Welkom bij TC Schinveld
Welkom door de voorzitter
Namens het bestuur heet ik je van harte welkom bij onze tennisvereniging TC Schinveld.
Onze vereniging staat vooral bekend om zijn gemoedelijkheid en open karakter. We
proberen sportiviteit en gezelligheid bij elkaar te brengen door middel van het organiseren
van activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Ik ga er ook vanuit dat je snel je weg
vindt binnen de club. Als wegwijzer vind je in bijgaand document handige tips. Ik wens je
heel veel tennisplezier bij onze vereniging en ik hoop je binnenkort persoonlijk te begroeten op ons
tennispark!
De vereniging
TC Schinveld is opgericht in 1975. Het tenniscomplex is gelegen aan de Duikerweg te Schinveld. TC
Schinveld is een recreatieve vereniging met zo’n 100 leden, waarvan ongeveer 15 jeugdleden.
Het tennispark heeft 5 gravelbanen, een oefenkooi en een mooi clubgebouw. Alle 5 banen zijn
verlicht, dus in het voor- en najaar kan er altijd getennist worden. Meer informatie is te vinden op de
website www.tcschinveld.nl.
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Nieuwe leden
TC Schinveld vindt het belangrijk dat nieuwe leden snel hun weg weten te vinden op de vereniging.
Nieuwe leden krijgen, waar mogelijk, een buddy toegewezen die helpt om nieuwe leden z.s.m.
wegwijs te maken in ons clubje.
Digitale nieuwsbrief en website
Via onze digitale nieuwsbrief, die ongeveer zes keer per jaar uitkomt, en de website word je op de
hoogte gehouden van het verenigingsnieuws zoals aankondigingen van wedstrijden, toernooien en
andere evenementen.
Wanneer spelen?
In principe kan er van 1 april tot 1 oktober van ’s morgens vroeg tot 23:00 uur gespeeld worden. Na 1
oktober blijven de banen nog kort open en wordt het onderhoud aan de banen geminimaliseerd totdat
het weer spelen onmogelijk maakt.
Als het ’s avonds donker wordt, kan de baanverlichting ingeschakeld worden. Dit doet de kantinedienst,
maar randvoorwaarde is een minimum aantal van 4 spelers op de tennisbaan.
Het gebruik van de banen is niet toegestaan als er plassen op de banen zichtbaar zijn of wanneer de
tennisnetten naar beneden zijn gelaten. Volg te allen tijde de instructies van de mensen van het
baanonderhoud. Je mag de banen alleen betreden met tennisschoenen.

Waaraan kan je meedoen?
Het jaarprogramma van alle activiteiten staat op de website. In de nieuwsbrief, maar ook via e-mails
van de secretaris, tref je aankondigen aan van alle tennisactiviteiten. Er hangen voor sommige
activiteiten alsook toernooien aankondigingen en inschrijflijsten op in de kantine.
Jeugdactiviteiten worden apart vermeld. Het kan zijn dat tijdens de toernooidagen of activiteiten alle
banen in gebruik zijn.
De interne toernooien
 Den Duuker toernooi - enkel, mixed en dubbel. Indeling op sterkte. Je moet wel enige
tenniservaring hebben
 Vroege vogel toernooi – alleen voor heren
 Musschen toernooi – alleen voor dames

Met uitzondering van de vrijdagavond en zaterdagcompetitie kan je overal aan meedoen als je de bal
redelijk terug kunt slaan.
De maandagavond is gereserveerd voor de jeugd, de dinsdag is mixavond, de woensdag is
damesavond en de donderdag is herenavond.
Je kunt ook deelnemen aan
 De clubkampioenschappen, enkel, mixed en dubbel. Indeling op sterkte.
 De voor- en najaarscompetitie. Via onze digitale nieuwsbrief en e-mailing wordt nadere
informatie gegeven over de competitie van het volgende voorjaar. Vergeet je niet op te geven.
Jeugdactiviteiten
 Vriendjes en vriendinnetjes dag
 Junior / Senior
In de kantine hangen ook aankondigingen van toernooien bij andere verenigingen. Iedereen kan zich
hiervoor inschrijven. De wijze van inschrijven staat op de aankondiging.
Tennislessen
Met de materialen van tegenwoordig lukt het iedereen om een balletje te slaan. Maar zonder les, blijft
de techniek toch achter. De perfecte service leer je niet zomaar, een goede backhand is ook lastig of
hoe moet je partner lopen bij het dubbelspel. Een goede instructie is dus onontbeerlijk.
In samenwerking met tennisschool de All-in Tennis Academy worden
lessen gegeven op ons park. Geef je het liefst voor 1 maart op. De
trainingen vinden plaats van april tot september met uitzondering van
enige weken in de zomervakantie. In de wintermaanden is het mogelijk
lessen te volgen in de tennishal.
Onze tennisleraar Sander Claessens heeft wellicht nog een aantal
plaatsen beschikbaar. Neem snel contact met de tennisschool op: 06 - 26 77 10 04.
Toegang tot ons tennispark
Het park is in principe op alle dagen geopend van 10:00 t/m 21:00 uur, op dagen met geplande
activiteiten en/of kantinebezetting geldt een langere openstelling. Binnen deze tijden kun je het
toegangshek openen en de tennisbanen gebruiken conform de regels. Er is een buitentoilet voor als de
kantine gesloten is. Ga je als laatste weg, dan sluit je het toegangshek weer af.
Opmerkingen
 Tijdens de competitieweekenden (vrijdagavond en zaterdagmiddag) is er in principe géén baan
beschikbaar voor de recreanten.
 Na gebruik van de baan ben je verplicht de baan te slepen met een sleepnet.
Kantinediensten
De kantine wordt geëxploiteerd door de vereniging zelf.






Elk competitie spelend lid van de vereniging wordt geacht 3 weken kantinedienst met zijn team
uit te voeren.
Niet competitie spelende leden mogen zich op vrijwillige basis aanmelden bij de voorzitter van
de kantinecommissie.
Aan het begin van het seizoen wordt een kantinerooster opgesteld en worden alle competitie
teams ingeroosterd. Het kantinerooster is daarna te raadplegen op de website.
In het boekje met huisregels staan de regels die voor de kantinedienst van toepassing zijn. O.a.
staan hierin de openingstijden van de kantine vermeld.

Racket, schoenen en ballen
Wat voor de één een fijne schoen is, is niet altijd geschikt voor de ander. Zo ook met rackets. Een racket
en schoenen zijn echt persoonlijk! Een tennisschoen moet onder andere zorgen voor stabiliteit,
schokdemping en grip. Houd er in ieder geval rekening mee dat je wellicht twee paar nodig hebt: buitenen binnenschoenen. Vraag de trainer om advies voor de aanschaf van een racket. Dan heb je nog
tennisballen nodig. Er zijn eigenlijk twee soorten ballen: de druk loze en gas gevulde. De druk loze
ballen gaan lang mee.
Rechten en plichten
De rechten en plichten van de leden zijn opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
van de vereniging. Deze documenten tref je aan op de website van de vereniging.
Lidmaatschap
 Jeugd tot 18 jaar
 Volwassen vanaf 18 jaar
 Gezinsabonnement
 Niet spelende leden

€ 65 per jaar
€ 130 per jaar
€ 280 per jaar
€ 65 per jaar

Introductie niet-leden
Deze kunnen uitsluitend door een lid van de vereniging worden geïntroduceerd. De kosten hiervoor
bedragen € 5,00 per introducé per dagdeel. Een dagdeel is ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds.
Oefenkooi
Met of zonder partner kan je oefenen in de oefenkooi.
Winteractiviteiten
In de wintermaanden worden o.a. kaartzondagen georganiseerd.
Wist-u-dat
 Tennissen een sport is voor alle leeftijden? Het maakt niet uit hoe oud je bent als je begint!
 Tennissers relatief weinig blessures oplopen door het sporten?
Informatie bronnen
Naast onze clubwebsite is er volop tennisnieuws te vinden op bijvoorbeeld www.knltb.nl. Meld je op de
site van de KNLTB aan voor de MijnKNLTB-nieuwsbrief. Deze verschijnt zo’n acht keer per jaar met
allerlei informatief tennisnieuws en aanbiedingen van de sponsors van de bond.

