

 
 
Activiteit Contactpersoon e-mail 
 
 
Algemene zaken  Ronald Lohr  voorzitter@tvcromwijck.nl    
 
 
Financiële zaken  Eric Tigchelaar  penningmr@tvcromwijck.nl  
 
Secretariaat   Fred Lardinois   secretaris@tvcromwijck.nl   
 
Ledenadministratie  Sjaak Bax  ledenadmin@tvcromwijck.nl 
  
Technische C-sie  Henry le Noble   tc@tvcromwijck.nl  
 
Tennisschool Netwerk  Charles Abramsen netwerktennis@hotmail.com  
 
Hoofdtrainer   Wesley Quispel  netwerktennis@hotmail.com   
 
Competitieleider (VCL)  Henry le Noble  tc@tvcromwijck.nl                                                                     
 
Bar/ paviljoen commissie Ton de Goeij  bc@tvcromwijck.nl   
 
Sponsorcommissie  Erik Garritsen/ Marcel 
    van Dongen  pr@tvcromwijck.nl 
 
PR/ Matchpoint   Fred Lardinois  pr@tvcromwijck.nl    
 
Baan commissie  Maud Kuipers  baanc@tvcromwijck.nl   
 
Recreatiecommissie/ 
Wintercompetitie Hal  vacature  rc@tvcromwijck.nl  
 
Jeugd commissie  Arie Hamoen  jc@tvcromwijck.nl  
 
Open Toernooi   Gerard Remmerswaal  otc@tvcromwijck.nl                                                                     
 
Website    Sabine Schrijvers  webmaster@tvcromwijck.nl  
 
 
Vertrouwenspersonen:     vertrouwenspersoon@tvcromwijck.nl    
    Sjaak Bax  
    Ingrid Nieman  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@tvcromwijck.nl
mailto:penningmr@tvcromwijck.nl
mailto:secretaris@tvcromwijck.nl
mailto:ledenadmin@tvcromwijck.nl
mailto:tc@tvcromwijck.nl
mailto:netwerktennis@hotmail.com
mailto:netwerktennis@hotmail.com
mailto:tc@tvcromwijck.nl
mailto:bc@tvcromwijck.nl
mailto:pr@tvcromwijck.nl
mailto:pr@tvcromwijck.nl
mailto:baanc@tvcromwijck.nl
mailto:rc@tvcromwijck.nl
mailto:jc@tvcromwijck.nl
mailto:otc@tvcromwijck.nl
mailto:webmaster@tvcromwijck.nl
mailto:vertrouwenspersoon@tvcromwijck.nl
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4. Tennisbanen 

 
1. TV Cromwijck beschikt over 10 all weather banen voorzien van ‘Smash Court”. Deze 

banen zijn te bespelen gedurende het gehele jaar van zonsopgang tot 23.00 uur. 
De baancommissie of de groundsman kunnen een of meerdere banen tijdelijk sluiten 
voor onderhoud of weersomstandigheden (opdooi). 
Op baan 8 en 9 wordt van 1 oktober tot en met 31 maart een ballonhal gezet. De 
ballonhal is eigendom van TV Cromwijck. Het beheer van de ballonhal wordt door het 
bestuur van TV Cromwijck verzorgd. 

 
2. Het gebruik van de tennisbanen is alleen toegestaan aan:  

                  a. leden van de Tennisvereniging Cromwijck(TVC), die in het bezit zijn van een  
                      geldige KNLTB- ledenpas; 

            b. introducé(e)s onder begeleiding van een actief lid van TVC; 
            c. Jeugdplanleden van andere Woerdense tennisverenigingen met een  
                geldige KNLTB- ledenpas met sticker Jeugdplan Woerden en onder  
                begeleiding van een Jeugdplanlid van TVC; 

d. niet-leden die in het bezit zijn van een geldige zomerpas; 
 
Aan het gebruik van de ballonhal zijn huurkosten verbonden. Ook voor leden! Op 
www.tvcromwijck.nl onder tennishal vindt u hier alle informatie over.   

 

http://www.tvcromwijck.nl/
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3. Men is verplicht de aanwijzingen van de baancommissie, van de groundsman of van 
(leden van) het bestuur, voor wat betreft het gebruik van de tennisbanen en de goede 
orde op het tennispark, op te volgen. 
 

 
Indien over een entreepoort of een tennisnet het bord “Buiten gebruik” hangt, is de  

      baan buiten gebruik gesteld door bevoegden. Het is dan niet toegestaan de baan  
      te betreden om te tennissen.  
 
4. Het is niet toegestaan van de banen gebruik te maken zonder te hebben afgehangen 

met een geldige ledenpas op het elektronisch afhangbord in de gang van het 
paviljoen. Als het paviljoen is afgesloten of het afhangbord is buiten gebruik, dient 
men af te hangen aan het buitenbord bij de ingang. 
 

5. Niet-leden die op de tennisbanen van TVC worden aangetroffen zonder geldige  
ledenpas worden direct van het park verwijderd. Bij het niet opvolgen van de order 
kan politie assistentie worden gevraagd. 
 
Introducé(e)s moeten bij het betreden van de banen in het bezit zijn van een geldige 
van datum voorziene Introductiepas. Het introducerende lid moet vooraf een 
dergelijke pas kopen bij de Bar (indien open), een bestuurslid, de ledenadministratie 
of een andere door het bestuur aangebrachte voorziening (b.v. kaartautomaat). 

 
Indien een lid van TVC op de banen van TVC wordt aangetroffen met niet-leden  
zonder introductiepas, wordt de eerste keer een waarschuwing gegeven onder 
directe betaling van € 5,00. De waarschuwing wordt door het bestuur schriftelijk 
bevestigd. Wordt hetzelfde lid nogmaals aangetroffen met niet-leden zonder 
introductiepas, dan wordt het KNLTB- pasje ingenomen gedurende vier weken en 
volgt een tweede schriftelijke waarschuwing. Wordt het desbetreffende lid een 3e keer 
in dezelfde situatie aangetroffen, dan volgt schorsing voor het desbetreffende 
kalenderjaar. 
 

6. Alle tennisbanen moeten na gebruik met de op de banen aanwezige sleepnetten 
worden gesleept. Het slepen moet worden uitgevoerd door diegenen die op de banen 
hebben gespeeld. Na het slepen moeten de sleepnetten worden teruggehangen op 
de daarvoor speciaal aangebrachte ophangvoorzieningen aan de kopse kanten van 
de banen. 
 

7. Het slepen van de tennisbanen moet in cirkels worden uitgevoerd, beginnend aan de  
buitenzijde van de banen en eindigend in het hart van elke baan. Er dient vanaf het 
hek tot in midden van elke baankant te worden gesleept. Aan het toegangshek van 
elke tennisbaan is een plaatje aangebracht, waarop visueel is aangegeven hoe 
gesleept dient te worden. 

 
8. Op de tennisbanen is het dragen van tenniskleding en/of trainingspakken in 

combinatie met speciale schoenen met goedgekeurd tennisprofiel verplicht. 
Door het bestuur of de groundsman kunnen personen, die niet aan de omschreven  
kledingvoorwaarden voldoen van de banen worden verwijderd. 

 
9. Niet toegestaan zijn handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals: 

 Spelen met ballen buiten de banen en/of oefenbaan en oefenkooi; 

 Het beklimmen van de omrastering  en de lichtmasten of het slaan of trappen 
daartegen; 
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 Het produceren van muziek of andere geluiden door draagbare apparatuur; 

 Het verontreinigen van de banen of het park met afval, sigaretten peuken, 
blikken of lege plasticflessen; 

 Elke vorm van beschadiging aan gebouwen, beplanting, hekwerken, 
lichtinstallatie, meubilair, baangereedschap, netten, belijningen tennisbanen en 
in de winterperiode de ballonhal inclusief de bijbehorende apparatuur; 

 
10. De tennisbanen zijn alleen toegankelijk voor tennissende leden van TVC, trainers 

van de aan TVC verbonden tennisschool, tijdens de competitie- en open 
toernooiperiode leden van andere tennisverenigingen, de bondsgedelegeerde tijdens 
het open toernooi, de VCL en scheidsrechters. 

 
11. Huisdieren worden op het park alleen aangelijnd toegelaten. 

 
12. Auto’s en (brom) fietsen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen gestald te  
      worden en niet voor de ingang van het park, voor het paviljoen of naast de  
      tennisbanen. 
 
13. Op en rond de banen mag geen gebruik worden gemaakt worden van  

Paviljoenmeubilair. Verplaatste banken en/of terrasstoelen dienen na gebruik op hun  
oorspronkelijke plaats teruggezet te worden. 

 
14. Het gebruik van versnaperingen tijdens het spelen wordt alleen toegelaten als dit 

geen verontreiniging van het tennispark tot gevolg heeft. Flesjes, glas- en vaatwerk 
vanuit het paviljoen mogen niet langs de tennisbanen worden achtergelaten. Tijdens 
de competitieperiode dient de dienstdoende VCL hierop toe te zien. 

 
15. Tijdens het spelen van competitiewedstrijden, wedstrijden tijdens het open toernooi of  

clubkampioenschappen wordt ieder lid verzocht de nodige rust te betrachten of  
hierop toe te zien.   

5. Afhangen van tennisbanen 

 
1. Ieder lid dat aan zijn financiële verplichtingen jegens TVC heeft voldaan, ontvangt 

van de ledenadministratie een KNLTB- pasje. Voor seniorleden geldt dat zij het pasje 
eerst dan ontvangen, nadat zij in het schema van vrijwillige bar- of terreindienst zijn 
opgenomen respectievelijk een afkoopsom hebben voldaan om genoemde diensten 
af te kopen.      
Op dit pasje zijn behalve de naam en lidmaatschapsnummer ook de speelsterkte en  
de verwijzing “senior” of  “junior” vermeldt.  
Elk pasje is dus een persoonlijk document voor het desbetreffende lid. 

 
2. Aan de buitzijde van het paviljoen naast de toegangsdeur is een afhangbord 

geplaatst, deze mag alleen gebruikt worden als de buitendeur van het paviljoen is 
afgesloten. De toegang naar de kleedkamers en toiletten en koffiecorner wordt elke 
dag ca. 09.00 uur geopend en gesloten ca. 23.30 uur. 

 
3. Alvorens te beginnen met tennissen, is het verplicht om met de KNLTB-pas via het  

KNLTB afhangbord een baan op het beschikbare tijdstip te reserveren.  
Indien het elektronische afhangbord niet beschikbaar is, dient men op het bord buiten 
links naar de voordeur af te hangen. 
Er mag uitsluitend worden afgehangen, als men persoonlijk op het park aanwezig is  
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en blijft. 
U dient voor een single met 2 pasjes af te hangen en voor een dubbel met 4 pasjes. 
Bij-dubbelen: indien 2 spelers later komen, is het mogelijk om achteraf je bij 2 spelers 
aan te sluiten. Voorkom misbruik door alleen met uw eigen pasje af te hangen. 
Het is niet toegestaan om met 2 personen af te hangen en met 4 personen te spelen, 
waarbij de andere 2 personen alvast de volgende baan of tijd reserveren. 
 
 

4. Voor het buitenbord gelden de volgende regels: 

 Het KNLTB- pasje, waarmee het lid heeft afgehangen mag niet worden 
verplaatst naar de volgende speelperiode of een ander baannummer zolang 
er gebruik wordt gemaakt van dezelfde baan. 

 Indien men niet binnen 20 minuten na aanvang van de volgende periode 
wordt afgehangen door een ander lid, mag men deze periode uitspelen echter 
zonder de KNLTB-pas te verhangen. 

 Vrije banen dienen het eerst te worden afgehangen. Spelers die het langst 
aan het spelen zijn dienen het eerst te worden afgehangen, in de volgorde 
eerst “singelaars” dan “dubbelaars”.  

 Indien er op een baan niet wordt gespeeld, mag men maximaal 10 minuten 
voor aanvang van de afgehangen tijd van de baan gebruik maken. 

 
5. Banen die zijn gereserveerd voor trainingen, competities of interne toernooien 

worden door de trainers, VCL of toernooileiders gereserveerd in het KNLTB Club 
afhangsysteem (of op het buitenbord). 
 

6. Junioren kunnen vaak overdag spelen, maar kunnen ook ’s avonds tennissen. De 
volgende beperkingen zijn hierbij van toepassing. 
Deze tijden gelden ook voor die situatie dat een junior met een senior speelt. 
Voor de jeugd zijn de navolgende speeltijden ten aanzien van het ‘s avonds 
tennissen vastgesteld: 

 Alle junioren t/m 14 jaar maandag t/m vrijdag tot 20.00 uur op alle banen; 

 Van 15 t/m 17 jaar  maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur max 
    op 2 banen 

 
            De leeftijd op 31 december van het lopende tennisseizoen is daarbij bepalend. 
 Genoemde leefdtijdbeperkingen zijn in het KNLTB afhangsysteem geprogrammeerd. 
  

7. Indien alle banen bezet zijn, zijn enkelspelers desgevraagd verplicht te dubbelen.  
 

8. Tijdsmeting: de tijd die de buitenklok op het paviljoen aangeeft is bepalend. 
 

9. Beschikbaarheid vrije tennisbanen 
We hebben een drukke en gezellige vereniging waarbij het regelmatig voorkomt dat 
als jullie (vrij) willen spelen er een evenement wordt georganiseerd. 
Tijdens de competitieperiode, het open toernooi en interne toernooien wordt 
geprobeerd een beperkt aantal recreatiebanen (minimaal 1 baan, nummer 10) vrij te 
houden. Tijdens de voorjaarscompetitie op zaterdag en zondag in april en mei is de 
baanbezetting voor de wedstrijden erg hoog; vrije banen komen alleen aan het eind 
van de middag beschikbaar. 
Het is leden aan te raden om tijdens de competitieperiode op zaterdagen en 
zondagen pas na 17.00 uur naar de banen te komen om te tennissen. 
Wij vragen u om begrip te hebben voor elkaar. 
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10. Sancties; indien er leden zijn die zich bewust niet houden aan de hier beschreven 

regels, dan kunnen deze leden door het bestuur voor maximaal 3 maanden worden 
uitgesloten van hun speelrecht. Klachten over dit onderwerp kunnen bij het bestuur 
worden ingediend en zullen zorgvuldig worden beoordeeld. 
 
Toelichting: het is zeker niet de intentie van het bestuur dergelijke sancties op te  
leggen. Hierdoor zien wij ons echter genoodzaakt deze sanctie in te voeren, zoals 
ook toegelicht tijdens de ALV van 8 februari 2012. 
 

11. Tot slot: we willen graag dat alle doelgroepen optimaal gebruik kunnen maken van 
onze faciliteiten. De bekende ‘regeltjes’ moeten hierbij helpen. We hopen dat 
iedereen zo veel als mogelijk kan spelen en hier veel plezier aan beleeft! 
 

12. De leden van het bestuur, de VCL en/ of de spelleider van interne toernooien 
beslissen indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, waarin dit reglement 
niet voorziet. 

6. Verlichting van de tennisbanen 

 
1. De baanverlichting kan door de daartoe bevoegde personen worden ingeschakeld  

wanneer de invallende duisternis dat noodzakelijk maakt. 
 

2. Bevoegde personen zijn de barbezetting, bestuursleden, en trainers. 
 

3. De verlichting schakelt om 23.00 uur automatisch uit. Vertrekt men eerder dan dient  
het laatst van de baan (banen) vertrekkende senior/ junior lid de verlichting uit te     
schakelen via het touchscreen in de hal.  
Gezien de energiekosten worden de leden geacht zo economisch mogelijk van de 
verlichting gebruik te maken.  

 
4. Alle spelende leden zijn verplicht op het moment dat op het park een akoestisch  

signaal wordt gegeven direct te stoppen met tennissen. Omdat het licht ca. 5 minuten 
na het signaal automatisch uitgaat, heeft (hebben) de speler(s) na dit signaal de 
gelegenheid om de baan (banen) te slepen. 

 
5. Tijdens toernooien en andere in clubverband georganiseerde activiteiten kan de  

verlichting op een later tijdstip uitgeschakeld worden. Dit onder de verantwoording 
van de wedstrijdleiding. 

 
6. Men is verplicht storingen in de verlichting of beschadigingen aan of in de  
      schakelkasten terstond te melden aan de baancommissie. 

 
7. Ieder lid van TVC heeft het recht, wanneer er geen bardienst is, zoals in de 

weekeinden, gedurende de vakantieperiode en feestdagen, door middel van de 
buiten schakelkast links van de ingang, de verlichting op de banen in te schakelen. 
Via deze schakelkast kunnen maximaal 3 baanverlichtingen worden bediend. Dit is 
dan ook een noodvoorziening voor de late uren in de weekenden. Op andere tijden     
Is het paviljoen open.. 
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7. Bardiensten 

 
Elk seniorenlid is verplicht om gedurende een tennis seizoen (bv van 1 april 2018  
t/m 31 maart 2019)  2 x  Bar en/of  2 x  Parkdienst te draaien. 
Junioren van 16 en 17 jaar kunnen nu zelf hun 1 malige verplichte keuken-, hal- of 
parkdienst vervullen. 
Bij een jonger Juniorlid, per gezin waarvan  kinderen/jongeren lid zijn van TV 
Cromwijck, zijn de ouders/verzorgers verplicht om per seizoen 1 x bardienst of 
parkdienst  te doen of om te helpen bij de op-/afbouw van de tennishal. 
 
Mocht u er gedurende het seizoen achter komen dat u, om wat voor een reden dan 
ook, niet in staat bent uw geplande bardienst in te vullen, bent u zelf verantwoordelijk 
voor de betreffende bardienst. U dient zelf voor vervanging te zorgen!   Hetzelfde 
geldt wanneer u onderling ruilt. In alle gevallen wordt u erop aangesproken als er 
niemand aanwezig is.  
Bij niet verschijnen op de bar/park dienst zal u € 45,00 per keer in rekening worden 
gebracht. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. 
 
Mocht u helemaal niet geïnteresseerd zijn in bovengenoemde werkzaamheden dan is 
het ook mogelijk uw dienst af te kopen voor een bedrag van € 70,00 per seizoen   
(Junioren  35,00 per seizoen). 
Verder wijzen wij u er op, dat degene die bardienst heeft ten tijde van de bardienst 
niet mag tennissen.Ook mogen de barvrijwilligers tijdens hun dienst geen 
alcoholhoudende dranken gebruiken. 
 
Wanneer er door het weer of andere omstandigheden mogelijk niet getennist kan 
worden, zult u voor 19:00 uur worden gebeld.  Uw bardienst wordt dan in overleg op 
een andere datum ingevuld. Als u niet gebeld wordt, dan wordt u verwacht op de 
vereniging. 
 
Voor aanvang van uw bardienst zult u instructie krijgen over de barwerkzaamheden, 
het in acht houden van de hygiëne voorschriften en het afsluiten van het paviljoen. 
 
Bar openingstijden :  maandag t/m vrijdag van19.30 tot 23.30 uur.   
Parkdienst zaterdag van 09.00 tot 12.30 uur. 
In de weekenden tijdens competitie en toernooidagen gelden iets andere aanvang- 
en sluitingstijden, zie hiervoor de bardienst lijsten dit in het paviljoen zijn/worden 
opgehangen en te zijner tijd op de site van TV Cromwijck. 

  
  
 Bar Reglement 
 

Onder het barreglement van TV Cromwijck vallen de volgende ruimten: kleedruimten 
met douches, toiletten, gang, bergruimtes, koffiecorner, kantine, keuken en bar. 

 
 1.  Verkoop van drank, eetwaren en andere artikelen ten behoeve van de leden van 

TVC en derden vindt plaats vanuit de daarvoor bestemde bar in het paviljoen of via 
de in de koffiecorner opgestelde automaten. 

 
 2. Alleen de mensen die op het barbezetting rooster voorkomen, leden van de  

barcommissie en eventueel leden van het bestuur hebben toegang achter de bar 
en keuken. 
Indien noodzakelijk kan de barbezetting hulp inroepen van de aanwezige leden om  
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     achter de bar assistentie te verlenen. 
 
3.  Baten van de verkoop van artikelen komen ten goede van aan de  
  tennisvereniging.  

 
4. Ieder lid is verantwoordelijk voor het goede gebruik van en verblijf in het paviljoen. 

 
5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om de  

     opstallen van TV Cromwijck. 
 

6. Er gelden leeftijdsgrenzen en schenktijden die zichtbaar zijn opgehangen in de 
kantine. 

 
7. Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht en/of geschonken aan: 

a. personen jonger dan 18 jaar 
b. begeleiders en trainers van jeugdteams 
c. personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van bezoekers. 

 
 8.  Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan wettelijk toegestane 

promillage alcohol aan het verkeer deel nemen. Op basis hiervan kan het 
verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

 
 9.  De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, 

tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
 

10. De opstallen van TV Cromwijck zijn verboden terrein voor personen die dronken 
zijn of onder invloed van andere psychotrope stoffen. 

 
      11. Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan dronken personen of 

personen in kennelijke staat hiervan. 
 

    12. Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt wanneer dit leidt tot verstoring 
van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. 

 
13. Vanuit het oogpunt van alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije dranken 

gepromoot. 
 

14. Roken is al vanaf 01 april 2008 verboden in het gehele gebouw. 
 

15. Personen die normafwijkend gedrag vertonen worden door het bestuur, het 
barpersoneel of dienstdoende vrijwilligers van de commissies of bardienst 
verwijderd. 

 
16. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de 

politie gewaarschuwd. 
 

17. Er worden geen bardiensten verricht door personen onder de 18 jaar, tenzij dit 
gebeurt onder toezicht van leden van de barcommissie of ouders van de 
jeugdleden, al zijn zij niet bevoegd om alcoholische dranken uit te geven 

                 
  18. Leden die bardienst verrichten, dienen de aanwijzingen en instructies van de  

     barcommissie te volgen. 
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  19.  Verkoop vanuit de bar, vindt alleen plaats bij afrekening per PIN, met contant geld              
of consumptiebonnen. Uw KNLTB tennispas is ook als betaalpas te gebruiken. Via 
ideal  kunt u uw tennispas opwaarderen met een zelf gekozen geldbedrag. De 
KNLTB pas is dan te gebruiken als een soort chippas. U kunt deze echter alleen 
bij TV Cromwijck gebruiken.    

 
        20. Personen die zich herhaaldelijk misdragen in het paviljoen, zowel voor als achter 

de bar, zijn verantwoordelijk voor de schade en kunnen door de barcommissie 
voor een royement bij het bestuur voorgedragen worden. 

 
  21. Ieder lid, dat hetzij in het paviljoen, hetzij aan de bar schade of andere  

onrechtmatigheden constateert, dient dit onverwijld aan de barcommissie te 
melden. 

 
   22. Ieder lid dat consumpties gebruikt aan de in het paviljoen geplaatste tafels of aan 

het meubilair dat op het terras staat, dient na gebruik de glazen en overig vaatwerk 
aan de bar af te geven. 

 
 
  23. Verplaatst meubilair dient na gebruik weer op zijn oorspronkelijke plaats te worden  
       teruggezet. 
 

  24. Feestavonden worden alleen toegestaan als het bestuur hiervan tijdig in kennis is  
gesteld en toestemming heeft verleend en bovendien de technische faciliteiten met 
de barcommissie zijn doorgesproken en vooral ook barbezetting de activiteit 
begeleidt.   

8. Rookbeleid 

 
Ook tv Cromwijck voert een ontmoedigingsbeleid qua roken. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 21-01-2019 is besloten dat er op ons park niet meer gerookt mag 
worden behalve in een achter het clubhuis (uit de buurt van de banen) gestationeerde 
picknickbank.. 
 

9. Beëindiging lidmaatschap 

 
Wij proberen onze leden een zo plezierig mogelijke ervaring aan te bieden om de 
tennissport te kunnen beoefenen op ieder niveau en van ‘8 tot 80’.  
Indien een lid zijn lidmaatschap wil opzeggen, moet als volgt worden gehandeld.  
 
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het huidige kalenderjaar. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart; u bent vervolgens vanaf 1 april geen 
lid meer. 
De opzegging mailen naar de ledenadministratie, ledenadmin@tvcromwijck.nl .  
 
Indien een schriftelijke opzegging in het daarna volgende kalenderjaar plaats vindt blijft  
het desbetreffende lid het volledige verenigingsjaar lid van TVC en is verplicht de voor 
dat jaar geldende lidmaatschapskosten te betalen.  
Indien door welke reden dan ook geen betaling plaatsvindt kan door de penningmeester 
een incasso procedure worden ingezet. 
 

mailto:ledenadmin@tvcromwijck.nl
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BESTUURSREGLEMENT ALCOHOLVERSTREKKING VOOR SPORTKANTINES 

Paragraaf 1   Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsbepalingen  

 
a)  Alcoholhoudende dranken: 
 
 Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. 
 Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. 
 
b)  Toegelaten horeca-activiteiten:  
 
 De horeca-activiteiten uitgeoefend door de sportvereniging, niet zijnde: 

- bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van 
leden; 

- bijeenkomsten voor niet-leden; 
- de verhuur of het ter beschikking stellen door de sportvereniging aan derden van de 

kantine en/of de inventaris, met name het meubilair en het serviesgoed. 
 
c) Sociale Hygiëne:  
 

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze 
rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het 
vooral om kennis van en inzicht in de invloed van  alcoholgebruik (en misbruik) en hoe 
men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn 
huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te 
leven. 
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante 
regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende 
bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke 
voorzieningen van de inrichting. 

 
d)  Leidinggevenden:  
 

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar 
oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van 
zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij 
kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de 
horecawerkzaamheden in de sportkantine. 

 
e)  Barvrijwilliger:  
 

Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in 
de sportkantine uitvoert.    Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in 
artikel 7 van dit bestuursreglement.              
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Artikel 2   Wettelijke bepalingen 

 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen 
te worden nageleefd: 
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 
2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij 

betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare 

orde, veiligheid of zedelijkheid. 
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen. 
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn 

van andere psychotrope stoffen. 
7.  

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen 

 
1. Het bestuur stelt een bestuursreglement op en legt dit ter vaststelling voor aan de 

Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het 
bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement 
komen op dezelfde wijze tot stand. 

 
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van 

een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan 
de Drank- en Horecawet.  Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking 
als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.  

 
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de 

gemeente.  
 
4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe 

drank- en horecavergunning  aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake 
paracommercie vast te leggen wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door 
de gemeente. 
 

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen 

 

Artikel 4   Aanwezigheid 

       
Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er 
altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale 
Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die de verplichte “instructie verantwoord alcoholgebruik” 
heeft gevolgd.  
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Artikel 5   Huis- en gedragsregels  

 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 

kantine of elders op het terrein van de vereniging. 
 
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 

(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras.  
 
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 

- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens 
de uitoefening van hun functie; 

- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
 
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 

alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 
alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

 
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) drinken geen 

alcohol gedurende hun bardienst. 
 
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en 

“rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.  
 
7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije 

drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende 
drank. 

 
8. Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit de kantine te worden 

verwijderd. 
 

Artikel 6  Openingstijden en schenktijden 

  
De openingstijden van de kantine zijn conform Drank- en Horecavergunning en met  
inachtneming van de paracommercie bepalingen : maandag tot en met zondag van 09:00   
t/m 23.45 uur.  
Op competitie en toernooi dagen van 09.00 tot 1 uur na de laatste wedstrijd. 
 
Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken conform Drank- en Horecavergunning 
en met inachtneming van de paracommercie bepalingen: maandag tot en met zondag van 
12:00 t/m 23:30 uur  
Op competitie en toernooi dagen van 12:00  tot 1 uur na de laatste wedstrijd  
 

       

Artikel 7   Kwalificatienormen en Instructie “verantwoord alcoholgebruik” voor 
barvrijwilligers 

 
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: Barvrijwilligers  
- zijn tenminste 18 jaar oud, 
- hebben de instructie “Verantwoord Alcoholgebruik” gevolgd, 
- staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en 
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- zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of 
verzorger van minderjarige verenigingsleden). 

 
Het NOC*NSF Certificaat “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” voor barvrijwilligers is te 
behalen via   www.nocnsf.nl/iva   -   “doe de test” . 
 

Artikel 8   Voorlichting 

 
1. Dit reglement, of in elk geval de schenktijden, de huis- en gedragsregels (artikel 5), de 

paracommercie bepalingen (artikel 10) en de leeftijdsgrenzen (artikel 3 lid 1 en 2) worden 
goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 

 
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord 

alcoholgebruik. 
 
3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor 

alcoholhoudende dranken.  
 

Artikel 9   Handhaving, klachtenprocedure en sancties 

 
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de 

vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. 
Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit 
reglement. 

 
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen  1 tot en met 8 van dit reglement 

dienen onverwijld  ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 
 
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding 

van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de 
consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken 
van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrond bevinding 
van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het 
bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 

 
4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank en Horecawet 

indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. 
 
Paragraaf 3:  Paracommercie bepalingen 
 
 
Artikel 10  Toegelaten horeca - activiteiten 
 

1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming 
van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca - 
activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens 
gebeurtenissen in de privé - sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. 
Het bestuur zal hierop toezien. 

       

http://www.nocnsf.nl/iva
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2. De horeca – activiteiten worden door de sportvereniging slecht uitgeoefend ten 
aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin 
van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde. 

 
3. Het uitoefenen van horeca – activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de 

sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur voor, tijdens en 
één ná. 

      -   het wedstrijdschema 
-   overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te 
weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en 
organiseren van activiteiten die in het kader van de sport, de ontwikkeling, de vorming 
en de recreatie van de mens beogen. 

 
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine 

en/of de inventaris ( met name het meubilair en serviesgoed ) niet door de 
sportvereniging aan derden  worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. 
 

5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de 
doelstelling vallend resp. andere horeca – activiteiten dan die welke zijn toegelaten 
als omschreven in dit artikel 10. 

 
 
 

Bestuur Tennis Vereniging  Cromwijck                                                    Woerden, maart 2019 
Voorzitter  dhr. R. Lohr 


