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LEDENINFO 2015 
 
ADRES TC HOLTEN 
TC Holten: Valkenweg 6, 7451 HN Holten / 0548-363177 / www.tcholten.nl / WIFI: ww is tcholten 
 

AANMELDING NIEUWE LEDEN 
Omdat er nog al eens onduidelijkheid bestaat over de aanmeldingsprocedure geven we hierna de officieel te 
bewandelen weg: 
Je kijkt op de website www.tcholten.nl /  ga naar de homepagina en klik op de groene button “word lid en meld je nu 
aan”, meer informatie kun je vinden in het blad “ledeninfoTCH 2015”.  
Zodra de aanmelding via de website (met invulling van bank-gironummer) en een recente digitale (pas)foto bij de 
ledenadministratie is binnengekomen is men lid en wordt men aangemeld bij de KNLTB. 
Pasjes komen bij de ledenadministratie (na ongeveer 2 weken) en als de betaling binnen is, krijgt men het pasje 
thuis. 
 

ADRESWIJZIGING 
Graag per email doorgeven aan de ledenadministratie:  
R. Klijnsma, Kollingserf 31, 7451 XA Holten, tel. 0548-362829 , e-mail>ledenadm@tcholten.nl. 
 

AFHALEN PASJES 
De pasjes graag afhalen op het openingstoernooi-clinic: 22 maart van 12.00-17.00 uur . 
 

AFMELDEN VAN HET LIDMAATSCHAP 
In artikel 6 lid 2 van de statuten van onze vereniging staat: 
"opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken". 
Aangezien ons verenigingsjaar gelijk is aan het kalenderjaar betekent dit dat men voor 1 december van 
het lopende verenigingsjaar schriftelijk of per email dient op te zeggen bij de ledenadministratie.  
Indien men dit verzuimt wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en dus ook de 
contributieplicht.  
 

BANKRELATIE TC HOLTEN  NL68 RABO 0328 5607 23 (Rabobank West Twente) 
 
BARDIENSTEN 2015 

- van maandag-t/m vrijdag-avondvanaf het openingstoernooi tot 1 oktober 
- bij alle geplande activiteiten.  
- Alle bardiensten komen te staan op de activiteitenkalender 

 

CLUBTAKEN LEDEN 2015 
Wij draaien net als elke vereniging op de inzet van onze leden. Elk lid geeft zich daarom bij aanvang van het 
seizoen (verplicht) op voor een bardienst of andere clubtaak. Doe je dit niet of kun je niet, dan betaal je een 
vergoeding van € 25,00. 
 

CONTRIBUTIE 2015 
De contributie 2015 bedraagt voor senioren € 100,00 en voor junioren € 50,00. 
Dit bedrag wordt (bij automatische incasso) in 2 gelijke delen afgeschreven (eind februari en eind juni). 
 

CONTRIBUTIE NIEUWE LEDEN 2015 
Aangemeld tussen januari-augustus: nieuwe senioren € 100,00 & nieuwe junioren € 50,00 
Aangemeld na 1 augustus: nieuwe senioren € 50,00 & nieuwe junioren € 25,00 
Nieuwe leden na 1 augustus zijn eerst parklid en later in oktober (als ze lid blijven) KNLTB-lid 
 

INTRODUCTIE REGELING 
Om te weten of men de tennissport leuk vindt kan men gebruik maken van de INTRODUCTIEREGELING: men 
mag MAXIMAAL drie (3) maal spelen en daarna beslissen. 
 

KLEDING en SCHOENEN 
Het is verplicht sportkleding en de juiste tennisschoenen te dragen. 
Sportkleding is een trainingspak (dus geen spijkerbroek e.d.) en bij warmer weer tennisshirt en tennisbroek of rok ( 
dus geen afgeknipte spijkerbroek, wielrennersbroek e.d.) 
De juiste tennisschoenen zijn : tennisschoenen met profiel, maar geen noppenprofiel. 
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KNLTB-SPELERSPASJES 2015 
Evenals vorige jaren zullen ook de nieuwe spelerspasjes de functie van "afhanglabel" hebben. Dit betekent dat 
ieder lid dat spelen wil zijn pasje gaat gebruiken op het afhangbord. 
We willen graag dat alle leden daaraan meewerken en zich aan de regels houden. Wie geen pasje afhangt op het 
afhangbord mag altijd van de baan gehaald worden door andere leden. 
 

KNLTB-Pasje verloren  
Men kan via de ledenadministratie een nieuw pasje (duplicaat) aanvragen tegen betaling van € 5,00. Binnen 
ongeveer 1 week krijgt men het duplicaat pasje. 
 

NIEUWSBRIEF UITGAVES  
Via email ontvangen leden maandelijks een digitale nieuwsbrief. Eerder verschenen digitale nieuwsbrieven worden 
niet op de website bewaard. U slaat ze zelf op of opvragen via pr@tcholten.nl. 
Op de website staan nog wel de jaargangen 36 (2011) en 37 (2012) van het digitale clubblad 1xstuiten.  
 

OPENING KLEEDKAMERS / AANSCHAF SLEUTEL VOORDEUR 
De voordeur van het clubhuis is alleen tijdens bardiensten geopend. 
Ieder lid heeft/kan een sleutel kopen voor € 4,50 bij de ledenadministratie, Kollingserf 31, tel. 362829.  
Op deze manier kan ieder lid gebruik maken van de kleedruimtes en van de lichtknoppen (in de gang) voor de 
baanverlichting. Vergeet niet weer de deur op slot te doen! 
 

PARKEREN 
Wil iedereen de auto op de parkeerplaats haaks op het clubhuis tussen de witte markeringen en zo dicht mogelijk 
tegen de kant parkeren. Op het bij binnenkomst linker gedeelte van de parkeerplaats, aan de kant van het 
voetbalveld, mag niet meer geparkeerd worden.  
Op deze manier kan er het maximale aantal auto’s staan en kan iedereen er gemakkelijk in en uit rijden. 
 

TENNISKAART voor VAKANTIEGANGERS 2015 
Vakantiegangers (niet-Holtenaren) kunnen een baan-kaart kopenvoor 1 dag (€ 15,00) of  
voor meerdere dagen. (1 week € 30,00 of 2 weken € 45,00) te koop bij Toerist Info Punt (TIP/VVV), Smidsbelt 6, tel. 
0548-361533 & Camping de Holterberg, Reebokkenweg 6, tel. 0548-361524. 
Verdere informatie bij Jeanny v Gemert, tel. 0548-363353, email: clubhuis@tcholten.nl  
Deze kaart dient ook als afhanglabel en er staat duidelijk op welke dag/periode de kaart geldig is. 
 

TENNISPASJE voor STUDENTENDONATEURS 2015 
Uitwonende studenten (controle de studentenkaart) kunnen donateur-student-lid worden voor € 50,00. 
Ze melden zich ook aan via de website en leveren foto in. Ze kunnen meedoen aan club-activiteiten. 
 

TENNISLERAREN TC Holten 
Hoofdtrainer is Marc IJzerman uit Bathmen tel. 06-45166004 en e-mail: trainerstcholten@live.nl en  
2

e
 trainer is Martine Dijkman, tel. 06-39200118, email: dijkman_martine@hotmail.com  

Een ieder die gebruik wil maken van de mogelijkheid om trainingen te volgen,dient lid te zijn van TCH. 
De tennistrainers zijn voor eigen rekening en risico werkzaam.  
Zij delen zelf de lesuren in en zij geven training overeenkomstig eigen inzicht en onder hun eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

TENNISLESSEN niet tijdens vakanties 
Tijdens de vakanties geen tennislessen > zie website www.tcholten.nl /volwassenen / tennisles 
Na de zomervakantie, beginnen de lessen weer en deze gaan bij de jeugd door totdat iedere groep de 24 lessen 
gehad heeft.  
 

TENNISLESSEN SENIOREN 2015 
Tarieven privétraining 2015:  aantal lessen naar keuze en alle dagen in overleg 
- € 46,00 per uur per les (50 min.les) > € 23,00 per ½ uur (25 min les) 
OPGAVE:   - bij de trainer, zie website www.tcholten.nl / volwassenen / tennisles 
START LESSEN: - vanaf maandag 9 maart 2015 
 
Voorbeelden van een paar mogelijkheden voor de senioren in 2015, andere zijn ook mogelijk  
- 10 privélessen    van 25 min. les   kosten  € 230,00 p.p. 
- 10 groepslessen van 50 min. les (2 pers.)  kosten € 230,00 p.p. 
- 20 groepslessen van 50 min. les (4 pers.)  kosten € 230,00 p.p. 
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- 20 groepslessen van 50 min. les (6 pers./2 bn.) kosten € 155,00 p.p. 
- 20 groepslessen van 50 min. les (8 pers./2 bn.) kosten € 115,00 p.p. 
 
Actie > Tennisles voor nieuwe seniorleden: 
10 groepslessen van 50 min les (4 pers) contr + les 100+75 totaal: € 175,00 p.p. 
10 groepslessen van 50 min les (6 pers) contr + les 100+50 totaal: € 150,00 p.p. 
10 groepslessen van 50 min les (8 pers) contr + les 100+40 totaal: € 140,00 p.p. 
 
Strippenkaart tennis (4 x 50 min les met 6 pers) € 20,00 p.p. 
 

TENNISLESSEN JEUGD 2015 
Nieuwe jeugdleden kunnen in overleg met de trainer maximaal 3 lessen volgen ter kennismaking,  
(kosten in overleg met de trainer) daarna beslis je of je doorgaat en dan word je lid van TCH. 
Ook de jongste seniorleden (geb. in 1997) kunnen zich opgeven voor de jeugdlessen. 
(en zij krijgen ook de jeugdkorting op de aanbieding van de club) 
OPGAVE JEUGD:  zie website www.tcholten.nl / jeugd / tennisles 
START LESSEN:  vanaf maandag 9 maart 2015 
 
Aanbieding van de club 
Het lesgeld van de trainers is € 46,00 per uur, de club geeft de jeugd subsidie voor korting op de lessen  
20 jeugdlessen van 50 min & met 6-8 kinderen > 120,00 lesgeld + 50,00 contributie > totaal € 170,00 p.p. 
 
Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden > informeer bij de trainers 
 
Actie gemeente & club: “kies sport en cultuur”: 5 lessen van 50 min. > geen kosten voor de kinderen 
 
Actie voor nieuwe jeugdleden: 10 lessen met 6-8 kinderen > contr. 50 + les 50 € 100,00 p.p. 
 
Op de lessen is het volgende lesreglement van toepassing: 
 

Lesreglement 2015 
(dit geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren) 

 
1. Een lesuur duurt 50 min, een halve les 25 minuten.  
2. Indien de lessen door slecht weer geen doorgang kunnen vinden, geldt in principe de volgende 

inhaalregeling: de eerste (verregende) les is voor rekening van de cursist, de tweede voor de 
trainer en dan om en om tot maximaal 2 voor de trainer bij een cursus vanaf 20 weken en 1 bij een 
cursus vanaf 10 weken. In alle redelijkheid zal getracht worden de cursist te laten inhalen tijdens de 
lesperiode. Wanneer dit niet voldoet zal, indien nodig, na de lesperiode een inhaalles worden 
georganiseerd. De dag en tijd worden bepaald door de trainer. Echter, hier kan men geen rechten 
aan ontlenen. 

3. Wanneer een inhaalles door slecht weer (regen) geen doorgang vindt, wordt deze niet ingehaald. 
4. Door slecht weer (regen) afgelaste privélessen worden altijd ingehaald. 
5. Afgebroken lessen worden niet ingehaald. 
6. De trainer beoordeelt of een les door kan gaan of niet. 
7. Lessen die door eigen toedoen, om welke reden dan ook, worden gemist, kunnen niet worden 

ingehaald. 
8. Bij afwezigheid van de cursist, is het niet toegstaan de les over te dragen aan een derde. Indien 

men ruim van te voren weet, dat men afwezig is, wordt het zeer op prijs gesteld, als dat vroegtijdig 
wordt doorgegeven. 

9. Het terugtrekken uit de lesgroepen of het annuleren van de lessen door de cursist tijdens de 
lesperiode is niet mogelijk. 

10. In geval van langdurige ziekte, blessures, verhuizing of andere vormen van afwezigheid van de 
cursist wordt geen lesgeld gerestitueerd, maar er kan wel in overleg met de trainer door de cursist 
een vervanger worden geregeld, die enigszins qua niveau kan aansluiten. 

11. Indien een lesgroep niet het volledige aantal heeft, wordt het verschil verrekend over de overige 
cursisten. De cursist heeft in dat geval de mogelijheid zich, indien men dat wenst, terug te trekken. 

12. De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende 
schade, hetzij materiële of lichamelijke. Tevens is hij niet verantwoordelijk voor diefstal of 
beschadiging van goederen van de cursisten. 
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BAANSCHEMA 2015 
 

(geldt niet tijdens geplande aktiviteiten, dus raadpleeg de aktiviteitenkalender) 
__________________________________________________________________________ 

 
 Maandag t/m vrijdag  tot 19.00 uur baan 1 t/m 4 vrije banen ( V ) 
   baan 5 jeugdbaan ( J ) 
 Zaterdag en Zondag  tot 19.00 uur baan 1 en 2 seniorbaan ( S ) 
   baan 3 en 4 vrije baan ( V ) 
   baan 5 jeugdbaan ( J ) 
 Maandag t/m Zondag na 19.00 uur baan 1 en 2 vrije baan ( V ) 
   baan 3 t/m 5 seniorbaan ( S ) 
 
UITZONDERINGEN : op maandag t/m zaterdag (als er tennistraining is) 
Trainer mag gebruiken: baan 1 10.00 - 22.30 uur (op ma, di, wo, do, vr) 
   09.00 - 13.00 uur (evt. op zaterdag) 
  baan 2 15.00 - 22.30 (groepen van 8) (ma, di, wo, do, vr) 
    
 Bij activiteiten zoals toss, toernooien en wedstrijden gebruikt de trainer baan 5 en evt. 4. 
 Zo nodig vindt op enkele zondagen voorafgaand aan de competitie competitietraining plaats. 
 Tijdens de competitie op vrijdagavond (altijd 2 teams is er geen mogelijkheid tot vrij spelen 
 Tijdens competitie op de woensdagmiddagen wel mogelijkheid tot vrij spelen van 13.30 – 17.30.uur  

en tijdens competitie op zaterdagmiddagen wel mogelijkheid tot vrij spelen dit jaar van 13.00 - 17.00. 
1 team speelt thuis of uit (altijd 3 banen vrij) andere keer uit (alle banen vrij) zie kalender 

 Als er op dinsdagavond geen training is, is baan 4 voor de toss en is baan 5 voor vrij spelen,  
als erop 2 banen training is, is er geen baan voor vrij spelen beschikbaar. 

 

DAG TIJDEN Baan 1 Baan 2 Baan 3 Baan 4 Baan 5 

Maandag 

09.00 - 14.00 V V V V J 

14.00 – 19.00 Tr / V Tr / V V V J 

19.00 – 22.30 Tr / V Tr / V S S S 

Dinsdag 

09.00 - 14.00 V V V V J 

14.00 – 19.00 Tr / V Tr / V V V J 

19.00 – 22.30 To / V To / V To / S Tr/To Tr/V 

Woensdag  

09.00 - 14.00 V V V V J 

14.00 – 19.00 Tr / V Tr / V V J12 J12 

19.00 – 22.30 Tr / V Tr / V S S S 

Donderdag  

09.00 - 14.00 V V V V J 

14.00 – 19.00 Tr / V Tr / V V V J 

19.00 – 22.30 Tr / V Tr / V S S S 

Vrijdag  

09.00 – 14.00 To / V To / V To / V To/V J 

14.00 – 19.00 Tr / V Tr / V V V J 

19.00 – 22.30 Tr / V Tr / V S S S 

Zaterdag  

09.00 – 13.00 Tr / S S V V J 

13.00 – 19.00 S S V V J 

19.00 – 22.30 V V S S S 

Zondag 
09.00 – 19.00 S S V V J 

19.00 – 22.30 V V S S S 

 
 Tr  = Trainer  V   = Vrije baan ( zowel jun. als sen.) 
  J   = Jeugdbaan  J12 = Jeugdleden t/m 12 jaar 
  S   = Seniorbaan  To  = Tossbaan 
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BAANREGLEMENT  TC HOLTEN  
 

Kijk vooral op de aktiviteiten-kalender of u wel kunt spelen ! 
 

ARTIKEL 1. Er zijn 4 soorten banen, nl.  a. Lesbanen 
b. Jeugdbaan 
c. Seniorbanen 
d. Vrije banen 

 
ARTIKEL 2.        Men kan afhangen voor enkelspel 30 min. en voor dubbelspel 45 min. 

Men is altijd verplicht af te hangen en kan spelen op de banen, let op het baanschema. 
(Bv. Senioren hebben afgehangen en spelen op de Jeugdbaan, dan zijn ze verplicht die 
baan te verlaten als jeugd afhangt op die baan). 

 
ARTIKEL 3 Met uitzondering van het spelen van jeugdladderwedstrijden kunt u een baan slechts 

afhangen en erop spelen met enkelspel voor 30 minuten en met dubbelspel voor 45 
minuten. Hangt uw label er niet, dan mag men u van de baan verwijderen. Verlaat u na 
reservering het tenniscomplex, dan verliest u het recht om op de gereserveerde baan te 
spelen. 

 Bij reserveren dient u de baan waarop het langst wordt gespeeld af te hangen. 
ATTENTIE :  U kunt niet DOOR iemand laten reserveren en U kunt niet VOOR iemand reserveren !! 
 
ARTIKEL 4 Heeft u in enkelspel 30 minuten of in dubbelspel 45 minuten gespeeld en uw baan is 

niet afgehangen, dan mag u doorspelen. U MAG UW PAS NIET VERHANGEN !  
 
ARTIKEL 5 Is voor de volgende 30 minuten een baan afgehangen door 2 personen en de andere 

banen zijn vol, dan heeft u het recht, met z'n tweeën ook op die baan af te schrijven. U 
speelt dan met z'n vieren 45 minuten. Heeft u de vorige 30 minuten  ook gespeeld heeft 
u dat recht niet. 

 
ARTIKEL 6 Speelt u met z'n tweeen op een baan, dan hoeft u na de aanvang van die 30 minuten 

geen andere spelers op die baan toe te laten. Het mag natuurlijk wel en uit sportief 
oogpunt is dat ook van harte toe te juichen. 

 
ARTIKEL 7 Heeft u gespeeld en uw baan is door anderen afgehangen, dan dient u te wachten tot 

een andere baan vrij is na 30 minuten spelen (of bij dubbel na 45 minuten), voor u het 
recht heeft een andere baan te reserveren. U mag wel vragen of u mee mag spelen 
(indien het er 2 zijn) , maar u heeft geen recht. Als u mee mag spelen, moet uw label 
blijven hangen, waar het hing. 

 
ARTIKEL 8 Het is deelnemers aan de competitie en toernooien VERBODEN om na afloop van hun 

competitie/toernooi nog een baan te reserveren. Indien er nog banen vrij zijn mag men 
afhangen, maar men dient de banen te verlaten, als er leden willen spelen die niet aan 
de competitie/toernooi hebben meegedaan. 

 
ARTIKEL 9 a. Het is streng verboden de baan te betreden met (kunstgras) schoenen met een 

noppenprofiel in welke vorm dan ook. 
b. Het gebruik van vuur, brandende sigaretten, kauwgum op de banen is verboden. 
 Het is verboden drinkglazen en/of glazen flessen mee te nemen op de banen. 
c. Honden dienen op het park aangelijnd te zijn en zij mogen niet op de tennisbanen  
    en in het oefenhok. 
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BAANREGLEMENT voor de LICHTINSTALLATIE   
 
A. In principe wordt/blijft die baanverlichting ontstoken, welke nodig is om de afgehangen banen te 

verlichten. 
B. Om uiterlijk 22.30 uur dient ALLE baanverlichting te worden gedoofd, ongeacht het tijdstip van 

aanvang. 
C. De verlichtingsinstallatie mag voor vrij spelen op alle dagen van de week worden gebruikt, dus ook 

op zaterdag en zondag. 
D. Het baanschema is van toepassing. 
E. Het afhangen op het afhangbord is verplicht, anders mag men niet spelen. 
F. Indien er een vrije keuze is in het gebruik van de banen is men  verplicht de baan met het laagste 

nummer af te hangen en te bespelen. 
G. Komt er een baan vrij, die lager is in nummer dan is men VERPLICHT op te schuiven naar die 

baan en de verlichting van de niet gebruikte banen uit te doen. Dit in verband met beperking van 
energiekostenen minder overlast voor de bewoners bij baan 5. 

H. Wanneer er geen bardienst is, zijn de laatsten verplicht alle lichten uit te doen en de voordeur op 
slot te doen !!  

 
SLOTBEPALINGEN :  
1. Wanneer om bepaalde redenen de automatische instelling van het licht is opgeheven, moet dit bij 

sluiting iedere avond weer hersteld worden! (anders kunnen de lampen aangedaan worden op 
ieder moment en dat kost geld) 

2. Indien naar het oordeel van de bardienst het niet zinvol is om te blijven, wordt de kantine gesloten. 
3. Voor evenementen, zoals toernooien, kan het bestuur afwijkingen van het baanreglement toestaan. 
 

HET AFHANGBORD 
 
Het afhangbord bestaat uit 5 regels (voor iedere baan 1 regel) en afhangschijven. 
Op iedere regel zit een kaartje, waar op aangegeven is wie op die baan mogen/kunnen spelen. 
Op iedere regel zitten 4 plaatsen, waar maximaal 3 schijven kunnen hangen: (1 voor spelen, 1 voor 1e 
wachtende en 1 voor 2e wachtende en de 4e plek is om de schijf eruit te halen na spelen) 
Bovenaan iedere regel staan v.l.n.r. 3 tekeningen: 1. wachten (bankje met spelers 2) 2. wachten (bankje 
met spelers 1) 3. spelende tennisser en op de laatste plek geen tekening.  
De afhangschijven hebben aan de achterkant de bevestiging voor 4 pasjes en in het midden een klok 
met 2 schijven (1 voor de uren en 1 voor de minuten). 
De afhangschijven kunnen alleen helemaal links of rechts van de regel gehaald worden.  
Onder het bord is een bak, waarin de schijven liggen. 
 
Afhangen hoeft niet meer op hele en halve uren!   - enkelspel     recht op 30 min. spelen 
        - dubbelspel   recht op 45 min. spelen 
 
Gebruik van afhangbord: 
1. Men neemt een afhangschijf en plaatst aan de achterkant de pasjes van allemaal en stelt de klok in 

op de tijd dat men begint  
2. (bv. 10.15 enkelspel spelen tot 10.45 en dubbel tot 11.00) 
3. Men hangt de schijf links op in de regel van de betreffende baan en schuift deze door tot het hangt 

onder het spelende poppetje. 
4. Na het spelen schuift men de schijf verder door naar rechts, haalt de schijf eraf en haalt de pasjes 

uit de schijf en plaatst de schijf weer terug in de bak. 
Alle banen bezet: 
1. Men kijkt (indien van toepassing) wie het langste heeft gespeeld  
2. Zie gebruik punt 1 
3. Men hangt de schijf links op in de regel van de betreffende baan en schuift deze door tot het hangt 

onder wachten 1 en wacht tot het tijd is. 
4. Dan schuift men zijn schijf onder het spelende poppetje (de schijf van de spelenden schuift mee 

naar rechts op de plek waar ze hem eraf kunnen halen). 
 
Mochten alle banen bezet zijn en ook op alle banen wachten 1, dan kan de 3e schijf opgehangen worden 
op wachten 2 en schuift men zo door. 
 
 


