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27 september 2022



Agenda

• Opening voorzitter: Jan van Schijndel

• LTV Berlicum Anke van der Heijden
• Lidmaatschap
• Vrij spelen
• Openingstijden park/paviljoen
• Niet leden
• VSK
• Jaarkalender
• Algemene regels

• Technische zaken Rik Kitslaar en Kirsten Frunt
• Training, competitie en toernooien
• Alles in 1
• Jeugdprofielen

• Overige praktische zaken Jeugd Karlie van Kuijk / Wendy Falkenburg



LTV Berlicum

• L.T.V. Berlicum werd opgericht op 6 maart 1964

• Sinds 1995 op Sportpark De Brand, daarvoor aan de Sassenheimseweg

• Meer dan 1300 leden

• Sinds april 2022 ook 4 padelbanen, naast 8 tennisbanen buiten en 4 tennisbanen binnen

• Wens voor uitbreiding tot 6 of 7 padelbanen



Bestuur vereniging

Naam Functie E-mailadres

Jan van Schijndel Voorzitter voorzitter@ltvberlicum.nl

Anke van der Heijden Secretaris secretariaat@ltvberlicum.nl

Mark van Mensvoort Penningmeester penningmeester@ltvberlicum.nl

Vacature Technische zaken bestuur.technischezaken@ltvberlicum.nl 

Rein Klomp Financiën stichtingen penningmeester.set.stb@gmail.com

Leendert van Straaten

Karlie van Kuijk

Stichtingen

Jeugd en commissies

bestuur.setstb@ltvberlicum.nl

jeugdencommissies@ltvberlicum.nl

Naast het verenigingsbestuur, zijn er twee stichtingsbesturen, SET en STB. 

mailto:voorzitter@ltvberlicum.nl
mailto:secretariaat@ltvberlicum.nl
mailto:penningmeester@ltvberlicum.nl
mailto:penningmeester.set.stb@gmail.com
mailto:bestuur.setstb@ltvberlicum.nl
mailto:jeugdencommissies@ltvberlicum.nl


Taken en commissies
Algemeen

• Technische commissie, vereniging 
competitieleiders, trainingscoördinator en 
trainers

• Jeugdcommissie
• Barcommissie
• Ledenadministratie
• Webbeheer
• Kascommissie
• Vrijwilligersevent Commissie
• Sponsorcommissie
• Schoonmaak  hal
• Park-groen / Uitzetten lijnen/ Parkwachten

Toernooien / competities / evenementen
• 50+ toernooi
• Clubkampioenschappen
• Gestelse Kampioenschappen
• Nieuwjaarstoernooi junioren
• Kersttoernooi
• Open 45+ toernooi
• Open Balkums Beren Junioren Toernooi
• Oremans Berlicum Open toernooi
• VaDoZo Madozo toernooi
• Brons Toernooi
• Tenniskampcommissie
• Indoortenniscompetitie
• Vrijdagavondmix-competitie
• Woensdagmorgen competitie
• Dinsdagmorgenhussel



Vrijwilliger
• LTV Berlicum zoekt altijd vrijwilligers

⇒ meld je aan bij één van de bestuursleden of via info@ltvberlicum.nl

• Vrijwilligerswerk bied je de mogelijkheid om de vereniging en andere leden snel te leren kennen

• Er zijn verschillende vrijwilligerstaken
•  Bv achter de bar, in een toernooicommissie of voor diverse hand- en spandiensten. 



Lidmaatschappen leden

• Jeugd: 
• Maak kennis met tennis 
• Alles in 1 voor tennis
• Winter/zomer lidmaatschap

• Volwassenen:
• Normaal lidmaatschap
• Winter/zomer lidmaatschap



Inhoud lidmaatschap
Het lidmaatschap biedt de volgende mogelijkheden:

• Vrij tennissen en / of padellen

• Training volgen 
• Tegen betaling, per cyclus (tennis 18 trainingen, padel 9)
• Check de website ltvberlicum.nl bij trainingen of houd de nieuwsbrieven goed in de gaten.

• Competitie spelen
• Intern en extern 
• Bij jeugd geen kosten aan verbonden (mits ballen retour)
• Bij senioren kosten ballen en bijdrage voor competitie 
• Check de website ltvberlicum.nl bij competitie of houd de nieuwsbrieven goed in de gaten.

• Deelname interne en open toernooien 
• Clubkampioenschappen en kerst- en nieuwjaarstoernooi zijn gratis
• Open toernooien inschrijfgeld

• Deelname clubactiviteiten
• zie jaarkalender



Vrij spelen
• Baan reserveren:

• Download de KNLTB.CLubapp in de appstore op je mobiele telefoon en log in met                                  
jouw bondsnummer

• Ga naar ltvberlicum.nl, rechts boven in ‘reserveer je baan’ en log in met jouw bondsnummer

• Je kunt een tennisbaan (binnen en buiten) of een padelbaan kostenloos reserveren
• 48 uur vooraf 
• Tennis met 2 tot 4 spelers; Padel met 4 spelers
• Altijd één uur speeltijd
• Maximaal 5 keer per dag, altijd minimaal 1 uur ertussen, ook voor- of na een training
• Maximaal 7 keer per week
• Overdag op elk tijdstip mogelijk, ‘s-avonds alleen op hele uren
• Mag niet op een dag dat je competitie en/of een toernooi speelt
• Middels een contract, kun je binnen op een vaste dag en tijdstip voor een langere periode een baan 

reserveren. Hier zijn kosten aan verbonden. 

• Er zijn whatsapp groepen voor zowel tennis als padel op niveau, waarin je tennis/padel speelafspraken 
kunt maken. 

• Meld je aan via het scannen van de QR-code! 
• Meest eenvoudige manier voor het vinden van tennis- of padelmaatjes.
• Je speelsterkte vind je overigens in de KNLTB.CLUBAPP



QR-codes



Openingstijden park en paviljoen

Park

• Elke dag van 9.00 uur tot 23.00 uur
• Zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
• Zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Paviljoen

• Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 18.00 tot 00.00 uur
• Zaterdag vanaf 9.00 uur 
• Zondag vanaf 9.00 uur 



Niet-leden
• Proeflessen:

• Jeugd
• Maak kennis met tennis: 2 gratis lessen; 2x per jaar
• Maak kennis met padel: 2 gratis lessen; 2x per jaar (vanaf voorjaar 2023)

Zomerchallenge:
• 3 maanden lang in de zomer onbeperkt gebruik maken van de banen voor 55 euro

• Huur banen en rackets:

• Via Meet & Play button op onze website, enkel mogelijk tijdens daluren
• Tennis- en padelbaan: 20 euro per baan per uur
• Padelracket: 5 euro per uur (ook voor leden), mogelijk indien paviljoen geopend

• Introduce:
• Elk lid mag 2 x per kalenderjaar een niet-lid meenemen.



VSK



Websites en apps

KNLTB.CLUBapp Instructiefilmpje / LTV Berlicum

mijnknltb.toernooi.nl

yourtennis.nl

padelbrabant.nl

Zie onze eigen website ltvberlicum.nl voor meer informatie

https://www.youtube.com/watch?v=l5HeBLx78lI
https://www.ltvberlicum.nl/knltbclubapp


Algemene regels
● Twee maal per jaar een ALV, ieder lid heeft stemrecht

● Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor einde kalenderjaar (d.w.z. 1 december)

● Aanmelden kan gedurende het gehele jaar en de betaling gaat dan pro rata van het aantal kwartalen dat 
men lid is

● Bij water- sneeuwoverlast, vriezen en dooi mag er niet gespeeld worden

● Roken: enkel op de daarvoor aangewezen plek, achter paviljoen

● Paviljoen gesloten? Binnenbanen via aparte entree bereikbaar

● Gouden Regels Veilig Sport Klimaat



Jaarkalender



Hoe blijf je op de hoogte?

Via de maandelijkse nieuwsbrief, deze vind je ook via de KNLTB.CLUB.app (zet push-bericht aan)

Via de socials: instagram LTV Berlicum / facebook LTV Berlicum / instagram paviljoen

Via de website www.ltvberlicum.nl 

Algemene vragen? Mail info@ltvberlicum.nl

http://www.ltvberlicum.nl


Technische zaken

Verantwoordelijkheid van de Technische Commissie

Doel: “Erin voorzien dat elk lid zich op tennis- en/of padelgebied kan ontplooien tot het door hem of haar 
gewenste en haalbare niveau waarbij plezier hebben en behouden in de tennis- en padelsport bovenaan staat.”

Trainingen, Competities (en Toernooien)

Ondersteund door Trainers, Trainingscoördinatoren en Vereniging Competitie Leiders (VCL’s)



Trainingen

Tennis (alleen senioren – voor junioren geldt het Alles-in-1 principe)

• Tennis kent een zomercyclus (periode apr – sept) en een wintercyclus (periode okt – mrt) van beide 18 trainingen.

• De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte; de groepsgrootte is tussen 4 en 8 personen 

• Je dient je per cyclus aan te melden. De inschrijving verloopt via www.yourtennis.nl

• De trainers maken samen met de trainerscoördinator en de TC de indeling

• Je betaalt via een automatische incasso 

• De aankondiging vindt plaats via trainers, nieuwsbrief en website

Padel (voor junioren en senioren - er bestaat nog geen Alles-in-1 voor de junioren)

• Padel kent 4 x per jaar een cyclus van 9 trainingen. 

• De kosten bedragen eur 123,75 per cyclus, de groepsgrootte is in principe 4 personen.

• Inschrijving verloopt via www.padel-brabant.nl (locaties: LTV Berlicum)

• Je betaalt rechtstreeks aan Padel Brabant.

• Aankondiging vindt plaats via trainers, nieuwsbrief en website

• Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot

http://www.yourtennis.nl/
http://www.padel-brabant.nl/


Competitie voor senioren

Extern

• LTV Berlicum neemt deel aan de externe competitie georganiseerd door de KNLTB. Deze competitie wordt 3 keer 
per jaar georganiseerd voor tennis (voorjaar, najaar en winter) en 4 keer per jaar voor padel (voorjaar, zomer, 
najaar en winter).

• Een competitie bestaat uit 5 of 7 speeldagen en vindt primair plaats op vrijdagavond, zaterdag en zondag. 
Voor tennis is het daarnaast ook mogelijk op dinsdagochtend of donderdagochtend te spelen.

• Competitie kan gespeeld worden in een herenteam, een damesteam of een gemengd team.

• Je schrijft je in als team (minimaal 6 deelnemers) bij de Vereniging Competitie Leider via een digitaal 
formulier.

• Bij over inschrijving voor een bepaalde dag bepaalt de VCL op basis van de duur dat een team al achter 
elkaar op deze dag speelt welke teams het betreffende jaar niet mee mogen doen. 

• De aankondiging vindt plaats via nieuwsbrief en website!



Competitie voor senioren

Intern

Naast de externe competitie via de KNLTB, organiseert LTV Berlicum ook interne competities voor tennis:

• Vrijdagavond mix-competitie: de interne vrijdagavond mix-competitie is voor senioren leden, die per 

koppel dienen in te schrijven en wordt (uiteraard) op de vrijdagavond gespeeld. Deze competitie start 

kort na afloop van de KNLTB voorjaarscompetitie.

• Woensdagmorgen damesdubbel competitie: alle dames van LTVB worden in de gelegenheid gesteld om 

deel te nemen aan de interne damesdubbelcompetitie die op woensdagmorgen wordt georganiseerd.

• Indoor tenniscompetitie: in de periode september – maart wordt er in de tennishal bij LTVB een indoor 

tenniscompetitie georganiseerd. Er wordt gespeeld in de categorieën heren dubbel en mixed dubbel. De 

competitie start op de 3e zondag in september. 



Toernooien (junioren en senioren)

• Er is zowel een intern als een extern toernooi aanbod

• Interne toernooien worden tijdig aangekondigd via nieuwsbrief, socials en 
website, zie de jaarkalender welke toernooien er wanneer door LTV Berlicum 
worden georganiseerd

• Het actuele aanbod externe toernooien vind je op www.mijnknltb.toernooi.nl
• Hier schrijf je je in voor alle toernooien en geef je je verhinderingen aan
• Hier vind je ook diverse clubs, spelers, competitie- en wedstrijduitslagen
• Hier vind je ook jouw actuele rating / ranking, deze is ook terug te vinden in de 

KNLTB.CLUBAPP

http://www.mijnknltb.toernooi.nl/


Alles in 1 lidmaatschap junioren 
Tennis

• Sinds oktober 2021 hanteert LTV Berlicum het Alles-in-1 
lidmaatschap voor de jeugdleden voor tennis. Alles-in-1 bestaat 
momenteel nog niet voor Padel.

• Het Alles-in-1 lidmaatschap loopt van oktober tot en met september 

• Het Alles-in-1 lidmaatschap houdt in dat het lidmaatschap, de 
training en de competitiedeelname onderdeel zijn van één pakket. 
• De jeugdspeler meldt zich niet meer aan voor een activiteit of onderdeel van 

de tennissport, maar meldt zich af als hij/zij niet kan of wil meedoen.

• Ieder jaar dient de jeugdspeler opnieuw te kiezen welk profiel hij/zij 
wil afnemen het komend jaar. Deze keuze verloopt momenteel via 
www.yourtennis.nl 



Jeugdprofielen tennis LTV Berlicum



Alles-in-1 profielen 2022 - 2023



Competitie jeugd
Tenniskids

• Het KNLTB-tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. 

• Volledig afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van een kind. 

• 4 verschillende fases, te weten Blauw, Rood, Oranje en Groen. Bij iedere kleur horen andere 

leeftijden, baangroottes en balsoorten, waardoor kinderen tennis snel leren spelen. 

• Blauw (circa 4- 6 jaar)

• Rood (tot en met circa 8 jaar)

• Oranje (circa 8 – 10 jaar)

• Groen (circa 10 – 12 jaar)

• Meer informatie over Tenniskids Blauw, Rood, Oranje en Groen lees je in de Tenniskids 

Ouderfolder op de website van de KNLTB

• Vanaf 13 jaar (of indien eerder – ter beoordeling van de trainer) gaan kinderen spelen met gele 

ballen 

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/tenniskids/blauw-rood-oranje-en-groen/


Competitie jeugd
Padel Brabant Junior Tour

• Geen KNLTB competitie
• Maandelijkse competitie georganiseerd door Padel Brabant
• Leeftijd 7-17 jaar
• Bij verschillende clubs in de regio
• Eerste speeldatum is 24 september 
• 15 januari bij LTV Berlicum
• Eigen bijdrage van 5 euro per keer (inclusief lunch)
• Voor alle informatie en inschrijfmogelijkheid:

Padel Brabant Juniors Tour - Padel Brabant (padel-brabant.nl)

https://www.padel-brabant.nl/padel-brabant-juniors-tour/


Activiteiten jeugd
Activiteiten  Datum

Glow in the dark / Disco tennis (overig) 12 november 2022

Sinterklaas t/m groep 5 (overig) 23 november 2022

Nieuwjaarstoernooi Tennis en Padel (intern toernooi) 6 januari 2023

Padel Brabant Junior tour (inschrijven via padel 

Brabant)

15 januari 2023

Vadozo Madozo Tennis en Padel (Intern toernooi) 12 maart 2023

Berentoernooi Tennis en Padel  (Open toernooi) week 26 2023

Clubkampioenschappen Tennis en Padel (intern 

toernooi)

Juni / september 2023

Jeugdkamp Tennis en Padel (overig) Laatste week schoolvakantie 2023

World Tour Rood, Oranje, Groen, Geel Tennis 

(competitie)

cycli 5-7 zondagen



Aanmelden overige activiteiten

• Via google form formulier

• 2 x per jaar via email

• Wens; uiteindelijk allemaal via KNLTB app



Vragen en/of opmerkingen


