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VAN DE VOORZITTER
Ik heb er weer zin in. De afgelopen winter heb ik iets te weinig binnen getennist en
dan wordt de honger naar gravel toch wel wat groter. En het is wel lekker om
binnen te tennissen, geen weersinvloeden en geen oneffenheidjes, maar er gaat
toch niets boven een heerlijk zonnetje, een klein briesje en de mogelijkheid om
naar een onmogelijke bal te glijden.
Ook binnen het bestuur begint het weer te bruisen. De winter is een periode van
bezinning, waarin het vorige seizoen geëvalueerd wordt, waarna er weer frisse
ideeën ontstaan om het in het nieuwe seizoen nog beter te doen.
Hierbij probeer ik een parallel te trekken met het bedrijfsleven. Als personeelsmanager probeer ik de medewerkers optimaal te laten presteren, want ‘een
tevreden medewerker is een productieve medewerker’. Dat gaat echter niet
vanzelf. Er dient sprake te zijn van optimale faciliteiten, goede arbeidsvoorwaarden
en –omstandigheden, de medewerker moet zich kunnen ontwikkelen, de omgang
met de collega’s dient prettig te verlopen, er dient ruimte te zijn om na het werk
enigszins te kunnen ontspannen en er dient jaarlijks een personeelsfeest of –uitje
georganiseerd te worden. In ruil daarvoor mag de werkgever wat terugverwachten,
namelijk de optimale prestatie, maar ook commitment, loyaliteit, teamspirit en de
meedenkende medewerker. Dit alles leidt tot een gezond bedrijf met tevreden
medewerkers, een tevreden directie, kortom een hoop arbeidsvreugde. Dit is
natuurlijk de theorie. In werkelijkheid streef je naar een optimum, maar is het
utopisch om dat te kunnen bereiken, want overal is er wel wat.
Op basis van het bovenstaande gaan we dus uit van ‘de tevreden tennisser’, die
immers een ‘productieve tennisser’ is. Dit betekent dat wij als bestuur voor goede
faciliteiten dienen te zorgen, de leden de mogelijkheid moeten bieden om zich te
ontwikkelen, zorgen voor een goede sfeer op de club, te zorgen voor goede
verblijfsomstandigheden na het tennis en we dienen op regelmatige basis een
feestje te organiseren. En daar verwachten we als bestuur ook wat voor terug van
de leden. Zij dienen op regelmatige basis op de club aanwezig te zijn, op de baan
dienen zij hun best te doen, zij dienen zich gezellig en collegiaal op te stellen naar
de andere leden, zij dienen bij tijd en wijle van de bar gebruik te maken, zij dienen
zich in te zetten voor de club en dienen ook zoveel mogelijk de georganiseerde
feestjes te bezoeken. Dit alles leidt tot een gezonde tennisvereniging met tevreden
leden en een tevreden bestuur, kortom een hoop tennisvreugde.
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Van onze zijde zijn we druk bezig om invulling te geven aan de voorwaarden om
een optimale prestatie te kunnen leveren. De verbouwing van de kleedkamers
nadert zijn einde en het komt er echt schitterend uit te zien, dankzij een hoop
hardwerkende vrijwilligers. Daarnaast zal ook de verlichting geoptimaliseerd
worden, zodat dat geen excuus meer kan zijn voor slecht tennisspel.
He trainerscollectief is al druk bezig om de leden – naast de reguliere trainingen –
ook andere activiteiten aan te bieden, zoals clinics, inloopuren en workshops. De
banen worden door Hans weer intensief geprepareerd. En ten slotte wordt achter
de schermen druk gewerkt aan een nieuwe website, worden de bardienstroosters
weer ingedeeld, de bacoschema’s ingevuld en zijn alle commissies zich ook weer
langzaam aan het voorbereiden op het zomerseizoen.
Evenals in het bedrijfsleven is het bindmiddel van de club de communicatie.
Zonder goede communicatie komt het bovenstaande niet van de grond, worden
leden niet geïnformeerd, niet bij de club betrokken en kunnen wij als bestuur ook
niet verwachten dat de leden zich betrokken voelen bij de club. Wij zijn als bestuur
dan ook van mening dat we de communicatie naar een hoger plan moeten
brengen. Het nieuwe bestuurslid – waarvoor een vacature is (zie elders in deze
umpire) – krijgt de portefeuille PR en Communicatie onder zijn beheer. Dit is iets
nieuws en heeft betrekking op interne en externe communicatie. Dit om de leden
optimaal te informeren, maar daarnaast om ons als club, in alle soorten media, te
profileren, omdat we voor de continuïteit van de club het accent op ledenbehoud
en ledenwerving hebben gelegd. Bij deze dus een oproep aan geïnteresseerden
om zich te melden voor deze functie, waarbij wij graag daarover van gedachten
wisselen om gezamenlijk invulling aan de functie te geven.
Ik hoop dat we gezamenlijk de bovenstaande voorwaarden zullen invullen in het
nieuwe seizoen. Het kan niet anders dan dat dat leidt tot tennisvreugde, optimale
prestaties, een goede sfeer en veel gezelligheid.
Marko Ducro
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UITNODIGING
voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN TC BAKKUM
in het clubhuis van Tennispark Vinkenbaan
op dinsdag 24 maart 2015. Aanvang: 20.00 uur
AGENDA
1. Opening
* Vaststelling van de agenda
* Mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2014
4. Bestuurlijk jaarverslag 2013/2014
5. Financieel Jaarverslag 2013/2014
*Toelichting op de jaarstukken
6. Verslag van de Kascommissie
- verslag door de voorzitter van de Kascommissie
- Benoeming nieuwe kascommissie
PAUZE
7. Presentatie Activiteitenkalender 2015
8. Parkaangelegenheden
9. Rondvraag
10. Sluiting
Toelichting op de agenda
Ad. 3 – Verslag ALV 25 november 2014: zie blz. 5 t/m 7
Ad. 4 – Bestuurlijk jaarverslag: zie blz. 7-8.
Ad. 5 – Financieel Jaarverslag 2013/2014 (stukken worden op de website
gepubliceerd en/of tijdens de vergadering uitgereikt)
Ad. 7 – Activiteitenkalender 2015: zie blz. 11 t/m 14.
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Notulen van de A L V op dinsdag 25 november 2014.
Aanwezig: het voltallige bestuur en 19 leden (conform de presentielijst)
1

Opening.
Marko Jan opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. Er zijn
geen ingekomen stukken of mededelingen m.b.t. deze ALV. Bericht van
verhindering van Maria Spoor Engels, Jan Frens, Corrie de Haan, Marlies en
Kees Uiterwijk Winkel, Maurice laan, Marian Res en Ruud Lokenberg.

2

In Memoriam.
Leo Broens wordt met een minuut stilte herdacht.

3

Ingekomen stukken.
Er zijn geen stukken binnen gekomen die betrekking hebben op de ALV.

4

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2014.
Geen op/aanmerkingen op dit verslag derhalve akkoord vergadering.

5

Bestuursmededelingen.
Verbouwing: toelichting door Ronald, we liggen redelijk op schema, blijven
binnen budget ook mede door de inzet van vrijwilligers.
Verlichting banen 6-9: voltage is nu op orde. Masten gaan naar 12 meter hoog,
straling lampen anders. Leverancier heeft een lichtplan opgesteld waarbij
diverse waarden zijn gemeten. Deze voldoen aan de gestelde normen door
gemeente enz. Overleg met de buren is geweest, worden geïnformeerd over wat
we van plan zijn, blijft binnen bestemmingsplan. Straks op elke plek op de banen
6-9 300 lux, leverancier maakt zich daar sterk voor. Als de banen 6-9 getest zijn
(in januari is de verwachting) en voldoen dan is het plan om ook de banen 1-5
gelijk te trekken conform de banen 6-9. Aangezien de investering boven de
25.000 euro (+/- 30.000) komt is goedkeuring van de ledenvergadering
noodzakelijk. Onderbouwing wordt in punt 7 besproken waarna de leden zich
kunnen uitspreken.
Verlengen seizoen: in oktober is het park 2 avonden open geweest, dat is prima
verlopen. Gedacht wordt om het seizoen nog verder te verlengen. Over de
consequenties wordt nog nagedacht. In volgende ALV maart 2015 willen we een
plan presenteren aangaande dit onderwerp.

6

Bestuurswisselingen.
We nemen afscheid van Cees Groen als bestuurslid parkbeheer, Cees heeft zich
onderscheiden op diverse terreinen, commissie parkbeheer, klusteam, bestuur.
Voorzitter spreekt zijn dank uit voor zijn werkzaamheden en goede
samenwerking waarna Cees een cadeau wordt overhandigd.
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Het bestuur stelt voor om de lege stoel van Cees door Ronald Meijer te laten
invullen, de vergadering gaat daarmee akkoord. Voor het bestuurslid algemene
zaken ontstaat daardoor een vacature. Het bestuur zal zich nog buigen over de
taakverdeling algemene zaken en parkbeheer. Op korte termijn dient het bestuur
wel iemand te zoeken voor deze functie. Oproep via de website.
7

Financiën.
De voorlopige financiële cijfers over de periode 1-11-2013 t/m 31-10-2014 liggen
ter inzage. Robert geeft een verklaring van de cijfers te beginnen met de
Stichting. Hier een positief resultaat van € 5347,-. Hier dient nog een boeking
plaats te vinden van € 3200,- positief. Verder is de winstmarge bar omzet
gestegen naar 48,5%, dat was ook een streven. De financiële cijfers van TC
Bakkum laten een ander beeld zien, negatief € 16489,-. Oorzaak is contributies
(afname leden) en CCT. Bij de CCT wordt een ander boekingsmethode
gehanteerd waardoor dit ontstaat. Als we de stichting en TC Bakkum bij elkaar
optellen dan komen we uit op een totaal van € 1000,- negatief. De uitleg is van
dien aard dat over de cijfers geen verdere vragen worden gesteld. Wel stelt de
penningmeester voor om de contributie te indexeren met 1,1%. De vergadering
gaat akkoord met de indexering van 1,1%. In bijlage 1 van het financieel
overzicht staat Voorziening Groot Onderhoud. De bedragen die daar worden
genoemd zijn tegen het licht gehouden. Betekent dat we behoorlijk ruim
gereserveerd hebben en dat daar een bedrag vrijvalt om de verlichting te
bekostigen. In deze onderbouwing kan de vergadering zich vinden en gaat
derhalve akkoord met de investering inzake de verlichting (zie punt 5).

8

CCT en CJT.
De CCT heeft hoog in het vaandel staan om het beleidsplan op onderdelen aan
te passen. O.a. duidelijkheid hoe kom ik in de selectie, opname opleidingstraject.
Een uitdaging is het instromen van nieuwe selectieleden. Een passage in het
beleidsplan dat iemand een jaar lid moet zijn voordat hij/zij competitie voor TC
Bakkum mag spelen staat ter discussie. We zullen ook buiten Castricum (regio)
om ons heen moeten kijken. Aantrekken jeugd heeft een hoge prioriteit, Dutch
Junior Open (voorheen Biesterbos Open) zal op dit terrein ook activiteiten
ontplooien in de betreffende toernooi week.
De CJT onderneemt allerlei activiteiten om nieuwe jeugdleden naar TC Bakkum
te halen maar ook om jeugdleden te behouden (hoogste prioriteit). Minder
jeugdleden door economie, tennis is duur, geen nieuwbouw wijk, groei Castricum
is er nauwelijks. We hebben deelgenomen aan de Sportpas, scholen benaderen
met training, clinic. Sportfair was erg succesvol, deelname van 40 kinderen. In
maart 2015 wederom 2 clinics voor de jeugd, bezoek aan ABN/AMRO
tennistoernooi door de jongste en oudste jeugd (ook dit jaar gedaan). Luilak
toernooi was druk bezet. Ook toernooien in de regio o.a. DEM is de jeugd van
TC Bakkum uitstekend vertegenwoordigd. Dit jaar start met de World Tour Tennis
Kids. Zonder meer een succes. Het enthousiasme voor de voor- en
najaarscompetitie neemt onder de jeugdleden toe.

9

Jaarverslagen van de commissies.
Deze zijn in de Umpire weergegeven. Daarover worden geen vragen gesteld.
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10 Rondvraag.
Peter Janssen: kosten selectietrainingen en gewone training, transparantie in
de kosten.
Hans Boske: absoluut niet eens met de kosten verhoging tijdens Biesterbos
Open. Ronald doet zijn verhaal. Hans blijft bij zijn mening. Overige leden
mengen zich ook in deze discussie. Mag dit volgens de statuten, volgens
Tonny wel. Moeten we niet een prijsverhoging doorvoeren m.b.t. het gehele
seizoen. De meningen gaan alle kanten op. Bij Bakkum Open was Dennis
Lustig ook sceptisch maar na de uitleg kon hij er begrip voor opbrengen. Het
lijkt verstandig om hiervoor een beleidsstuk te produceren. Daarna ontstaat
een discussie waarom Biesterbos Open matig wordt bezocht, reclame KNLTB
waar is deze enz. Hans Boske geeft aan dat alles uit de kast is en wordt
gehaald om BO onder de aandacht te brengen.
11

Sluiting.
Om 21.20 wordt de vergadering beëindigd.

BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2014-2015
Van 1 april 2014 tot 31 maart 2015
Samenstelling bestuur
Voorzitter: Marko Ducro
Secretaris: Ed de Haan
Penningmeester: Marian Res en Robert IJmker resp. uitvoerend en beleidsmakend
Algemene Zaken: Ronald Meijer
Bestuurslid CCT: Roger Welsch
Bestuurslid CJT: Nancy Jonkman en Corine van den Bovenkamp
Bestuurslid Parkbeheer: Cees Groen
Algemene onderwerpen
Op de vrijwilligersdag is Jan den Duijn uitgeroepen tot Supervrijwilliger van het jaar.
Ons eerste team heeft het afgelopen seizoen voor het eerst in de Hoofdklasse
gespeeld. Daarin hebben zij zich op een prima wijze gehandhaafd en kunnen we
ook aankomend seizoen weer genieten van bijzonder sterk tennis. We willen de
leden dan ook nu al oproepen om de thuiswedstrijden van het eerste team te
bezoeken; om mooi tennis te zien en daarnaast ook omdat het toch vooral gezellig
is.
Het afgelopen jaar werd het CALB-toernooi op onze club georganiseerd. Het is
altijd lastig gebleken om de verenigingen op 1 lijn te krijgen en om voldoende leden
voor dit gezelligheidstoernooi op de been te krijgen. Dit jaar is dat echter goed
gelukt door veel publiciteit en een goede lobby van de organisatoren van de
andere verenigingen, waardoor we een mooi deelnemersveld hadden van 28
koppels (hoewel sommige verenigingen wel wat ondervertegenwoordigd waren).
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Ook het Biesterbos Open, het Bakkum Dubbel en de Onderlinge Clubkampioenschappen mogen niet onvermeld blijven. Ondanks het feit dat we op regelmatige
basis getreiterd werden door de regen zijn er toch weer mooie toernooien
neergezet, waarbij het visitekaartje van TC Bakkum weer afgegeven is.
Bestuurlijke onderwerpen
In het seizoen 2014 zijn we gestart met het trainerscollectief: Nikki Hakkesteegt
voor de jeugd was reeds voor ons aan het werk. Karin Heeremans heeft in het
verleden al training gegeven en is teruggekeerd. Helaas heeft zij het afgelopen jaar
behoorlijk last van een blessure gehad. Nieuw aan het trainersfirmament waren
Christan van Spanje en Yvo van der Horst, hoofdzakelijk voor de trainingen van de
senioren. Alles onder leiding van Geert Koeman.
Naast de reguliere trainingen is het vooral de bedoeling dat de trainers andere
activiteiten gaat organiseren. In het afgelopen jaar is al voorzichtig begonnen met
clinics voor zowel jong als oud. Dit zal het aankomende jaar verder geintensiveerd
worden om iederen zoveel mogelijk te laten tennissen.
Op de Najaars ALV hebben we afscheid genomen van Cees Groen als Bestuurslid
Parkbeheer. Deze functie is door Ronald Meijer overgenomen, omdat beheer park
en bar samengevoegd zijn. Dit resulteert in een vacature voor de positie van
Bestuurslid Algemene Zaken. Echter door een koerswijziging van het bestuur,
namelijk het accent meer op PR en communicatie, om ons als vereniging beter te
profileren en de interne communicatie te bevorderen in verband met de continuiteit
van de vereniging, is de functie omgezet naar de functie Bestuurslid PR en
Communicatie. Zie voor een beschrijving van het profiel elders in deze umpire.
Mocht iemand interesse hebben in deze functie dan kunt u zich bij de voorzitter of
de secretaris melden.
In het najaar van 2014 is gestart met de verbouwing van de kleedkamers. De
douches en toiletten zijn sterk gemoderniseerd en voor het overige zijn de
plafonds, de muren en de vloer van een frisse kleur voorzien.
Op het moment van schrijven van dit verslag wordt gewerkt aan de nieuwe
website. Ook dit is een lang traject geweest alvorens er daadwerkelijk stappen
gezet zijn, maar het gaat er toch van komen. De bestaande website laten we nog
even doorlopen, totdat de nieuwe website volledig operationeel is, goed
functioneert en dan de lucht in kan. Met name de gebruikersvriendelijkheid van de
nieuwe website zal voor onze leden een verademing zijn.
Met betrekking tot de banen kan nog vermeld worden dat de verlichting verbeterd
zal worden, zodat we ook op de banen 6 tot en met 9 met voldoende licht kunnen
tennissen.
Daarnaast is het afgelopen jaar het onderhoud van de banen verder
geïntensiveerd. Dit wordt het aankomende jaar verder doorgevoerd. Door dit
intensieve onderhoud wordt de waterdoorlatendheid van de banen verbeterd,
waardoor we eerder weer kunnen tennissen na een heftige regenbui.
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Bestuurlijk en organisatorisch talent?
Help je club een handje! Meld je aan als

BESTUURSLID PR EN COMMUNICATIE
Inleiding
Door een aantal wijzigingen binnen het bestuur is de functie van Bestuurslid PR en
Communicatie vrijgekomen. We willen de informatievoorziening naar de leden graag
verbeteren, zodat de leden meer bij de vereniging betrokken worden en er meer
interactie kan ontstaan. De communicatie dient de olie van de club te worden ten
behoeve van ledenwerving en ledenbehoud.
De externe communicatie betreft het gebruik van social media en andere publieke
uitingen. Hiermee willen we ons als vereniging meer gaan profileren voor behoud en de
uitbreiding van ons ledenaantal (met name jeugdleden) vanwege het teruglopend
ledenaantal binnen de tennissport.

Wat zijn de taken?
Externe Communicatie
 Opstellen PR en Communicatieplan
 Opstellen jaaragenda PR en Communicatie
 Invulling geven aan cq coordineren social media (website, facebook, twitter, locale pers)
Interne Communicatie
 Opstellen communicatieplan
Wat moet er gecommuniceerd worden
Wie moeten geinformeerd worden
Hoe wordt de informatie verstrekt
Overige Activiteiten
 Coordineren indeling bardiensten en afhandeling correspondentie
 Contactpersoon Commissies: TC Bakkum Dutch Junior Open, Bakkum Dubbel,
Onderlinge, Openingstoernooi
 Contactpersoon voor Recreatieve Senioren
 Begeleiding nieuwe leden

Voor een groot deel betreft het hier een nieuwe functie. Dit betekent dat er veel vrijheid is
om invulling aan de functie te geven. Uiteraard hoef je dit niet alleen te doen. Als bestuur
willen we graag meedenken over de PR en Communicatie en zullen je daar dan ook
intensief bij ondersteunen. Daarnaast kan er ook een aparte commissie geformeerd
worden om invulling te geven aan de operationele taken op het gebied van PR en
Communicatie. Denk hierbij aan redactionele stukken. Een commissie zorgt voor
taakverlichting en teamspirit.

Wat verwachten wij van ons bestuurslid PR en Communicatie?
In ons collegiaal bestuur denkt hij/zij mee als het gaat om beleidszaken en het dagelijks
reilen en zeilen in onze club. Hij/zij is een teamspeler, die het leuk vindt om er in overleg
met de diverse commissievoorzitters voor te zorgen dat alle leden van TC Bakkum qua
speeltijd en recreatief wedstrijdtennis voldoende aan hun trekken komen.
In principe gaan we ervan uit dat hij/zij bereid is deze functie drie jaar te bekleden.
Heb je er zin in om een extra dimensie te geven aan jouw lidmaatschap van onze
tennisclub? Of denkt je iemand te kennen die geknipt is voor deze functie?
Neem dan contact op met

 Marko Ducro,
 Ed de Haan,

0610 786 819 / e-mail: voorzitter@tcbakkum.nl
0251 655 615 / e-mail: eddielecoq@hotmail.com

Namens het Bestuur, Marko Ducro

– 10 –

Umpire maart 2015

49ste jaargang nr. 1

T.C. BAKKUM - ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN
(per januari 2014)
Functie

Naam

Datum
Benoemd
2000 +
aantreden door ALV Termijn 12 13 14 15

16 17

Voorzitter

Marko Ducro

26-11-2013 26-11-2013

1ste

X

X

Secretaris

Ed de Haan

26-11-2013 26-11-2013

1ste

X

27-11-2012 27-11-2012

1ste

Alg.Tenniszaken Ronald Meijer

26-11-2013 26-11-2013

1ste

CCT (competitie) Roger Welsch

27-11-2012 27-11-2012

1ste

CJT (Jeugd)

Nancy Jonkman
Corine van der 26-11-2013 26-11-2013
Bovenkamp

1ste

Parkbeheer

Cees Groen

Penningmeester Robert IJmker

X

X

Xnov

X

Bestuursleden
X
X

X

X

X

X

X

X
X

Criteria:
1) - De verschillende bestuursfuncties zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het
opstellen van het rooster van aftreden.
2) - Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet in hetzelfde jaar af.
3) - Tussentijds aftreden is altijd mogelijk. Het bestuurslid, dat een tussentijds
aftredend bestuurslid opvolgt neemt diens zittingsperiode over.

X
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Activiteitenkalender 2015
Dag

Datum

Activiteit

Tijdstip Deelname

Banen

Januari
Zondag

4-jan

Nieuwjaarsreceptie

16.30

Allen

13-feb WTT bezoek kwart finales

17.00

Jeugd

Februari
Vrijdag

Maandag
16 feb Inschrijven bardienst via de Website
t/m Zondag 8 mrt

Senioren

Maart
Vrijdag

6-mrt Ontvangst nieuwe leden - senioren

19.30

Nieuwe
leden

Dinsdag

10-mrt BACO avond

20.00

Baco's

Woensdag

11-mrt BACO avond

20.00

Baco's

Zaterdag

14-mrt Masters vrienden toernooi

13.00

Vrijdag

20-mrt Selectie avond

20.30

Zaterdag

21-mrt

5
Selectie

Inschrijven bardienst mbv barcommissie of ophalen
baanpas
Overhandiging speelschema's aan aanvoerders van
21-mrt
woensdag, vrijdag en zaterdagjeugdteams

10.00 12.30
15.45

Jeugd

Zaterdag

21-mrt Bijeenkomst aanvoerders competitieteams senioren

16.30

Senioren

Dinsdag

24-mrt ALGEMENE LEDENVERGADERING

20.00

Allen

Zondag

29-mrt Openingstoernooi Jeugd (onder voorbehoud)

Zondag

29-mrt Ophalen baanpasjes

Zondag

29-mrt Openingstoernooi Senioren (onder voorbehoud)

Maandag

30-mrt Start tennislessen zomerseizoen

Zaterdag

09.00 13.00
11.30 13.00
13.00 17.00

Jeugd

9

Allen
Senioren

9

April
1e Donderdagcompetitie dames1e Donderdagcompetitie
dames

Donderdag

2-apr

Vrijdag

3-apr 1e Vrijdagcompetitie dames1e Vrijdagcompetitie dames

Zaterdag

4-apr

Maandag

6-apr

Dinsdag

7-apr

Woensdag

8-apr

Donderdag

9-apr

1e zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams1e
zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams
1e zondagcompetitie + landelijke competitie1e
zondagcompetitie + landelijke competitie
1e Dinsdagcompetitie dames1e Dinsdagcompetitie
dames
1e Woensdagcompetitie dames1e Woensdagcompetitie
dames
2e Donderdagcompetitie dames2e Donderdagcompetitie
dames

Goede
vrijdag
alle
Pasen

alle
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Vrijdag

10-apr 2e Vrijdagcompetitie dames2e Vrijdagcompetitie dames

Zaterdag

11-apr

Zondag

12-apr

Dinsdag

14-apr

Woensdag

15-apr

Donderdag

16-apr

Vrijdag

17-apr 3e Vrijdagcompetitie dames3e Vrijdagcompetitie dames

Zaterdag

18-apr

Zondag

19-apr 3e zondagcompetitie + landelijke competitie

Dinsdag

21-apr 3e Dinsdagcompetitie dames

Woensdag

22-apr 3e Woensdagcompetitie dames

Donderdag

23-apr 4e Donderdagcompetitie dames

Vrijdag

24-apr 4e Vrijdagcompetitie dames

Zaterdag

25-apr 4e zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams

alle

Zondag

26-apr 4e zondagcompetitie + landelijke competitie

alle

Maandag

27-apr Koningsdag

Dinsdag

28-apr 4e Dinsdagcompetitie dames

Woensdag

29-apr 4e Woensdagcompetitie dames

Donderdag

30-apr 5e Donderdagcompetitie dames

2e zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams2e
zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams
2e zondagcompetitie + landelijke competitie2e
zondagcompetitie + landelijke competitie
2e Dinsdagcompetitie dames2e Dinsdagcompetitie
dames
2e Woensdagcompetitie dames2e Woensdagcompetitie
dames
3e Donderdagcompetitie dames3e Donderdagcompetitie
dames

alle
alle

3e zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams3e
zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams

alle
alle

Mei
Vrijdag

1-mei 5e Vrijdagcompetitie dames5e Vrijdagcompetitie dames

Dinsdag

5-mei Bevrijdingsdag

Zaterdag

9-mei

Zondag

10-mei

Dinsdag

12-mei

Woensdag

13-mei

Donderdag

14-mei

Vrijdag

15-mei 6e Vrijdagcompetitie dames6e Vrijdagcompetitie dames

Zaterdag

16-mei

Zondag
Dinsdag

5e zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams5e
zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams
5e zondagcompetitie + landelijke competitie5e
zondagcompetitie + landelijke competitie
5e Dinsdagcompetitie dames5e Dinsdagcompetitie
dames
5e Woensdagcompetitie dames5e Woensdagcompetitie
dames
1e inhaaldag zondagcompetitie + landelijke competitie +
zaterdagcompetitie + dasmes competitie verplicht1e
inhaaldag zondagcompetitie + landelijke competitie +
zaterdagcompetitie + dasmes competitie verplicht

6e zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams6e
zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams
6e zondagcompetitie + landelijke competitie6e
17-mei
zondagcompetitie + landelijke competitie
6e Dinsdagcompetitie dames6e Dinsdagcompetitie
19-mei
dames

alle
alle

Hemelvaart

alle
alle

49ste jaargang nr. 1
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6e Woensdagcompetitie dames6e Woensdagcompetitie
dames
6e Donderdagcompetitie dames6e Donderdagcompetitie
21-mei
dames
20-mei

Vrijdag

22-mei 2e inhaaldag vrijdag dames competitie

Zaterdag

23-mei

Zondag

24-mei Pinksteren

Maandag

25-mei

Dinsdag

26-mei 7e Dinsdagcompetitie dames

Woensdag

27-mei 7e Woensdagcompetitie dames

Donderdag

28-mei 7e Donderdagcompetitie dames

Vrijdag

29-mei 7e Vrijdagcompetitie dames

Zaterdag

30-mei 7e zaterdagcompetitie – alle zaterdag teams

Zaterdag

30-mei

Zondag

31-mei 7e zondagcompetitie + landelijke competitie

Zondag

31-mei

Feestelijke afsluiting landelijkecompetities (onder
voorbehoud)

Dinsdag

2-jun

3e Inhaaldag dinsdagcompetitie dames verplicht

Woensdag

3-jun

3e Inhaaldag woensdagcompetitie dames verplicht

Donderdag

4-jun

3e Inhaaldag donderdagcompetitie dames verplicht

Vrijdag

5-jun

3e Inhaaldag vrijdagcompetitie dames verplicht

Zaterdag

6-jun

3e inhaaldag zaterdagcompetitie – alle teams verplicht

Zaterdag

6-jun

Luilak Toernooi (onder voorbehoud)

2e inhaaldag zaterdagcompetitie – alle teams verplicht2e
inhaaldag zaterdagcompetitie – alle teams verplicht

alle

2e inhaaldag zondagcompetitie + landelijke competitie +
dames verplicht

alle

alle

Feestelijke afsluiting distriktscompetities (onder
voorbehoud)

Senioren
alle

Juni

Zondag
Vrijdag

3e inhaaldag zondagcompetitie + landelijke competitie
verplicht
Feestelijke afsluiting competitie jeugd (onder
12-jun
voorbehoud)

alle
07.00 09.00

Jeugd

7-jun

9
alle

17.00

Jeugd

10.00 14.00

Zondag

14-jun Ouder - Kind Toernooi (onder voorbehoud)

Vrijdag

19-jun Tennisavond Clinic 1e en 2e jaars nieuwe leden

19.00

Zaterdag

20-jun Saturday Night tennis

19.00

9
Senioren
alle

Juli
Zaterdag zondag

27 juni –
Biesterbos Open.
5 juli

27-28 juni kwalificaties

Donderdag

2-juli

Biesterbos Open feestavond t/ 02.00 uur inclusief muziek 20.00

Zondag

5-juli

Finaledag

Zaterdag
t/m zondag

25 juli
Bakkum dubbel toernooi, ’s avonds en het weekend alle
t/m
banen bezet (week 31)
2 aug

alle

Alle
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20.00

Augustus
Maandag
t/m vrijdag

10 aug.
Van Keeken jeugdweek (onder voorbehoud)
14 aug.

Zaterdag

15-aug Saturday Night tennis

Zondag Zondag

23 aug. Clubkampioenschappen Senioren 's avonds en in het
- 6 sept. weekend (onder voorbehoud)

09.00 18.00

Jeugd

19.00

9
alle

Senioren

9

September
Zondag

13-sep Najaarscompetitie jeugd

Zondag

20-sep Najaarscompetitie jeugd

Zondag

20-sep Commissiedag (onder voorbehoud)

Woensdag

23-sep ABCL Jeugdtoernooi (onder voorbehoud)

Zaterdag

26-sep Halloween toernooi (onder voorbehoud)

Zondag

27-sep Najaarscompetitie jeugd

09.00 12.00
09.00 12.00

jeugd
jeugd
alle

13.00 17.30
13.00 17.30
09.00 12.00

Jeugd

9

Jeugd

9

jeugd

Oktober
Zaterdag

3-okt

Evenement Vrienden van TC Bakkum (onder
voorbehoud)

Zondag

4-okt

Najaarscompetitie jeugd

Zondag

11-okt Najaarscompetitie jeugd

Zondag

18-okt Najaarscompetitie jeugd

Zondag

25-okt Najaarscompetitie jeugd

Zaterdag

31-okt Mosselavond (onder voorbehoud)

15.00
09.00 12.00
09.00 12.00
09.00 12.00
09.00 12.00

jeugd
jeugd
jeugd
jeugd

19.00

November
Zondag

1-nov Najaarscompetitie jeugd, 1e inhaal dag

Zondag

8-nov Najaarscompetitie jeugd, 2e inhaal dag

Zondag

15-nov Najaarscompetitie jeugd, 3e inhaal dag

Dinsdag

24-nov ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zondag

5-jan

Nieuwsjaarsreceptie

09.00 12.00
09.00 12.00
09.00 12.00

jeugd
jeugd
jeugd

20.00

Allen

16.30

Allen
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– 15 -

Umpire maart 2015

CONTRIBUTIES EN TARIEVEN T.C.BAKKUM – 2014/2015
Door de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2014 zijn de volgende
contributies en tarieven voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld
CONTRIBUTIE 2014/2015
• Seniorleden, 21 jaar en ouder
€ 152,50
• Seniorleden, 18 tot 21 jaar
€ 123,50
• Studenten (kopie studentenkaart jaarlijks overleggen)
• Juniorleden (tot en met 17 jaar)
€ 86,00
• Juniorleden, vanaf derde gezinslid
€ 74,00
• Donateur
€ 30,00
INSCHRIJFGELD (wordt niet gerestitueerd)
 Senioren
 Junioren

€ 29,50
€ 15,00

BOETEBEDRAGEN
 Betalen contributie na 1 maart
 Verzaken bardienst
 Afkoopsom per bardienst
 Vervanging zoekgeraakte ledenpas

€ 15,00
€ 26,50
€ 31,00
€ 5,00

BAANHUUR per 3 kwartier
 Niet-leden
 Lid met introducé(’s) per
 Jeugdlid met introducé(‘s)

€ 12,50
€ 6,50
€ 3,50

€

123,50

+ € 11,00 p/u

ZOMERLIDMAATSCHAP (ter kennismaking met TC Bakkum)
Periode: juli v.a. Biesterbos/Dutch Junior Opentoernooi t/m september m.u.v.
clubkampioenschappen. Deelname aan racketochtenden en –avonden is
toegestaan.
• Senioren vanaf 18 jaar
€ 65,00
• Junioren
€ 45,00
Aanmelden: in clubhuis bij parkbeheerder Hans Gielink. Machtigingsformulier
invullen.
BETALING
Machtigingsformulier verplicht voor nieuwe leden.
Per contributienota: Bankrekening nr. NL20ABNA0550550666.
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OPZEGGING LIDMAATSCHAP (Statuten Art. 6.1.b en 6.2)
Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie en
kan slechts geschieden aan het einde van het verenigingsjaar – 30 november –
met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
Opzeggen dus voor 1 november!!!!
Bij opzegging tussen 1 november en 28 februari wordt het € 37,50 in rekening
gebracht. Na 28 februari wordt het volledige contributie bedrag in rekening
gebracht.
OPSCHORTEN LIDMAATSCHAP (Huishoudelijk Reglement Art. 4)
Leden, die hun lidmaatschap voor een jaar of langer willen opschorten, kunnen
hiertoe voor 1 november van enig jaar een verzoek indienen bij het bestuur. Het
lidmaatschap wordt dan omgezet in een donateurschap, met alle daarvoor
geldende rechten en plichten
ONDERBREKEN SPEELRECHT ( Huishoudelijk Reglement Art. 3)
Beleid ten aanzien van restitutie contributie in verband met ziekte, zwangerschap
of blessures. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
1. Bij melding vóór 1 maart zal de totale contributie (minus de verplichte KNLTB
kosten) worden terugbetaald.
2. Bij melding en inlevering van de ledenpas vóór 1 juli zal de helft van de
contributie (minus de verplichte KNLTB kosten) worden terugbetaald.
Bij twijfel kan de vereniging vragen een doktersverklaring te overleggen.
Het lidmaatschap wordt omgezet in een niet-spelend lidmaatschap. Indien men
weer spelend lid wil worden, dient dit bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te
worden. Dit kan op elk gewenst moment. Er zal dan vanzelfsprekend wel weer
contributie betaald moeten worden, de hoogte hiervan is afhankelijk van het
tijdstip.
Verzoeken voor restitutie van contributie in verband met een blessure kunnen
worden gericht aan de ledenadministratie via ledenadministratie@tcbakkum.nl.
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Inschrijven Bardienst seizoen 2015
U kunt u bardienst invullen op de website
www.tcbakkum.nl van 16-02-2015 t/m 08-03-2015.
Bent u het wachtwoord kwijt? Ga naar www.tcbakkum.nl, klik op wachtwoord
vergeten en vul uw email adres in. U krijgt u wachtwoord toegezonden. Mochten er
echter problemen zijn neem dan contact op met barcommissie@tcbakkum.nl.
Alle senioren geboren in 1947 en daarna tot en met 1995 zijn verplicht twee
bardiensten te draaien.
De leden geboren in het jaar 1945 en 1946 hoeven dit jaar 1 bardienst in te vullen.
Geboren in 1944 of daarvoor hoeven geen bardienst meer te draaien.
Vrijstelling voor: bestuur- en commissieleden en baco’s.
De competitieteams die in het weekend spelen krijgen per team een bardienst
extra toegewezen.
Evenementen in 2015 zijn: Biesterbos Open
Bakkum Dubbel
Jeugd week
Club kampioensch

27-06 t/m 05-07
25-07 t/m 02-08
10-08 t/m 14-08
23-08 t/m 06-09

Bij het niet zelf inplannen van uw bardienst krijgt u van de barcommissie een dienst
toegewezen.
Hiervoor wordt € 5,00 administratie kosten in rekening gebracht.
Succes met de inschrijving!
De barcommissie.

Ophalen van de pasjes
U kunt u pasjes ophalen op onderstaande datum:
Zaterdag
Zondag

21 maart 2015
29 maart 2015

van 10.00 – 12.30 uur
van 11.30 – 13.00 uur

Bij het niet afhalen van de pasjes wordt € 5,00 administratie kosten in rekening
gebracht.
De ledenadministratie.
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VERHINDERING BARDIENST
Je hebt in februari al je bardienst gepland voor later in het seizoen. Soms komen er
onverwachts andere afspraken tussen en kun je niet je bardienst draaien.
Wat kun je dan doen.
• Je neemt contact op met een tennismaatje en vraagt of zij/hij je bardienst wil
overnemen.
• Je vraagt of je met je tennismaatje kunt ruilen van bardienst.
• Je logt in op de site en kijkt in het rooster wie er later of eerder die dag/week
dienst heeft en neemt contact op met diegene om te ruilen. De namen met
telefoonnummers en email adressen staan vermeld in de ledenlijst via de site.
• Mocht dit allemaal niet gelukt zijn kun je contact opnemen met de
parkbeheerder Hans Gielink of hij nog iemand weet die je bardienst (eventueel
tegen betaling) kan overnemen.
In alle gevallen dienen wijzigingen worden doorgegeven aan Hans Gielink via de
mail parkbeheerder@tcbakkum.nl en als het op korte termijn is via zijn mobiele
nummer 06-10431830.
Bij het niet verschijnen van je bardienst wordt een boete doorberekend van € 26,50
met per uur € 11,00 wat een totaal bedrag is van € 59,50.

COMMISSIES TC BAKKUM
De samenstelling van de commissies kunt u vinden op onze website. Ga naar
www.tcbakkum.nl, in de meest linkse groene kolom vindt u onderaan de knop
'Bestuur en commissies'. Als u daarop klikt komt u in een nieuwe pagina met in het
midden ons bestuur en in de rechter groene kolom alle commissies. Als u op één
van de commissies klikt ziet u de namen van de vrijwilligers in deze commissie.
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U I T N O D I G I N G voor N I E U W E L E D E N
U bent onlangs lid geworden van Tennisclub Bakkum. Het is natuurlijk prettig als u
zich snel thuis zult voelen bij onze club. Daarom nodigen wij u uit voor een nadere
kennismaking met bestuursleden, trainers en enkele commissieleden. Zij zullen u
graag informeren over het reilen en zeilen bij TC Bakkum en nodigen u hiervoor uit
op:
VRIJDAGAVOND 6 maart 2015
Aanvang: 19:45 uur
Het wordt een informatieve, informele kennismaking in een gezellige en
ontspannen sfeer.
Wat komt er zoal aan de orde?
Om 19:45 uur verwelkomen wij u in het clubhuis van ons Tennispark Vinkebaan
aan de Sifriedstraat met een kopje koffie.
Na een korte uiteenzetting over het programma van deze avond, is het de beurt
aan onze voorzitter, Marko Ducro, om u als nieuw clublid welkom te heten. Daarna
volgt een uitleg over verschillende voor u belangrijke en wetenswaardige zaken,
die u kunnen helpen om zich snel bij TC Bakkum thuis te voelen. Verder krijgt deze
avond informatie over allerlei tennisactiviteiten die de club gedurende het
tennisseizoen organiseert en die voor de beginnende en recreatieve spelers zeker
interessant zijn.
Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor het stellen van vragen.
Tennislessen
Een van onze gekwalificeerde trainers geeft u informatie over de mogelijkheden
voor tennislessen, voor zowel beginners als gevorderden. Wellicht bent u van
mening dat u wat lessen goed kunt gebruiken. Op deze avond kunt u zich meteen
daarvoor opgeven. Ons advies is om niet te lang te wachten met uw aanmelding.
Het is belangrijk dat u in een geschikt tennisgroepje wordt ingedeeld en het
voorkomt teleurstelling.
U kunt ook voor tennislessen inschrijven via onze website www.tcbakkum.nl >
Nieuws > item: Inschrijven privé tennislessen 2015.
Wij willen graag weten hoeveel nieuwe leden wij op 6 maart a.s. kunnen
verwachten en daarom verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf bij ons aan te
melden per e-mail.
Dit kan bij:
 Carolien Bruynen-Eichhorn – e-mail: cmeichhorn@hetnet.nl (telefoon: 670901)
 Tonny Hendriks – e-mail: ajchendriks@casema.nl (tel. 650547)

TOT ZIENS OP 6 MAART A.S.!!!!!!!!
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TC BAKKUM DUTCH JUNIOR OPEN 2015
U zult bij deze titel wel denken: “wat is dit voor iets?”
Toch is dit toernooi al 58 keer gespeeld op TC Bakkum, alleen onder andere
namen. Na de toernooinamen Van Keeken en Biesterbos Open zal per 2015 de
officiële naam van ons internationale jeugdtennistoernooi verder gaan onder de
naam TC Bakkum Dutch Junior Open.
De reden hiervoor is dat onze hoofdsponsor Biesterbos Groep per dit jaar is
gestopt als hoofdsponsor van ons toernooi. Dit werd vlak voor de editie van 2014
bekend gemaakt, waardoor wij als commissie op zoek moesten gaan naar een
nieuwe sponsor. Er is op dit moment geen grote hoofdsponsor die de naam draagt
van het toernooi, zoals Biesterbos dat voorheen had gedaan, maar we hebben wel
genoeg kleinere sponsoren gevonden die het mogelijk hebben gemaakt om de 58 e
editie doorgang te laten vinden. Onze ‘hoofdsponsor’ die we momenteel hebben, is
Bureau Goals van onze eigen Bakkummer Rogier Beliën. Bureau Goals heeft een
aantal mooie plannen in gedachten en die gedeeld met onze commissie. We zullen
de komende tijd met elkaar in gesprek gaan hoe we dit allemaal gaan toepassen in
de toernooiweek. Wij kijken er ontzettend naar uit om er iets moois van te maken!
Vorig jaar werd bij de jongens het toernooi gewonnen door de Fransman Corentin
Denolly, die als ongeplaatste speler het toernooi wist te winnen door in de finale de
Duitser Robin Lang te verslaan. Denolly heeft in de loop van 2014 zijn goede spel
van het (toen nog) Biesterbos Open weten vol te houden, waardoor hij momenteel
op de 16e plek van de wereldranglijst voor de junioren is terug te vinden. Robin
Lang mag geen jeugdtoernooien meer spelen, omdat hij vanaf 2015 niet meer tot
de jeugd behoort.
Bij de meisjes ging de titel naar de 14-jarige Russin Sofya Zhuk. Zij wist in de finale
na 3 spannende sets af te rekenen met de als eerste geplaatste Jessico Ho uit
Amerika. Een blik op de ranking van deze meiden geeft aan dat Zhuk, net als
Denolly (de winnaar bij de jongens), een stijgende lijn in haar ranking heeft: haar
huidige plek op de wereldranglijst is nummer 21. De 18-jarige Jessica Ho is terug
te vinden op de 72e plaats van deze ranglijst.
Gezien de leeftijd van de meisjes, verwachten wij persoonlijk dat we in de toekomst
veel gaan horen van Sofya Zhuk, die inmiddels net 15 jaar is geworden en al zo
hoog staat op de ranking. Wij houden haar in de gaten!
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Natuurlijk hebben wij in het verleden al veel jeugdig talent op de banen van TC
Bakkum gehad. De bekendste Nederlandse namen zijn Richard Krajicek, Sjeng
Schalken, Jan Siemerink, Martin Verkerk, Raemon Sluiter, Robin Haase, Thiemo
de Bakker, Igor Sijsling, Jesse Huta Galung, Kristie Boogert en Brenda Schultz.
Daarnaast hebben wij de internationale toppers als Gaël Monfils, Jo-Wilfried
Tsonga, Jarkko Nieminen, Andrey Kuznetsov, Dudi Sela, Dominik Hrbaty, Thomas
Enqvist, Gustavo Kuerten, Sebastien Grosjean, Kaia Kanepi, Andrea Petkovic,
Anna Karolina Schmiedlova, Dinara Safina en Tatiana Golovin. Hier zullen
ongetwijfeld nog vele spelers bij gaan komen!
De 59e editie van het grootste internationale tennistoernooi voor de jeugd in
Nederland, oftewel het TC Bakkum Dutch Junior Open, zal in 2015 worden
gespeeld van zondag 28 juni tot en met zondag 5 juli.

Toernooileiding:
Toernooileider/voorzitter:
Penningmeester:
Algemene zaken:
Wedstrijdleiding:
Huisvesting:
Pers:
Entertainment:

Hans Boske
Philip Breedveld
Hans Boske, Hans Gielink, Jan Tunteler, Marco
Gielink en Ruud Lokenberg
Erick Bakker, Yvo van der Horst en Ruud Vis
Kim Popping en Kim van der Horst
Jan van der Beek, Kayleigh Vonk, Marco Gielink en
Emma Kranendonk
Anouk Lute, Britt Overmars en Laura Brouwer

– 22 –

Umpire maart 2015

49ste jaargang nr. 1

INSCHRIJFFORMULIER PRIVE-TENNISLESSEN 2015
Naam……………………………………………………………………………………M/V
Adres………………………………………………………………………………………..
Tel. nr. ………………………………… mob. : 06- ………………………………………
E-mail adres ………………………………………………………………………………
Geboorte datum……………………… Lidnummer TC Bakkum………………………
Tennist ..…jaar / Heeft …..jaar les gehad / Speelsterkte: enkelspel ….. dubbelspel …...

1 persoon
1 persoon
2 personen
2 personen
4 personen

TRAININGSMOGELIJKHEDEN
12 lessen
50 minuten
12 lessen
25 minuten
12 lessen
50 minuten
12 lessen
25 minuten
12 lessen
50 minuten

1e / 2e keuze
€ 515
€ 258
€ 279 pp
€ 142,50 pp
€ 142,50 pp

Heeft graag les met : (andere deelnemers moeten zich ook inschrijven)
1
2
3
4

s.v.p. u kunt maximaal 2 avonden aankruisen m.b.t. een verhindering!
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

ochtend
ochtend
ochtend
ochtend
ochtend

TRAININGSDAG
middag
middag
middag
middag
middag

avond
avond
avond
avond
avond

s.v.p. alleen doorstrepen wanneer u beslist niet kunt / naarmate u meer
mogelijkheden open laat wordt de kans op indelen vergroot!
* I.v.m. de grote belangstelling voor avondtrainingen verzoeken wij u, indien
mogelijk, in te schrijven voor ochtend- of middag trainingen.
* U kunt geen voorkeur voor trainer aangeven.
* De lessen beginnen rond 30 maart 2015, u krijgt bericht wanneer u moet trainen.
* U wordt door de trainer gebeld of u krijgt per email de uitnodiging voor de 1 e les
* Er wordt maximaal 1 regenles ingehaald
* Voor de lessen geldt het lesreglement
U kunt het inschrijfformulier sturen naar: (inschrijfformulier als bijlage meesturen!!!)
Uiterlijk dinsdag 3 maart 2015. inleveren
Geert Koeman, Hoofdtrainer TC Bakkum
E-mailadres:
trainers@tcbakkum.nl
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REGLEMENT VOOR PRIVÉ-TENNISLESSEN BIJ TC BAKKUM
Daar waar privé- tennislessen genoemd worden, gaat het om lessen
die rechtstreeks met de aan TC Bakkum verbonden tennistrainers
afgesproken worden.
Privé- tennislessen kunnen uit individuele en uit groepslessen bestaan.
Gezien de grote belangstelling voor privé- tennislessen in de avonduren, wordt er
bij voorkeur aan groepen lesgegeven (2-tal 25-, 2- tal 50 -of 4-tal 50 minuten).
Dit om een zo groot mogelijk aantal cursisten van de beschikbare lestijden en
trainers gebruik te laten maken.
 Onder een lesuur verstaan we een tijdseenheid van 50 minuten. Een half
lesuur bestaat dus uit 25 minuten.
 Lessen die gemist worden zijn voor rekening van de cursist.
 Voor individuele lessen dient men minimaal 24 uur voor de aanvang van de les
een afzegging aan te geven.
 Een groepsles gaat altijd door, daar waar een individueel groepslid zich afmeldt.
 De genoemde tarieven voor groepsles zijn gebaseerd op complete groepen.
Indien de groepen niet vol zijn dan zal er naar rato worden verrekend.
 De lessen schuiven alleen op bij feestdagen zoals Pasen, Pinksteren,
Hemelvaartsdag en Koningsdag: de lessen gaan gedurende de meivakantie
gewoon door, mits de trainer geen vakantie inroostert.
 Bij lesuitval door weersomstandigheden (regen, vorst, etc. ), wordt er maximaal
1 regenles ingehaald.
 Bij annulering van de cursus door omstandigheden buiten de schuld van de
cursist (bijv. een langdurige blessure) wordt na verrekening van de reeds
verkregen lessen, over het resterende cursusgeld een 50%-regeling toegepast
(uitsluitend bij groepslessen).
 Verzoeken betreffende restitutie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.
Eventuele restitutie kan pas ingaan vanaf de datum dat het verzoek is
ingediend.
 Het volgen van een cursus is voor eigen risico.
 Aanmelden voor een cursus zal inhouden dat men akkoord gaat met het
lesreglement.
 In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist redelijkerwijs het
trainersteam.
Voor vragen, opmerkingen , adviezen en/of klachten betreffende de tennislessen
kunt u terecht bij:
Hoofdtrainer Geert Koeman
tel.nummer.: 0623 320 349
emailadres: trainers@tcbakkum.nl
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