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Belangrijke gegevens
naam:

TEBO Heinkenszand (Tennisvereniging Borsele)

datum oprichting :

1 april 1974

adres:

Dorpsstraat 102 B, 4451 AC Heinkenszand

postadres:

p/a Oude Rijksweg 111, 4458 AK ’s-Heer Arendskerke

telefoon (kantine):

0113-562644

bankrelaties:

Rabobank Heinkenszand, IBAN: NL04RABO0346014794

inschrijving verenigingsregister:

Kamer van Koophandel Zeeland, nummer 309313

verenigingsnummer KNLTB:

85357

aantal leden (aanvang 2018) :

240

accommodatie:

4 smashcourtbanen met LED-verlichting
1 smashcourt minibaan
oefenkooi
kantine/kleedaccommodatie

contributie:

In 2018 bedraagt deze:
seniorlid: € 115,- juniorlid: € 70,- studentlid: € 50,ondersteunende lid: € 10,- inschrijfgeld (eenmalig): € 12,- per lid
- proeflid junior: € 20,- (6 maanden)
- proeflid senior: € 40,- (6 maanden)
- wintertraininglid junior: € 30,- (6 maanden)
- competitielid: € 20,- per competitie
- borg tijdelijke pas (proeflid senior): € 10,-

overige verplichtingen van de leden:

elk seniorlid heeft de verplichting per jaar minimaal 9 uur
zelfwerkzaamheid voor de vereniging te verrichten. Bestuursen commissieleden zijn vrijgesteld voor deze verplichting.
Deze verplichting kan worden afgekocht door het betalen
van € 75,-. De afkoop vindt plaats bij het uitreiken van de
nieuwe pasjes (zie blz. 7).
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Lidmaatschap
De vereniging kent seniorleden, juniorleden, proefleden, wintertrainingleden , studentleden,
ondersteunende leden, ereleden, leden van verdienste en competitieleden.
Juniorleden zijn op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar oud. Zij worden automatisch
senior lid per 1 januari van het jaar waarin zij 18 jaar worden.
Studentleden zijn leden die vanwege hun studie niet meer bij hun ouder(s) wonen.
Proefleden zijn junioren of senioren die gedurende 6 maanden kennis kunnen maken met tennis
en/of de vereniging, om vervolgens te besluiten al dan niet lid van de vereniging te worden.
Wintertrainingleden zijn junioren van andere tennisverenigingen die in de winterperiode (1 oktober
t/m 31 maart) deelnemen aan de tennislessen.
Ondersteunende leden zijn leden, die (vaak tijdelijk) niet tennissen, maar toch binding met de club
hebben en deze ondersteunen door een jaarlijks bedrag.
Competitieleden zijn leden (senior of junior) van andere tennisverenigingen die in een team van Tebo
aan een competitie deelnemen.
Het bestuur beslist over toelating van seniorleden, juniorleden, proefleden, studentleden,
wintertrainingsleden, ondersteunende leden en competitieleden.
Als het maximale aantal leden (360) is bereikt, worden nieuwe aanmeldingen op volgorde van
binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. Zodra er weer ruimte is voor nieuwe leden, worden deze
toegelaten op volgorde van de wachtlijst.
Ereleden en leden van verdiensten worden benoemd in en door de ledenvergadering.
Aanmelding
Aanmelding kan alleen via het digitaal aanmeldingsformulier dat te vinden is op website
www.tvtebo.nl via de knop ‘Lid worden?’ rechtsboven. Het digitaal formulier bevat nog geen vak
voor vermelding van het bankrekeningnummer en een vak voor het plaatsen van opmerkingen. De
ledenadministratie verzoekt daarom het bankrekeningnummer en eventuele opmerkingen te mailen
naar ledenadministratie @tvtebo.
Het (proef)lidmaatschap kan aanvangen op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van het lopende jaar,
waarbij voor leden de contributie in dat jaar resp. 100%, 75%, 50% of 25% van de jaarcontributie
bedraagt.
De ledenadministratie wordt momenteel beheerd door:
Wim Migchielsen, Ter Doestwei 11, Goes, tel. 0113-231795, e-mail: ledenadministrstie@tvtebo.nl.
Contributie
Op de algemene ledenvergadering (ALV) wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld.
Het lidmaatschap voor een vijfde gezinslid is gratis, mits dit een juniorlid is.
De contributie moet bij voorkeur per incasso worden betaald. Voor nieuwe leden is betalen middels
incasso verplicht. Leden die nog niet via incasso betalen zijn verplicht de contributie vóór 1 april van
het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen) te voldoen. De contributie is voor
deze leden € 5,- hoger dan voor de leden die via incasso betalen. Voor leden die via incasso betalen,
wordt de 1e termijn van de contributie voor 1 april en de 2e termijn van de contributie voor 1 juli van
het desbetreffende jaar geïncasseerd.
De vereniging biedt eenmalig de mogelijkheid aan om te kijken of tennis een leuke sport is. De duur
van een proeflidmaatschap voor junioren en senioren is 6 maanden; kosten: € 20,- voor junioren en
€ 40,- voor senioren. Indien een proeflid aansluitend lid wordt, behoeft er geen inschrijfgeld meer te
worden betaald.
Senior proefleden kunnen, tegen een borgsom van € 10,-, een tijdelijke ledenpas ontvangen. Deze
pas blijft eigendom van de vereniging en dient na beëindiging van het proeflidmaatschap te worden
ingeleverd bij de ledenadministratie. Na inlevering van de tijdelijke pas wordt de borg hiervan
teruggestort dan wel met de contributie verrekend.
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Training
Binnen de vereniging wordt de gelegenheid geboden om tennislessen te volgen. Voor junioren en
senioren wordt er les gegeven zzowel in de zomer als in de winter.
In maart en september van elk jaar informeren de trainers per mail over de trainingsmogelijkheden.
De groepsindeling vindt plaats door de trainers in samenspraak met de trainingscoördinator.
Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het betreffende
verenigingsjaar. Als een lid bijvoorbeeld in juni schriftelijk meldt het lidmaatschap te willen
beëindigen, dan moet de contributie van het betreffende verenigingsjaar volledig worden betaald en
moet ook de zelfwerkzaamheid voor dat jaar volledig worden uitgevoerd (zie blz. 7). Het
lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het betreffende verenigingsjaar.
Als een lid zijn of haar verplichtingen niet nakomt, kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen met
onmiddellijke ingang.

Bestuur en Commissies
Het bestuur bestaat, overeenkomstig art. 9. van de statuten, uit een oneven aantal leden,
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten
zijn.
De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering; de voorzitter wordt in
functie gekozen, de overige functies worden door de gekozen bestuursleden in onderling overleg
verdeeld. De vice-voorzitter wordt door het bestuur gekozen.
De wijze van verkiezing is geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Naast het bestuur worden door de algemene ledenvergadering ook de volgende commissies
benoemd: technische commissie senioren, technische commissie junioren, kantinecommissie,
toernooicommissie, accommodatiecommissie, sponsorcommissie en ledenadministratie.
De samenstelling van het bestuur en van de commissies wordt vermeld op de website.
Taken bestuur en commissies
bestuur
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden die o.a. de volgende functies vervullen:
Voorzitter:
 dagelijkse leiding, leiden bestuurs- en algemene vergaderingen;
 stimuleren en coördineren;
 externe contacten.
Secretaris:
 verzorgen van agenda en notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen;
 correspondentie;
 archivering;
 verzorgen van de attenties aan de leden bij sociale gebeurtenissen, zoals ziekte,
ziekenhuisopname, huwelijk, geboorte, enz.
Penningmeester:
 samenstelling begrotingen;
 financiële verslaglegging;
 afhandelen financiële verplichtingen;
 beheer geldmiddelen;
 aanvraag subsidies.
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Ledenadministratie:
 beheer van het ledenbestand (incl. tijdelijke leden);
 nauw samenwerken met de penningmeester m.b.t. innen contributies e.d.;
 contactpersoon met KNLTB betreffende ledenadministratie en verenigingsfunctionarissen;
 uitgifte van nieuwe ledenpasjes en tijdelijke pasjes.
Accommodatiecommissie:
 plannen en coördineren van werkzaamheden m.b.t. onderhouden van de banen,
clubgebouw en park;
 beheer onderhoudsbudget.
Technische commissies:
 vertegenwoordigen senioren en junioren;
 organiseren trainingen, clubkampioenschappen en competities;
 organiseren clubactiviteiten en 1-dags evenementen i.s.m. kantinecommissie.
Kantinecommissie:
 plannen en coördineren van werkzaamheden m.b.t. kantine;
 coördinatie en administratie van de zelfwerkzaamheid kantinediensten;
 kasbeheer.
Toelichting commissies
technische commissie senioren
Deze commissie vervult de volgende taken:
 plannen en organiseren van activiteiten, zoals trainingen, toernooien en clubkampioenschappen voor de seniorleden, eventueel samen met de t.c.-junioren;
 overleg met de clubtrainer(s) over lessen van zowel senioren als junioren, indelingen e.d.;
 opgave, planning en indeling van competitieteams;
 opstellen van activiteitenkalender in overleg met technische commissie junioren, de 1-dagscommissie en deze doorgeven aan de kantinecommissie en zorgen voor communicatie aan
de leden per mail en website;
 communicatie en overleg met het bestuur via een afgevaardigde in het bestuur.
technische commissie junioren
Deze commissie vervult de volgende taken:
 plannen en organiseren van activiteiten, zoals trainingen, toernooien en clubkampioenschappen voor de juniorleden, eventueel samen met de t.c.-senioren;
 opgave, planning en indeling van competitiejeugdteams;
 opstellen van activiteitenkalender in overleg met technische commissie senioren en deze
doorgeven aan de kantinecommissie en zorgen voor communicatie aan de leden per mail en
website;
 communicatie en overleg met het bestuur via een afgevaardigde in het bestuur.
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accommodatiecommissie
Deze commissie vervult de volgende taken:
 plannen, coördineren en begeleiden van alle werkzaamheden m.b.t. het onderhouden van
de banen, kantine, kleedaccommodatie en de rest van het park;
 voorstellen doen aan het bestuur m.b.t. aanleg, uitbreiding en verbetering van de
accommodatie;
 beheer van het onderhoudsbudget;
 communicatie en overleg met het bestuur via een afgevaardigde in het bestuur.
kantinecommissie
Deze commissie vervult de volgende taken:
 plannen, coördineren en begeleiden van alle werkzaamheden m.b.t. de horecafunctie binnen
de vereniging, incl. in- en verkoopbeleid;
 verzorging van alle consumptieve goederen voor de kantine;
 organiseren van 1-dags activiteiten/festiviteiten in en om de kantine;
 beheer van de inkomsten en uitgaven van de kantine en de verantwoording daarvan in
overleg met de penningmeester;
 communicatie en overleg met het bestuur via een afgevaardigde in het bestuur.
sponsorcommissie
Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden en vervult de volgende taken:
 onderhouden van contacten met de sponsoren;
 werven van nieuwe sponsoren;
 verzorgen van reclameborden en advertenties;
 organiseren van acties;
 rapportage aan het bestuur via een afgevaardigde in het bestuur.
toernooicommissies
Eén commissie verzorgt het jaarlijkse meerdaagse open toernooi voor senioren in augustus,
de andere commissie verzorgt het open jeugdtoernooi in maart/april.
Beide commissies rapporteren aan het bestuur.
Namen van leden van de diverse commissies vindt u op website www.tvtebo.nl

Baanreglement
Voor het tennissen op één van de banen van de vereniging gelden de volgende regels:
 er dient te worden gespeeld in tenniskleding en op tennisschoenen; zorg ervoor dat er
geen grond o.i.d. via de schoenen op de banen terecht komt;
 roken en het drinken van alcoholische dranken op de baan is niet toegestaan;
 van tennisspelers (m/v) mag worden verwacht dat zij zich “netjes” gedragen;
 beschadigingen en andere onregelmatigheden moeten worden gemeld aan
accommodatiebeheer (er hangt een infobordje naast het afhangbord);
 uitsluitend (proef)leden en introducés (zie verder) mogen zich op de baan bevinden, nadat zij
een baan hebben gereserveerd via het digitale afhangbord;
 Introducés:
elk TEBO lid mag incidenteel (max. 5 keer per jaar) een familielid / vriend uitnodigen om bij
TEBO te spelen zonder dat daar een vergoeding voor is verschuldigd. Bij volledige
baanbezetting hebben TEBO-leden altijd voorrang;
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baanverdeling/voorrangsregeling:
o competitiewedstrijden worden in principe gespeeld op baan 1 en 2; bij meer
thuisspelende teams kan ook baan 3 en 4 gebruikt worden;
o trainingen worden in principe gegeven op baan 3 en 4;
o clubkampioenschappen, toernooien en andere evenementen kunnen op alle banen
worden gespeeld; dit wordt vooraf bekendgemaakt;
de spelers dienen zelf voor (gemerkte) tennisballen te zorgen;
na het spelen moet de baan met de aanwezige bezems of sleepnetten geveegd worden,
spiraalsgewijs, van buiten naar binnen; de baan dient schoon achtergelaten te worden en het
baanmeubilair (scoreborden, enkelspelpaaltjes, sleepnetten en bezems) dient op de juiste
plaats te worden teruggezet;
de accommodatiecommissie beslist over het tijdstip van onderhoud aan de banen;
de banen zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar, ook bij vorst, mits er geen ijs of
sneeuw op de baan ligt; de commissie accommodatiebeheer zorgt ervoor dat op de baan en
op de website wordt aangegeven wanneer de baan onbespeelbaar is ( b.v. bij “opdooien”).

Baanverlichting
Alle banen zijn voorzien van een LED-verlichtingsinstallatie.
De verlichting kan worden in- en uitgeschakeld in de hal van de kantine. Met de groene knop wordt
de verlichting ingeschakeld en met de rode knop uit.
De baanverlichting kan worden ingeschakeld van circa 1 uur vóór zonsondergang tot uiterlijk 23.00
uur (ingevolge gemeenteverordening).
De speler die de baanverlichting heeft ingeschakeld of de baan met brandende verlichting heeft
overgenomen, is verplicht de verlichting na het verlaten van de baan uit te schakelen of zich ervan te
vergewissen dat één van zijn opvolgers deze kan uitschakelen.
Baanhuur
Het huren van een baan is mogelijk via de receptie van Camping Stelleplas (mw. J. Knuit) en kosten
hiervan bedragen € 12,50 per baan, per uur. Dit is slechts mogelijk tussen 10.00 en 17.00 uur en niet
tijdens clubactiviteiten.
Het huren van meerdere banen voor b.v. zakelijke- of familieactiviteiten moet aangevraagd worden
bij het secretariaat.

Pasjesregeling / zelfwerkzaamheid
Ieder jaar ontvangt elk spelend lid van de vereniging een nieuw spelerspasje van de KNLTB.
Het uitgeven van de pasjes in maart/april aan de leden is gekoppeld aan de zelfwerkzaamheid. Per
mail worden de data bekend gemaakt waarop de pasjes kunnen worden afgehaald.
Er moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden (geldt voor alle leden):
o de eerste helft van de jaarlijkse contributie (incasso) en voor andere betalingswijze de gehele
contributie moet zijn voldaan;
o voor senioren:
 op de afhaaldag moet tevens worden ingeschreven voor 9 uur zelfwerkzaamheid; voor
nieuwe leden die per 1 juli dan wel 1 oktober lid worden, bedraagt het aantal uren
zelfwerkzaamheid 6 respectievelijk 3.
 de zelfwerkzaamheid kan worden afgekocht door het betalen van € 75,-. Dit bedrag moet
uiterlijk eind maart van het betreffende jaar op de rekening van de vereniging zijn
bijgeschreven dan wel bij het afhalen van het pasje ter plaatste contant worden betaald.
Het pasje kan door een bekende (lid van de vereniging) of een ander gezinslid worden afgehaald,
mits er wordt ingeschreven voor de 9 uur zelfwerkzaamheid.
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Junioren kunnen hun pasje laten afhalen door een ouder, broer, zus of een ander lid van de
vereniging.
Als een seniorlid het pasje niet op één van de afhaaldagen heeft afgehaald en niet heeft gereageerd
op een herinnering of ook niet de afkoopsom van de zelfwerkzaamheid heeft betaald, krijgt hij of zij
een rekening thuis gestuurd voor het betalen van dat bedrag. Na ontvangst van het verschuldigde
bedrag kan het pasje worden afgehaald. Neem hiervoor contact op met de coördinator
zelfwerkzaamheid (zie blz. 9)
Juniorleden die hun pasje niet op één van de afhaaldagen hebben afgehaald of laten afhalen,
kunnen het pasje afhalen bij de coördinator zelfwerkzaamheid. Neem hiervoor contact op met de
coördinator zelfwerkzaamheid (zie blz. 9).
Zelfwerkzaamheid
Voor het verrichten van zelfwerkzaamheid kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden:
Kantinedienst:
gedurende drie diensten wordt de bediening in kantine en keuken verzorgd, inclusief het afwassen
en opruimen aan het einde van de dienst en het zorg dragen voor de correcte afrekening van de
verkochte consumpties. Kantinedienstvrijwilligers dienen te beschikken over een IVA-certificaat (via
internet te behalen).
Terreinonderhoud:
gedurende drie diensten worden de tennisbanen onderhouden, de groenstroken en verharding
vrijgehouden van onkruid en zwerfvuil.
Klussendag:
op meerdere zaterdagen wordt gewerkt aan het groot-onderhoud van de tennisbanen, de
groenstroken, het terrein en/of de gebouwen.
Ondersteuning bij toernooien en activiteiten van de junioren:
tijdens officiële wedstrijden verzorgen van de telling.
Schoonmaak:
Schoonmaken van het clubgebouw tijdens de grote schoonmaak (ca 2x per jaar).
Bestuurs- en commissieleden, juniorleden en proefleden zijn vrijgesteld van de zelfwerkzaamheid.
De inschrijving voor zelfwerkzaamheid is vrijwillig, doch niet vrijblijvend. Op het bewuste tijdstip
moet je er zijn, ongeacht de weers- of andere omstandigheden.
Als je wegens een dringende reden toch verhinderd bent, neem dan contact op met de coördinator,
met wie je een ruil kunt regelen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de betrokkene om ervoor
te zorgen dat een ruil wordt geregeld. Onderling ruilen is niet toegestaan!
Vervangend pasje
Het kan gebeuren dat je het pasje verliest (of je laat het in je kleren zitten en het gaat mee in de
wasmachine). Het is mogelijk om dan een vervangend pasje aan te vragen bij de ledenadministratie.
De ledenadministratie vraagt vervolgens een nieuwe ledenpas bij de KNLTB aan, die na ca 2 weken
wordt geleverd. Kosten voor een vervangende pas: € 10,-.
De procedure is dus als volgt:

meld aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tvtebo.nl) dat je een vervangend pasje
wilt;

de ledenadministratie vraagt bij de KNLTB een nieuw pasje aan nadat de kosten op rekening
van Tebo zijn overgemaakt;

als het pasje bij de ledenadministratie binnen is, kan het pasje worden opgehaald.
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Contactpersonen
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ledenadministratie
Accommodatiecommissie
Junioren TC
Kantinecommissie
Senioren TC
Sponsorcommissie
Coördinator zelfwerkzaamheid
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Max Jongsma
Dies de Kok
Miranda Kodde
Wim Migchielsen
Hans van der Weele
Esther Raas
Henk van der Hoeven
Jolanda de Vis
Bert Menger
Henk van der Hoeven

mrjongsma@zeelandnet.nl
diesdekok@zeelandnet.nl
secretariaat@tvtebo.nl
ledenadministratie@tvtebo.nl
johannesw@zeelandnet.nl
famraas@zeelandnet.nl
hvdhoeven@zeelandnet.nl
jdevis@zeelandnet.nl
menger@zeelandnet.nl
hvdhoeven@zeelandnet.nl
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