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Welkom bij A.T.V. de Molenhoek
Welkom door de voorzitter
Namens het bestuur heet ik je van harte welkom bij onze tennisvereniging
A.T.V. de Molenhoek. Onze vereniging staat vooral bekend om zijn gezelligheid 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 van uit dat je snel
je weg vindt binnen de club. 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
De tennisvereniging bestaat al sinds 1981; destijds alleen uit tientjes-leden die regelmatig in
de Stouwe gingen tennissen. De naam 'A.T.V. de Molenhoek' kwam later, in 1991, toen er
daadwerkelijk een clubhuis met tennisvelden kwam. Het tenniscomplex is gelegen aan de
Wilgenstraat 62 in Aadorp. Tennisvereniging A.T.V. de Molenhoek is een recreatieve vereniging
met zo’n 180 leden, waarvan ongeveer 40 jeugdleden. Het tennispark heeft 4 kunstgrasbanen,
een oefenkooi, een minibaan en een mooi clubgebouw. Er zijn 4 banen verlicht, dus in het
voor- en najaar kan er altijd getennist worden. Meer informatie is te vinden op de website:
www.atvdemolenhoek.nl. Wil je helemaal up-to-date blijven met het laatste nieuws, meld je
dan aan via facebook: www.facebook.com/Atvdemolenhoek of twitter: @atv_molenhoek.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische commissie,
Kantinezaken:
Jeugdcommissie, trainster:

Rob Grooters
Jeroen Gerrits
Marije Hemmink
Marinus Braakman
Alex Peters
Sandra Veldhuis

voorzitter@atvdemolenhoek.nl
06-15427404 info@atvdemolenhoek.nl

06-38903308
0546-871981
06-15640465 kantine@atvdemolenhoek.nl
06-10872861 sandraveldhuis90@gmail.com

Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken of stuur een mail via info@atvdemolenhoek.nl. Het
telefoonnummer van de kantine is 0546-870936.
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Nieuwsbrief en website
Via onze nieuwsbrief die circa vier keer per jaar uitkomt en de website, word je op de hoogte
gehouden van het verenigingsnieuws zoals aankondigingen van wedstrijden, toernooien en
andere evenementen.

Toegang tot ons tennispark
Je krijgt tegen een geringe borgstelling van €7.50 een sleutel voor het hek. Met je sleutel kan
je de buitendeur van de kantine openen en heb je toegang tot de toiletten, de kleedkamer en
de schakelaar van de verlichting. De sleutels zijn verkrijgbaar in de kantine of bij Jeroen
Gerrits, Horstlaan 31 Vriezenveen. Het is handig dat je even belt van te voren zodat je zeker
weet dat er iemand thuis is. Ga je als laatste weg, dan sluit je de buitendeur en het
toegangshek af. De sleutel blijft eigendom van de vereniging en dient dus bij beëindiging van
het lidmaatschap weer ingeleverd te worden.

Wanneer spelen?
Het hele jaar kan er getennist worden van 8.00 uur tot ca. 23.00 uur met uitzondering van
dooiperiode’s. Het park wordt dan afgesloten. Dit wordt kenbaar gemaakt door een melding
aan de poort. Bij activiteiten zoals o.a. competitie, training of tossavond zijn de banen
gereserveerd.
Als het ’s avonds donker wordt kan de baanverlichting ingeschakeld worden. Dit doet de
kantinedienst, maar is de kantine gesloten, dan kan je dat zelf doen. Het bedieningspaneel
vind je rechts op de muur bij de ingang naast de kleedruimtes en toiletten. Het baanreglement
vindt u verderop in dit introductieboekje.

Waaraan kun je meedoen?
Het jaarprogramma staat in de nieuwsbrief en op de website. In de nieuwsbrieven tref je
aankondigen aan van tennisactiviteiten. Voor onze toernooien kun je je opgeven via
www.toernooi.nl of via info@atvdemolenhoek.nl.
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Onze toernooien:
Open HLS toernooi
Clubkampioenschappen senioren
Clubkampioenschappen junioren
Noaberscup
Snerttoernooi
Voorjaarscompetitie
Najaarscompetitie
Worldtour voor de jeugd

eind augustus / begin september
september
september
begin juli
eind januari
begin april tot begin juni
begin september
elke 1e zondag van de maand

Met alle activiteiten kan je meedoen als je de bal redelijk terug kunt slaan. Meedoen in
toernooien is erg belangrijk voor je ontwikkeling als tennisspeler. De toernooicommissie
probeert je op je eigen niveau in te delen.

Vaste activiteiten binnen onze club zijn:
elke maandagavond
tossavond
elke donderdagmiddag
senior+ tennis
Voor meer details stuur een mail naar info@atvdemolenhoek.nl

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 onze tennislerares Sandra Veldhuis worden lessen gegeven op ons
park. Geef je het liefst voor 1 maart op. Sandra heeft wellicht nog een aantal plaatsen
beschikbaar. Haar telefoonnummer is: 06-10872861 of sandraveldhuis90@gmail.com.
Voor de jeugd hebben we een All-in abonnement; dat wil zeggen dat de tennisles onderdeel
uitmaakt van het lidmaatschap.

Ledenpas
Als lid van onze vereniging ontvang je de KNLTB-ledenpas. Met deze pas kan je een
tennisbaan op ons park reserveren. Dit wordt ook wel afhangen genoemd. Hoe het afhangen
precies werkt, lees je hieronder. Daarnaast gebruik je de pas voor het inschrijven bij toernooien
buiten de club en de competitie.
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Afhangen
Er is voor het spelen op het park een indeling gemaakt met tijden waarop senioren en
jeugdleden kunnen tennissen.
• Plaats altijd je eigen KNLTB-pasje in het afhangbord op de starttijd. Bij een enkelspel
hangen er dus twee pasjes en bij een dubbel vier.
• Tennistijd is 45 minuten.
• Jeugdleden tot 12 jaar kunnen op alle banen spelen tot 19.00 uur.
• Jeugdleden vanaf 12 jaar kunnen tot sluitingstijd op alle banen spelen.

Opmerkingen
•

Tijdens de competitieweekenden zijn de banen gereserveerd voor de competitieteams.
Het kan dus zijn dat dan alle banen bezet zijn. Vooral de vrijdagavond is een druk
bezette avond. Houd hier dus rekening mee.

Vrijwilliger worden
Wij zijn een vereniging waarbij een lid ook echt meetelt. Samen maken we de club sterk en
levendig. Om dat in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, zoeken we telkens weer
vrijwilligers voor grote en kleine vrijwilligerstaken. Dus wil je wel eens een keer wat doen,
bijvoorbeeld een kantinedienst draaien of een keertje helpen bij de organisatie van een
toernooitje, laat het ons weten! Je kunt je aanmelden via info@atvdemolenhoek.nl of spreek
een van de bestuursleden aan.

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: buiten- en 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
drukloze en gas gevulde. Onze vereniging heeft gekozen voor druk loze ballen merk Tretorn.
Deze zijn drukloos en 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:
www.atvdemolenhoek.nl.

Introductie niet-leden
Deze kunnen uitsluitend door een lid van de vereniging worden geïntroduceerd. De kosten
hiervoor bedragen € 5,- per introducé per dag. Labels zijn verkrijgbaar bij Jeroen Gerrits,
Horstweg 31 Vriezenveen. Het is handig dat je even belt van te voren zodat je zeker weet dat
er iemand thuis is.
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Contributie
Jaarlidmaatschap Junior t/m 12
Jaarlidmaatschap Junior 12 t/m 17 jaar zonder les
Jaarlidmaatschap Junior 12 t/m 17 jaar met les
Jaarlidmaatschap Senior 18 jaar en ouder

:
:
:
:

€
€
€
€

97.50,50,97.50,97.50,-

Gezinslidmaatschap 2 volwassen en 2 kinderen met les

:

€

300,-

Gezinslidmaatschap 2 volwassen en 2 kinderen zonder les :

€

250,-

Elk extra kind gaat tegen kosten KNLTB afdracht

€

20,-

:

Als peildatum voor de leeftijd wordt 31 december van het betreffende jaar aangehouden
evenredig aan de KNLTB.

Contributieverplichtingen
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail via info@atvdemolenhoek.nl bij het
secretariaat en wel vòòr 1 december in het lopende lidmaatschapsjaar. Dit i.v.m. het opgeven
van het ledenbestand aan de KNLTB in december. Na 31 december kan voor het
contributiejaar, dat op 1 januari ingaat, niet meer opgezegd worden. De contributie moet voor
31 december volledig betaald zijn. Indien gewenst kan in bepaalde omstandigheden de
contributie in termijnen betaald worden. Hiervoor dient men zich in verbinding te stellen met
het bestuur.

Baanreglement
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De banen zijn alleen toegankelijk voor leden en introducés.
De banen mogen slechts worden bespeeld met schoenen die niet met zwarte grond
in aanraking zijn geweest.
Het park is open van 8.00 tot ca. 23.00 uur.
Zonder label mag er niet worden gespeeld.
Labels zijn strikt persoonlijk. Men mag niet spelen op de label van een ander.
Voor junioren t/m 15 jaar geldt een speelmogelijkheid tot 20.00 uur.
De labels dienen gelijktijdig te worden opgehangen op het labelbord.
Men moet zijn/haar label bij het reserveren hangen op de baan die het langst in
gebruik is. Als een enkel- en een dubbelspel tegelijk zijn afgelopen, moet men eerst
de enkelaars aflossen.
Voor twee of drie personen bedraagt de speeltijd 30 minuten. Voor 4 personen 45
minuten.
De tijd die de buitenklok aangeeft is bepalend.
Het is niet toegestaan met één label een speeltijd te reserveren.
Labels mogen tussentijds niet worden verhangen om een langere speeltijd te
verkrijgen.
Labels van spelende leden mogen niet voor afloop van de speeltijd worden afgehaald
om daarmee met een ander/anderen een nieuwe speeltijd te reserveren.
Je speeltijd moet aansluiten op de speeltijd vòòr u. Reserveren vooraf is dus niet
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•

•
•
•

mogelijk.
Als je na afloop van de speeltijd afgelost wordt, dien je 15 minuten te wachten
alvorens een andere baan te betreden. Voorbeeld: Als je baan 1 om 20.00 uur verlaat
is het niet toegestaan om spelers op een andere baan om 20.05 te verzoeken hun
baan te verlaten, ongeacht hoelang zij reeds spelen.
Indien alle banen bezet zijn moet op de eerstvolgende baan die vrijkomt worden
afgehangen.
De labels moeten hangen op de baan waarop men speelt.
Wanneer het druk is moet er worden gedubbeld.

Wist-u-dat
•

•
•

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) al jaren de tweede sportbond
van Nederland is met zo’n 625.000 leden? De KNVB, voetbal, is de grootste bond, met
één miljoen leden.
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. Als KNLTB lid en lid van onze vereniging is het handig om een inlognaam aan te maken
op ‘mijnknltb’ via www.knltb.nl. Dit kun je doen door het invoeren van de bondsnummer (deze
vind je op je pasje) en het aanmaken van een wachtwoord. Als je vervolgens inlogt kun je
diverse gegevens van jezelf maar ook bijvoorbeeld alle contactgegevens van alle leden van
onze vereniging vinden. Om aan onze eigen toernooien en toernooien van andere vereniging
mee te doen is het ook raadzaam om zelf inlogaccount aan te maken op www.toernooi.nl.
Hiermee kun je toernooien in de regio eenvoudig zoeken en kun je bijvoorbeeld kijken tegen
wie je moet spelen. Voor zowel toernooi.nl alsook voor mijnknltb zijn handige apps verkrijgbaar
voor smartphone of tablet.

Wij wensen je veel speelplezier toe bij ATV de Molenhoek!
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