Clubinformatie voor nieuwe leden
Namens het bestuur, de verschillende
commissies en natuurlijk ook de overige
leden heten wij je van harte welkom bij
onze tennisvereniging.

De Jeugd Commissie regelt alle zaken betreffende de
junioren binnen onze vereniging, zoals de competitie,
de diverse jeugdtoernooien en andere recreatieve
activiteiten.
Contact: jeugd@tcweertoost.nl

Over onze club

De Horeca- en Activiteiten Commissie organiseert
activiteiten waar in principe alle leden van de vereniging
zich voor kunnen aanmelden. Hierbij is het genieten van
het tennisspelen zeker zo belangrijk als het sociale- en
gezelligheidsaspect.
Contact: hac@tcweertoost.nl

TC Weert-Oost heeft de beschikking over zes All
Weather banen met Ledverlichting, een minibaan voor
de jongste leden en een oefenkooi die bijna het hele
jaar door te bespelen zijn. Bovendien beschikken wij
over een gezellig paviljoen – gerund door de leden –
waar het goed toeven is voor en na een partijtje
tennis. Vanaf het terras kunnen de tennisprestaties
van anderen bekeken worden.
Voor een prestatiegericht lid is er de mogelijkheid aan
verschillende competities deel te nemen op landelijk-,
district- of kringniveau. Ook worden er jaarlijks voor
alle leden - junior en senior, beginner en gevorderde clubkampioenschappen in de verschillende
spelsoorten gehouden.
Alle activiteiten die plaatsvinden, binnen maar ook
buiten de vereniging, evenals andere belangrijke
mededelingen worden aangekondigd via een
nieuwsflits aan onze leden per mail. Verder staat
informatie op onze website, Facebook pagina en in ons
digitale clubblad de Tie-Break.

Bij wie moet je zijn?

De PR-Commissie verzorgt de communicatie binnen en
buiten de club (o.a. ons clubblad de Tie-break en de
website www.tcweertoost.nl ). Ook richt de PR
commissie zich op sponsoring en ledenwerving.
Contact: pr@tcweertoost.nl
De Onderhoudscommissie beheert en onderhoudt het
gehele park. Hieronder valt het onderhoud van
paviljoen, banen, verlichting, het groen, technische
installaties en vele andere zaken.
Contact: onderhoud@tcweeertoost.nl
Bij de Ledenadministratie kunt u terecht voor aan- en
afmeldingen, adreswijzigingen, en aanvragen van
nieuwe spelerspasjes ingeval van zoekraken.
Contact: ledenadministratie@tcweertoost.nl

Voor korte en snelle communicatielijnen kent TC
Weert- Oost een Dagelijks Bestuur, een Algemeen
Bestuur (hierin zijn ook de voorzitters van de
verschillende commissies vertegenwoordigd) en een
aantal commissies die het bestuur ondersteunen en
waar jij met vragen of opmerkingen terecht kunt.

Meer informatie over de commissies en haar leden is te
vinden op de website onder ledeninfo.
Suggesties, ideeën, opmerkingen en klachten kun je
kwijt via het e-mailadres info@tcweertoost.nl
Desgewenst zal e.e.a. discreet en in vertrouwen worden
behandeld.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Contactpersoon: secretaris@tcweertoost.nl

Hoe verloopt de communicatie?

Wij gebruiken diverse communicatiemiddelen: het
digitale clubblad Tie Break ontvang je vijf keer per jaar
per mail en is in te zien op onze website
De Technische Commissie organiseert de deelname aan www.tcweertoost.nl, de digitale nieuwsflits; deze
ontvang je per mail.
competities, zowel de voor- als najaarscompetitie en
Ten aanzien van de laatste: het is belangrijk dat je
de wintercompetitie, de clubkampioenschappen, het
correcte e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie.
open toernooi 35+ en het Krokustoernooi 25+, enz.
Contactpersoon: tc@tcweertoost.nl

Introductie - en husselavonden

Mogelijkheid tot spelen voor niet-leden

Gedurende het jaar worden voor nieuwe leden een of
meerdere introductieavonden georganiseerd. Op deze
avonden krijg je informatie over het reilen en zeilen
van de vereniging, kun je overige nieuwe leden leren
kennen en alvast een balletje slaan. Kortom een
uitstekende gelegenheid om nader met TC Weert-Oost
kennis te maken en de sfeer te proeven.
De introductieavonden vallen samen met een
husselavond.
Husselen wekelijks op woensdagavond vanaf 19.30 uur
wil zeggen: iedereen is welkom! Koppels worden door
het lot bepaald en er worden dubbels gespeeld van 45
minuten of een uur afhankelijk van het aantal
aanwezigen. Altijd erg gezellig, je leert zo andere leden
kennen en zowel gevorderden als beginners spelen
met en tegen elkaar.

Introduceren van niet-leden is onder de volgende
voorwaarden toegestaan.
1. De introducé(e) is vergezeld van een lid van TC
Weert-Oost.
2. Eenzelfde persoon mag per seizoen slechts 5 maal
geïntroduceerd worden.
3. Het introducerend lid dient voor het spel een speciale
introductiekaart (in de hal van het paviljoen in een
genummerde envelop in te vullen en te gebruiken om
af te hangen. Na het spelen moet de envelop met het
verschuldigde introductiegeld in de brievenbus in de
hal van het paviljoen gedeponeerd worden. ’s Avonds
kan dit worden afgegeven aan de bardienst.)
4. Het introductiegeld per spel en per introducé(e)
bedraagt voor senioren € 2,50 en is voor junioren
gratis, onder voorwaarde dat je KNLTB-lid bent.
5. Introductie is alleen toegestaan als er banen vrij zijn.

Baanreglement
Toegang tot het park
De toegangspoort kun je openen door je ledenpas
door de lezer te halen.
De paviljoendeur naar de kleedkamers en toiletten kun
je openen door je ledenpas door de lezer (rechts van
de toegangsdeur) te halen. Als je binnen klaar bent kun
je de deur gewoon dichttrekken.
Ledenpasjes en eventueel tijdelijke ledenpasjes
worden verstrekt door ledenadm@tcweertoost.nl
Speeltijden
 Enkelspel 45 minuten
 Dubbelspel 60 minuten
 Oefenkooi 15 minuten
Bij drukte moet er gedubbeld worden!
De banen
Baan 4: is tot 19.00 uur de jeugdbaan en aan de jeugd
voorbehouden. Na dit tijdstip is dit een gelijke rechten
baan.
Baan 5 en 6: op maandag, dinsdag en donderdag
vinden in principe hier de trainingen plaats.
Iedere woensdag is er vanaf 19.30 uur op vijf banen
gelegenheid tot Husselen.
Er blijft minimaal één baan beschikbaar voor afhangen
voor degenen die niet willen husselen.
Afhangen
TC Weert-Oost beschikt over een elektronisch
afhangsysteem. Het gebruik hiervan wordt goed
begeleid door het systeem zelf zodra je je pasje door
de lezer haalt.
Het is niet toegestaan om iemand vooruit te sturen om
alvast af te hangen.

* De besturen van de tennisverenigingen in Weert
hebben afgesproken dat junioren met een KNLTB pas en
vergezeld van een lid van betreffende vereniging,
overdag gratis mogen spelen op alle parken.

Bar- en weekdiensten
De afspraak is dat iedereen drie bardiensten per jaar
draait. Het streven is dat de bar zo vaak mogelijk
bemand is zodat iedereen na een tennismatch gezellig
wat kan drinken en nakaarten.
Meld je voor bardiensten en informatie hierover aan bij:
hac@tcweertoost.nl
De bar is alleen open indien er bardienst aanwezig is.
Uitleg en instructie wordt bij aanvang van de
bardienstgegeven.

Tennislessen
Lessen voor zowel junioren als senioren worden bij onze
vereniging verzorgd door TML.
Neem voor informatie hierover contact op met
tml@tcweertoost.nl
Deze eerste informatie zal je zeker helpen je snel thuis
en betrokken te voelen bij onze vereniging.
Aarzel niet bij vragen om een mailtje te sturen naar de
betreffende contactpersoon van de diverse commissies
of naar info@tcweertoost.nl.
Veel tennisplezier!
Namens het bestuur,
Ton Litjens, voorzitter
september 2016
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