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Welkom !
Hierbij heten wij je van harte welkom bij onze tennisclub L.T.C. de Kemphanen.
We proberen sportiviteit en gezelligheid bij elkaar te brengen. We hebben vele
mogelijkheden om de tennisport uit te voeren. Je kunt zelf bepalen wanneer je
wilt tennissen en/of je gaat les nemen en aan clubactiviteiten deelnemen. Om je
hierin wegwijs te maken en uit te leggen hoe het allemaal binnen onze
vereniging werkt, hebben we deze flyer voor je samengesteld.

Website

Het belangrijkste om te weten is dat we een schitterende actuele website
hebben: www.dekemphanen.nl . Op deze website is alle informatie over de club
te vinden en kun je je ook inschrijven voor toernooien e.d.. Via de e-mail sturen
we extra activiteiten en nieuwsberichten. Zo kun je zelf bepalen welke
informatie je nodig hebt en word je op de hoogte gehouden van het
verenigingsnieuws.

Leer mensen kennen
Tennissen is een beetje een individuele sport. Je tennist met tweeën of vieren.
Het leukste is het als je naast een vast groepje ook met anderen kunt
tennissen. Deze mensen leer je kennen door bijvoorbeeld mee te doen aan
toernooien, evenementen en competities. Op onze website
www.dekemphanen.nl staat de volledige activiteitenkalender en competities
waar je aan mee kunt doen. Je kunt je via de website opgeven of via een briefje
die bij het afhangbord hangen (zie verderop in flyer).
Ook kunt u lid worden van onze facebook pagina
https://www.facebook.com/DeKemphanen/
U ontvangt dan regelmatig actuele nieuwsberichten van onze tennisvereniging
via email.
Daarnaast organiseert onze Technische Commissie op verschillende momenten
in het jaar TOS avonden. Ze worden via de website in menu
ALGEMEEN/TENNISKALENDER aangekondigd. Je hoeft je vooraf niet op te
geven. Alle aanwezigen gooien hun ledenpasje op tafel en willekeurig worden
per baan 4 leden uit het stapeltje getrokken. Niveau maakt daarbij geen
verschil. Gewoon samen gezellig sporten is het uitgangspunt. Aanvang 1e
wedstrijd 19:00 uur. 2e wedstrijd ca. 20:00 uur en 3e wedstrijd om 20:45 uur.

Voor starters is het Beginnerstoernooi de ‘place to be’ om voor het eerst kennis
te maken met het wedstrijdelement. Kijk hiervoor op de tenniskalender op onze
website https://dekemphanen.nl/tenniskalender/

Bardienst

Ieder lid van 18 t/m 69 jaar wordt verzocht om 1 bardienst per kalenderjaar te
draaien.
Vanzelfsprekend kunnen leden niet verplicht worden om hieraan mee te werken.
Maar zonder vrijwilligers kan de kantine niet open blijven, wordt het minder
gezellig en wordt het voor de club financieel ongunstiger.
Er bestaat een mogelijkheid om jouw bardienst door iemand anders te laten
vervullen. Bijvoorbeeld teamlid of familielid. Indien van toepassing, dit kenbaar
te maken via paviljoen@dekemphanen.nl
Uitvoering van een bardienst genereert een retour van € 30,- aan het einde van
het kalenderjaar.
Ieder nieuw lid wordt door paviljoencommissie voor de 1e bardienst
geïnformeerd over taken die hierbij horen.

Vrij tennissen via het digitaal afhangbord
Met een geldig KNLTB ledenpas kun je als lid van onze vereniging digitaal op
ons paviljoen een baan reserveren op het digitale afhangbord. Indien het
paviljoen niet geopend is, kan je met deze KNLTB ledenpas via de achterdeur
toegang krijgen tot het digitaal afhangbord in de gang van ons paviljoen.
Volg de instructies op het digitaal afhangbord als je KNLTB ledenpas door de
lezer hebt gehaald. Volg de instructies op het scherm en kies een baan (het
systeem geeft aan welke banen beschikbaar zijn. De duur van een
baanreservering voor enkel- als dubbel- spel is standaard 60 minuten.
Er zijn nog wel bijzondere situaties:
Als er in- of externe competities zijn, is er soms maar één baan vrij voor vrij te
tennissen. Op het digitale afhangbord is aangegeven welke baan dit betreft. Op
deze baan mogen nooit competities e.d. worden gespeeld.
Voor alle activiteiten die op onze Tennisagenda staan (zie onze website) geldt
dat alle banen mogen worden ingezet door de organiserende commissie. Dit is
uiteraard afhankelijk van de deelname.

Download de KNLTB Clubapp (niet voor zomerleden)

In combinatie met het digitaal afhangbord bieden we
ook gratis voor onze leden de KNLTB ClubApp aan.
Met deze ClubApp die je via je smartphone gratis
kan downloaden via de App Store (IOS) of Google
Play (Android), wordt je pro-actief geïnformeerd
over allerlei actuele ‘nieuwtjes’ binnen onze club. De
ClubApp is nu al actief en is ook erg handig om
bijvoorbeeld een tennis-maatje te zoeken via de
online-ledenlijst, je actuele ranking & KNLTB
competitie uitslagen te bekijken. Met deze ClubApp
kan je ook thuis met je smartphone een tennisbaan
reserveren. Wel dien je op het paviljoen minimaal 15
minuten voor aanvang van de baanreservering je
KNLTB ledenpas door de lezer halen van het digitaal
afhangbord om je baanreservering definitief te
maken.

Voor het gebruiken van de ClubApp moet je je eenmalig registeren met behulp
van je KNLTB bondsnummer welk op je ledenpas staat vermeld en het
emailadres welke bij onze ledenadministratie van onze tennisclub en KNLTB
bekend is. Meer informatie op www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/
Tennislessen
Tennis is een technische sport. Zonder les blijft de techniek achter en zul je
minder snel leuke wedstrijdjes met andere leden kunnen spelen.
Tennislessen wordt verzorgd door onze tennistrainer Max van Dun. Op onze
website vind je verdere informatie over de trainingen via
https://dekemphanen.nl/tennis-info/
Wanneer spelen?
De banen zijn het hele jaar geopend. In principe kan er de hele dag gespeeld
worden. Door sneeuw, vorst of opdooi of in bijzondere gevallen kan het spelen
verboden zijn. De beheerder van het sportpark zal dit bij de banen
bekendmaken en/of de netten naar beneden hangen en op de website/ClubApp
wordt dit bekend gemaakt.
Als het donker wordt kan de baanverlichting ingeschakeld worden. De
bedieningsknoppen zitten op de muur naast de ingang van de heren
kleedkamers. Als je als laatste de banen hebt gebruikt, moet je niet vergeten de
lichten uit te schakelen!! Ondanks dat het LED verlichting betreft, schakelen ze
zichzelf nooit uit en zijn ze duur in stroomverbruik.
Openingstijden paviljoen De Hut
Ons paviljoen draait volledig op onze vrijwilligers. Paviljoen “De Hut” is in
principe het gehele jaar op werkdagen open tussen 20:00 uur en 23:00 uur.
Tijdens de zomervakantie gaat deze een aantal weken dicht. In de
wintermaanden is de kantine alleen open als er wedstrijden voor de KNLTB- en
winter- (dorpen) competitie zijn.
Op vrijdagavond is de bar van het paviljoen in principe gesloten, tenzij er KNLTB
competitiewedstrijden zijn, dan is het paviljoen ‘de Hut’ ook op vrijdagavond
geopend. Er is echter dan geen bardienst aanwezig, maar je mag zelf je
drankjes achter de bar bestellen en zelf digitaal afrekenen.
Met je ledenpas kun je via de kaartlezer bij de achteringang wel de kleedkamers
en toiletten bereiken in tijden dat “De Hut” gesloten is. Je kunt daar je
baanreservering bevestigen met de ledenpas, het licht bedienen en
gebruikmaken van de douches en toiletten.
Persoonlijke introductie
Voor vragen mag je altijd bellen naar één van onze bestuursleden (zie website).
We vinden het belangrijk dat je je vanaf het begin thuis voelt bij onze club.
Als je het op prijs stelt willen we jou graag een persoonlijke uitleg geven op ons
tennispark. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@dekemphanen.nl
Vermeld je e-mailadres en/of telefoonnummer en wij maken dan een afspraak
met jou.
Wij wensen je heel veel tennisplezier bij onze vereniging en hopen je vaak te
mogen begroeten op ons tennispark!
De ledenadministratie LTC de Kemphanen

