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Lawn Tennis Club "De Heerenduinen"
30056
Heerenduinweg 12, 1971 JE IJmuiden
Snippenbos 19
1972 XW IJmuiden
(0255) 53 70 44
Rabobank IJmuiden
NL61RABO0373599501
40595520
e-mails + functies bestuurs en commissieleden: zie website
www.ltcdeheerenduinen.nl

VOORWOORD
Hartelijk welkom als nieuw lid van LTC De Heerenduinen!
Het bestuur is blij dat u of uw kind zich heeft aangemeld en wenst u allen een zeer
plezierige tijd toe bij onze vereniging.
Dit is het informatieboek voor nieuwe leden van LTC De Heerenduinen. Hierin kunt u alles
vinden wat met onze vereniging te maken heeft. Hebt u toch nog vragen? Benadert u dan
gerust een van de bestuurs- en/of commissieleden.
Voor het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen verwijzen we u graag naar
onze website: www.ltcdeheerenduinen.nl en de KNLTB.Club app.
Wij hopen u (en uw kind) vaak te mogen begroeten op onze toernooien en evenementen,
want dan leert u de vereniging pas echt goed kennen en niet te vergeten….dan leert de
vereniging u kennen!
Heel veel tennisplezier en we hopen dat u lang lid zult blijven!
Vriendelijke groeten,
Namens bestuur en leden van LTC De Heerenduinen,
Gerda Booij, Secretaris
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I GESCHIEDENIS.
Tot het begin van de jaren zeventig speelden op de in het park Velserbeek gelegen
tennisbanen onder meer twee tennisclubs te weten: RKLTC "Velsen" en "Velserbeek".
Door de aanleg van het tennispark "De Vinkenbaan" met zeven gravelbanen in het
Heerenbos, ontstonden er ideeën voor een nieuwe tennisvereniging. De bovengenoemde
clubs zagen mogelijkheden tot uitbreiding en samenwerken. Zij fuseerden tot de vereniging
LTC "De Heerenduinen". Dit vond plaats op 22 februari 1972.
Hiermee werd het tennispark "De Vinkenbaan" omgedoopt tot het tennispark "De
Heerenduinen". In verband met de snelle groei van het aantal leden werd de accommodatie
al snel uitgebreid tot twaalf gravelbanen.
Rondom de centraal gelegen kantine, kleedaccommodatie en zonnig terras liggen de banen
gegroepeerd in drie vakken, zodat snel is te overzien wie waar speelt. In 1979 werd er een
automatische beregeningsinstallatie aangelegd en met een grondige opknapbeurt van de
kantine kreeg het park weer een gezellig en modern aanzien. Vanaf 1994 beschikt het park
over een oefenkooi, die met een donatie uit het Schipholfonds in 2007, van een vlakke
tennisvloer is voorzien.
Na twintig jaar intensief gebruik was het verenigingsgebouw toe aan een renovatie. Er werd
zelfs gedacht aan totale nieuwbouw.
Uiteindelijk werd gekozen voor een grondige renovatie. Deze vond plaats in de
winterperiode 19951996. Het clubgebouw werd in 2004 uitgebreid met een fustruimte voor
de kantine en een ruimte voor de vervaardiging van de clubbladen, archief- en papieropslag
e.d.
In 2001 werden de banen 11 en 12 voorzien van een lichtinstallatie en dat geschiedde in
2004 bij de banen 8, 9 en 10. In datzelfde jaar werden alle twaalf banen gerenoveerd,
waarbij op de algemene ledenvergadering en middels een enquête in het clubblad werd
gekozen voor continuering van de bestaande baansoort: gravel.
In 2002 werd de beregeningsinstallatie aangesloten op een waterbron en via een ingenieus
systeem wordt het aanwezige ijzer uit het water verwijderd, om bruinkleuring van de banen
tijdens beregenen te voorkomen.
Het park is gelegen aan de Heerenduinweg 12 te IJmuiden. Het park is eigendom van de
gemeente Velsen en wordt via een eind 2004 getekende nieuwe huurovereenkomst door de
vereniging voor een periode van 20 jaar gehuurd; einde contractperiode in het jaar 2021.
De opstallen zijn eigendom van de vereniging. Zij verzorgt zelf het onderhoud van de banen
en de opstallen en sinds de nieuwe huurovereenkomst ook het grootonderhoud van de
banen.
Ons spelsysteem onderscheidt zich van het bij de meeste verenigingen toegepaste
afhangsysteem. Wij kennen vaste speeltijden en vaste baanindeling. Alleen als de
lichtsensor de baanverlichting automatisch in werking stelt, wordt een afhangsysteem
gehanteerd.
De leden zijn ingedeeld op een vaste ochtend, middag of avond. Voor speeltijden en
speelregels: zie hoofdstuk IV Baanreglement.
Het park kan worden bespeeld door zowel leden van LTC "De Heerenduinen" als door
particuliere huurders. Het park is het hele jaar open.
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II ORGANISATIE
1 TAKEN BESTUUR EN COMMISSIES
De ledenvergadering kiest uit de leden een bestuur en de leden van de verschillende
commissies.
De bestuursleden hebben een zittingsperiode van 3 jaar. De commissieleden worden
jaarlijks gekozen.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft een oneven aantal leden.
Zij is verantwoordelijk voor de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement,
alsmede van alle andere reglementen en bepalingen. Het beslist over alles waar niet in de
statuten, reglementen of bepalingen is voorzien. Jaarlijks legt het bestuur in de Algemene
Leden Vergadering (ALV), verantwoording af (art. 10 huishoudelijk reglement).
Het bestuur bestaat uit:
Het Algemeen Bestuur (AB)
De voorzitter
1e secretaris
1e penningmeester.
Voorzitter van de Kantine Commissie (KC)
Voorzitter Technische commissie (TC), waaronder naast het competitietennis voor jeugd en
senioren ook het recreatietennis valt. Het jeugdtennis is vertegenwoordigd door de
jeugdcommissie in de Technische Commissie. Onder de TC valt tevens nieuwe leden,
werving, behoud en begeleiding.
Voorzitter Sponsor-, Redactie-, P.R. Commissie.
Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door: de voorzitter, 1e penningmeester (tevens
vicevoorzitter) en 1e secretaris. De 2e secretaris verzorgt de notulering en bewaakt
algemene zaken; is geen bestuurslid en heeft geen stemrecht in het algemeen bestuur.
Deze bestuursstructuur werd vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 30-01-06
en is onlangs in de ALV van 2010 aangepast en goedgekeurd. De coördinator nieuwe leden
is op de ALV 2013 benoemd.
Het bestuur wordt in zijn beheer ondersteund door commissies.
In de ALV van 2010 werd de Technische Commissie (TC) weer in ere hersteld. Hieronder
vallen het competitietennis van jeugd en senioren en het recreatieve tennis. De
ontwikkeling van het jeugdtennis en het creëren van spelplezier wordt in de TC met een
eigen bestuurslid Jeugdtennis benadrukt.
De Kantine-Commissie heeft onder meer tot taak het organiseren van een kantinedienst en
in dit verband opzetten van een dienstrooster van de medewerkers. Met ingang van het
seizoen 2006 is er het systeem van verplichte kantinedienst. Naast de vaste vrijwilligers
zullen de overige seniorleden ingedeeld worden door de kantine commissie voor 1 tot 2
bardiensten per seizoen. Daarnaast regelt de KC het inkopen en op peil houden van de
voorraad van de te verkopen artikelen; het vaststellen van de verkoopprijzen. Voor dit
laatste dient vooraf door het bestuur goedkeuring te worden verleend.
De Sponsor, Redactie, P.R. Commissie is verantwoordelijk voor promotionele communicatie
en informatievoorziening in het algemeen. De leden van deze commissie zorgen voor zaken
als de Website, faciliteren persberichten, publicatie van foto’s en de huisstijl. Van oudsher
zorgen van en een aantal malen per jaar doen uitkomen van het verenigingsblad. Daarnaast
wordt ook de website ontwikkeld die beheerd wordt door meerdere redacteuren en worden
regelmatig nieuwsbrieven per e-mail verstuurd. De commissie beheert de hiervoor
bestemde machines en apparaten en koopt het noodzakelijke papier in of besteed drukwerk
uit.
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De coördinator Park & Baan zorgt voor de coördinatie t.a.v. het onderhoud van de
gebouwen en de banen samen met een groep vrijwilligers. Noodzakelijke investeringen
worden door de coördinator voorbereid en na goedkeuring ervan door het AB, in uitvoering
genomen.
Coördinator Nieuwe Leden houdt zich bezig met werving, begeleiding en behoud van
nieuwe Leden.
Bovenstaande commissies hebben een blijvend karakter. Het is mogelijk dat het bestuur
zich daarnaast tevens laat ondersteunen door ad hoc commissies. Voorbeelden hiervan zijn:
de Bouw commissie, Evenementen commissie en de Feest commissie

2 SCHEMATISCH OVERZICHT
Dagelijks Bestuur (DB)
1) Voorzitter

Mevr. Elma Buur

2) 1e Secretaris

Mevr. Gerda Booij

3) 1e Penningmeester

Dhr. Phillip Burggraaf

Algemeen Bestuur (AB) incl. DB
4) Voorzitter Technische Commissie
5) Voorzitter Sponsor Redactie P.R. Commissie
6) Coördinator Nieuwe- en Leden behoud
7) Voorzitter Kantine-Commissie
8) Coördinator Park en Baan
9) 2e Penningmeester

Dhr. Jan Schröer

- 2e Secretaris (vacature) geen stemrecht tijdens bestuursvergaderingen.

III LIDMAATSCHAP
1 AANMELDEN.
Het lidmaatschap en/of een particuliere seizoenbaan kan uitsluitend verkregen worden via
de ledenadministratie. Er dient een opgave verstrekt te worden van:
• Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoon, E-mail, geboortedatum en
speelsterkte.
• Tenslotte verzoeken wij aan te geven op welke speeltijd u het liefst ingedeeld
zou willen worden met een aantal alternatieve tijden.
• Indien (particuliere) training gewenst is, kunt u contact opnemen met de trainer.
• Voor de ledenpas dient een pasfoto ingeleverd te worden, verplicht voor het
spelen van competitie en toernooien.
Aanmelden kan via de website van de vereniging of door het opsturen van een
inschrijfformulier.
In overleg met de Technische Commissie (Baanindeling) zal met u een speelochtend,
-middag of –avond worden bepaald.
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Nieuwe leden betalen naast de contributie een éénmalig bedrag aan entreegeld
(administratiekosten).
Ieder jaar wordt door het bestuur bepaald:
• of het bedrag in rekening wordt gebracht en zo ja;
• de hoogte van dit bedrag

2 OPZEGGEN
Een lid, die het lidmaatschap c.q. de particuliere baan voor het volgende seizoen wil
opzeggen dient dit uiterlijk 31 december van het lopende verenigingsjaar te doen,
schriftelijk of per mail, bij de ledenadministratie.
Voor opzeggen na 31 december geldt dat u de volledige contributie voor het volgende jaar
verschuldigd bent. Tevens wordt het op prijs gesteld dat de reden voor opzegging wordt
aangegeven.

3 BETALINGSVOORWAARDEN
De inning van contributiegelden heeft de vereniging uitbesteed. Deze wordt verzorgd door
KNLTB.Collect.
Leden hebben voor het voldoen van hun contributie 2 mogelijkheden:
1.
Betaling ineens.
Via IDEAL of eenmalige automatische incasso.
2.
Betaling in 4 termijnen (interval circa 30 dagen).
Betaling in termijnen kan alleen via incasso.
Aan betaling in termijnen zijn voor het lid kosten verbonden: per termijn betaalt hij
of zij € 1 - aan KNLTB.Collect voor de extra handling die dat van KNLTB.Collect
vraagt.
Er vindt geen restitutie plaats bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap (ook niet als
gevolg van verhuizing).
Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen wordt een incassobureau ingeschakeld,
waardoor u dan een hoger bedrag kwijt bent en er kan een speelverbod worden opgelegd,
overeenkomstig art.6 van het huishoudelijk reglement.

4 NIET SPELENDE LEDEN
Incidenteel ontvangt het bestuur van leden een aankondiging dat zij gedurende het
aanstaande zomerseizoen niet kunnen tennissen.
De redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend. Soms is e.e.a. het gevolg van het moeten
stellen van andere prioriteiten. Soms is dit het gevolg van persoonlijke ongemakken of zijn
medische achtergronden de oorzaken.
Als tegemoetkoming aan de laatste situatie heeft het bestuur besloten om het fenomeen
Niet-spelendlid (NSL) te introduceren. Dit betekent dat men de mogelijkheid heeft het
bestuur te verzoeken met opgave van reden, het lidmaatschap om te zetten in een
nietspelendlidmaatschap. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Bij
akkoord, worden speelrecht en baanindeling opgeheven. In plaats van de normale jaarlijkse
contributie betaalt men dan een sterk gereduceerde bijdrage als nietspelendlid.
Het nietspelendlidmaatschap wordt automatisch aan het einde van het nieuwe seizoen
omgezet in het oorspronkelijke lidmaatschap. Bij opheffen van nietspelendlidmaatschap zal
voorrang bij indeling op voormalige speeltijd, voor zover mogelijk, worden toegepast.

5 ERELIDMAATSCHAP
In de statuten staat vermeld dat ereleden natuurlijke personen zijn die zich t.a.v. de
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vereniging op bijzonder eervolle wijze hebben onderscheiden (art.5.1). Tevens staat er dat
dit erelidmaatschap kan worden verkregen door een, op voordracht van het bestuur, door
de algemene ledenvergadering genomen besluit met een meerderheid van tenminste
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen (art.6.1).
In tegenstelling tot leden, zijn ereleden niet gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld (art.8.1).

6 LID VAN VERDIENSTE

In 2002 heeft het bestuur het lidmaatschap van verdienste ingesteld. Leden van verdienste
zijn natuurlijke personen die zich hebben onderscheiden t.a.v. de vereniging.
Leden van verdienste worden op voordracht van een aantal leden door het bestuur
benoemd. Dit geschiedt eenmaal per 5 jaar, tijdens een lustrumviering.

IV BAANREGLEMENT
1 ALGEMEEN
Het park is geopend van 1 april t/m 31 maart.
Speelrechtsysteem 1 april t/m 31 oktober
Afhangsysteem 1 november t/m 31 maart
De speeltijden zijn:
's morgens van 08.30 12.00 uur
's middags van 13.30 17.00 uur
's avonds van 17.30 donker
• De banen zijn toegankelijk voor leden die pasjes kunnen tonen en voor particuliere
huurders, als een van de spelers(sters) het betalingsbewijs kan tonen.
• Men heeft speelrecht van 1 april t/m 31 oktober.
• Afhangsysteem geldt van 1 november t/m 31 maart.
• De spelers(sters) zijn verplicht, alle aanwijzingen die door het bestuur, de
commissieleden of de groundsman worden gegeven, op te volgen.
• Indien de groundsman het noodzakelijk acht, dat er tijdens de speeltijden
onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie verricht worden, zijn de
spelers(sters) verplicht hem hiertoe in de gelegenheid te stellen door de baan zo
spoedig mogelijk te ontruimen.
• Tenniskleding is verplicht, maar het dragen van een trainingspak is toegestaan. Onder
tenniskleding wordt verstaan: voor tennis in de handel zijnde kleding.
• Sport en/of trimschoenen op de baan zijn verboden en het dragen ervan kan tot
verwijdering van de baan tot gevolg hebben.
• Reclame op de kleding moet voldoen aan de vereiste regels.
• Een ieder is verplicht om stoelen e.d., die elders op het park gebruikt zijn, op het terras
terug te zetten en gebruikt serviesgoed, evenals lege emballage, in de kantine in te
leveren.
• Achtergebleven en vergeten kledingstukken e.d., kunnen tot 4 weken na vermissing bij
de groundsman worden teruggehaald.
• Elke speler(ster) dient goede tennisballen bij zich te hebben.
• Mocht de speelbal op een andere baan komen waarop wordt gespeeld, dan is het niet
toegestaan deze bal op te halen. In dat geval vraagt men de speelbal terug.
• Tijdens de toernooien (zie hierover de verenigingsagenda) kunnen geen normale
speeltijden gehandhaafd worden. Alleen indien de wedstrijdleiding toestemming
verleent, kan gespeeld worden.
• Na het beëindigen van het spelen dient de baan geveegd te worden.
• De respectievelijke commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun
aangaande voorschriften.
• Niet aan het spel deelnemende personen mogen zich niet op de baan bevinden.
• Het is niet toegestaan dat kinderen in de kleedlokalen spelen.
• Als er water op de baan ligt mag er niet worden gespeeld en zeker niet worden
geveegd.
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•
•
•
•

Bij sneeuw en dooi mag niet worden gespeeld.
Prikken, dweilen en gravel strooien is niet toegestaan.
Stoelen mogen niet op de baan worden geplaatst.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen van het baanreglement afwijken.

2 SPEELREGELS
A SPELEN

OP TIJDEN EN BANEN WAAROP MEN IS INGEDEELD.

Men is veelal met maximaal 11 spelers(sters) ingedeeld op één baan. Indien er meer dan 10
personen van ongeveer gelijke speelsterkte op één speeltijd zijn, worden meerdere banen
samengevoegd tot een poule. Op het baanindelingen bord is dit aangegeven.
De belangrijkste spelregels hierbij zijn:
a. Iedere speler(ster) die op het bord staat vermeld, heeft op het aangegeven dagdeel op
de aangegeven baan of poule van banen speelrecht. Er is dus geen speelrecht op banen
waarop men niet is ingedeeld.
b. Zijn er meer speelgerechtigde dan er maximaal per baan of poule van banen kunnen
spelen, dan wordt elk heel en half uur getost wie gedurende het eerstkomende half uur wel
en wie niet kan spelen. Is iemand gedurende een half uur uitgevallen, dan tost hij of zij
weer mee zodra alle anderen ook eenmaal zijn uitgevallen.
Indien het maximum niet wordt overschreden, wordt ook elk heel en half uur getost wie
met wie tegen wie gaat spelen. Zijn er minder dan een veelvoud van 4 spelers(sters), dan
kan na overleg een enkelpartij worden gespeeld of "snoepers" worden uitgenodigd mee te
spelen.
c. Het onder b genoemde vervalt als alle spelers(sters) het spel gedurende langere tijd
willen voortzetten.
B SPELEN

OP BANEN, AL OF NIET OP SPEELTIJDEN, WAAROP MEN NIET IS INGEDEELD.

Het betreft hier "spelende" leden, zowel junior als senior en zij vallen niet onder de
categorie onder A genoemd. We spreken hierover de zogenaamde "snoepers". De snoepers
kunnen spelen op banen waarop niet wordt gespeeld. Wanneer een baan wordt verhuurt,
dient de snoeper de baan onmiddellijk te vegen en vrij te maken.
C VOOR ‘SNOEPERS’

GELDEN DE VOLGENDE SPELREGELS.

a. Zodra spelers(sters) van de categorie A verschijnen, dienen de snoepers onmiddellijk de
baan te vegen en vrij te maken.
b. Indien gespeeld wordt op een baan bestemd voor particulieren, dient bij de komst van de
particulier of vertegenwoordiger van hem (haar) de baan te worden geveegd en
vrijgemaakt.
c. Indien 2 snoepers op één baan spelen, zijn zij wanneer 2 andere snoepers hierom vragen
verplicht hen onmiddellijk toe te laten of in overleg er voor te kiezen elk heel en half uur te
wisselen, opdat door 2 personen gespeeld kan worden.
d. Zijn er meer dan 4 snoepers voor één baan, dan dient elk heel en half uur gewisseld te
worden. In overleg kunnen tussen snoepers andere afspraken binnen de gestelde
mogelijkheden worden gemaakt.
Afstaan van speeltijd i.v.m. toernooien.
Tijdens het spelen van toernooien kan in principe geen gebruik worden gemaakt van het
speelrecht. De toernooileiding bepaald of er kan worden gespeeld. Het streven is om niet
meer dan 3x per jaar het speelrecht in te nemen zowel voor leden als voor particulieren.
In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden. Bijtijds zal dit bij de betrokkenen
bekend gemaakt worden
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4 BAANVERLICHTING
Sinds 2005 maken we gebruik van een “afhangsysteem” voor het gebruik van de verlichting
op baan 8, 9, 10, 11 en 12 tijdens de donkere uren.
Hoe werkt het?
Bij invallende duisternis kunt u de verlichting handmatig aandoen (door de knop binnen in
het halletje in te drukken) De spelers op baan 8, 9, 10, 11 en 12 stoppen met spelen en
vegen de banen tijdens het opwarmen van de verlichting. Het reguliere speelrecht vervalt
vanaf dit moment op baan 8, 9, 10, 11 en 12 en deze banen zijn nu voor algemeen gebruik.
Na een half uur wordt er gewisseld en start de volgende groep af-hangers met hun partij. In
deze 2e groep af-hangers kunnen ook de speelgerechtigden van de desbetreffende avond
weer deelnemen (zij hebben in de 1e ronde geen speelrecht). Na een half uur wordt er weer
gewisseld en dit gaat zo door tot 22.30 uur. Om 22.30 uur gaat de laatste groep af-hangers
de baan op. Om 23.00 uur gaat de verlichting automatisch via een tijdklok uit. Voor die
tijd moeten de banen natuurlijk wel geveegd zijn en is het voor u prettig als u uw kleren,
tennistassen, en dergelijke voor het uitgaan van de verlichting heeft verzameld.
Wat zijn de regels?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Het afhangsysteem geldt van maandag tot en met vrijdag.
Het afhangsysteem is alleen voor seniorleden.
De verlichting moet handmatig aangezet worden en gaat automatisch uit door
middel van een tijdklok. Dit is tevens het begin en einde van het afhangsysteem.
Bij inschakeling van de verlichting vervalt ieders vaste speelrecht, van november t/m
maart heeft niemand speelrecht.
Het afhangsysteem gaat in op een heel of half uur en er wordt dus ook gewisseld op
hele en halve uren.
Tot en met oktober hebben speelgerechtigde van de desbetreffende avond het eerste
half uur geen afhangrecht en kunnen dus niet spelen.
Als de banen het eerste half uur niet geheel bezet zijn, dan mogen speelgerechtigde
van de desbetreffende avond de lege plekken opvullen. Zij moeten dan wel
afhangen.
In november heeft geen enkel lid vast speelrecht en geldt het afhangsysteem voor
iedereen.
Afhangen kan alleen met een geldige ledenpas van LTC De Heerenduinen met daarop
een pasfoto. Anders geen speelrecht.
In principe worden er op de verlichte banen geen enkelpartijen gespeeld, wel als er
verder geen belangstelling is van andere af-hangers voor de banen.

Wat moet u verder nog weten?
•
•

5

Het afhangbord hangt links van de deur naar de kantine/kleedkamers.
De kantine is standaard geopend van 19.30 tot 23.30 uur. Bij weinig spelers kan de
kantine eerder sluiten, dit beslissen de aanwezige barmedewerkers.

Algemene gedragscodes
1.
2.
3.
4.
5.

6

Respecteer de regels van je sport;
Respecteer de mede- en tegenstanders binnen je sport;
Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig;
Gebruik geen fysiek, mentaal en verbaal geweld bij sport;
Samen staan voor faire sport;

SPECIFIEKE

GEDRAGSCODES

1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
2. Speel volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels;
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3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk;
4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en juryleden;
5. Beïnvloed de scheidsrechter en juryleden niet door onbehoorlijke taal of
agressieve gebaren en woorden;
6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een
nederlaag;
7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als jezelf verliezer
bent;
8. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag;
9. Respecteer de mensen die het mogelijk maken om je sport te bedrijven.

V BAANINDELING
1 SENIORLEDEN
De baanindeling vindt plaats rond de start van het zomerseizoen. De technische commissie
maakt de baanindeling, waarbij men met veelal 10 medespelers(sters) wordt ingedeeld op
één baan.
Indien er meer dan 10 personen van ongeveer gelijke speelsterkte op één speeltijd zijn
ingedeeld, worden meerdere banen samengevoegd tot een poule. Dit wordt aangegeven op
het baanindelingen bord welke is opgehangen in de entree van het verenigingsgebouw.
(Zoals ook aangeven bij IV Baanreglement onder punt 2 ” Speelregels”).
Bij de baanindeling worden de volgende regels in volgorde van vermelding gehanteerd
(hierbij worden alle verzoeken tot verandering behandeld in volgorde (datum) van
binnenkomst):
• de basis is het ledenbestand van spelende seniorenleden per 1 januari van het
lopende jaar.
• de baanindeling zoals deze het afgelopen jaar is gehanteerd.
• inpassen van weer spelende, voormalig nietspelendeleden (1e en 2e speeltijd).
• inpassen van de toegekende speelsterktewijzigingen.
• inpassen van de verzoeken om speeltijdwijzigingen.
• indeling van nieuwe leden op de door hen aangevraagde speeltijden en speelsterkte
voor zover er ruimte is.
• indien niet mogelijk, dan zoekt de technische commissie met het nieuwe lid naar
een alternatieve oplossing.
• verzoeken om een 2e speeltijd of wijziging hiervan.
• na publicatie van de voorlopige baanindeling medio maart, is het tot medio april
mogelijk, verzoeken tot wijziging in te dienen.

2 JEUGDLEDEN
Qua tennis onderscheiden we twee groepen, maar wordt er rekening gehouden met de
leeftijd.
A. Pupillen Leeftijd 8 jaar
Werken aan lichamelijke ontwikkeling gericht op tennis; d.w.z. aanleren van de
basistechniek onder begeleiding van een trainer. Tennis-moeder/-vader (bal- en
slagvaardigheid).
Leeftijd 9 t/m 11 jaar
Aanleren en verdere ontwikkeling van de tennistechniek onder subsidieerde
begeleiding van een trainer.
B. Junioren Leeftijd 12 t/m 17 jaar
1. Ontwikkeling van het tennisniveau;
Of indien hieraan voorkeur wordt gegeven:
2. alleen recreatief tennissen
Tijden zomertraining jeugd:
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Pupillen t/m 8 jaar:

woensdag vanaf 13.00 uur

Pupillen 9-10 jaar:

voor zover mogelijk woensdag vanaf 15.00 uur, anders
maandag-dinsdag- donderdag- of vrijdagmiddag vanaf 15.50
uur
afhankelijk van behoeften, maandag t/m vrijdag tussen
15.50- 17.30 uur en zaterdagochtend

Junioren: 11 t/m 17 jaar

Ad 1. Het tennisgevoel wordt ontwikkeld bij het volgen van de tennislessen. Er wordt geen
nadruk gelegd op selectie, wel wordt prestatiegericht tennis bevorderd.
Ad 2. Geen verdere ontwikkeling van het tennisniveau, alleen recreatief
tennissen. Speeltijd als ad 1. De junioren hebbende mogelijkheid tot meespelen
in de laddercompetitie en tot het meespelen in de onderlinge toernooien.

3 PARTICULIEREN
Vanaf de oprichting is het een gebruik dat een beperkt aantal banen kunnen worden
gehuurd door particulieren. Zij huren voor de duur van het seizoen, gedurende een
vastgestelde speeltijd een baan en kunnen op vertoon van het betalingsbewijs uitsluitend op
de gehuurde baan spelen.
Volledigheidshalve zij vermeld dat de gebruiksvolgorde van banen 11 en 12 is:
1. gebruik door trainers
2. gebruik door leden
De prijs voor incidentele verhuur van een baan bedraagt in 2021 € 16,00 per uur/ per baan.

VI TRAINING
Wanneer men gaat beginnen met de tennissen, is het aan te bevelen om tennislessen te
nemen. Hiermee wordt het aanleren van de juiste houding en slag bevorderd. Ook bij
prestatiegericht tennis dient men ondersteuning te hebben van een trainer.
LTC "de Heerenduinen” heeft hiervoor een contract afgesloten met Tennis School
Kennemerland (TSK) van Ronald van de Linde. Dit houdt in dat de vereniging aan de
tennisschool en haar tennisleraren banen beschikbaar stelt, opdat de leden op ons park
lessen kunnen nemen.
In de winter bestaat de mogelijkheid door te trainen.
In het algemeen geldt dat de trainingskosten geheel voor rekening zijn van betrokkenen.
Afgelasting speelvelden.
Bij dusdanige weersomstandigheden, welke twijfel over de bespeelbaarheid van de banen
veroorzaken, is de groundsman in eerste instantie de persoon die beslist over afgelasting.
De groundsman is op enkele werkdagen aanwezig.
Indien u het park in het weekend afgesloten treft, is dit i.v.m. het niet bespeelbaar zijn van
de banen. Deze beslissing is eerder op de dag genomen, maar mochten de
weersomstandigheden inmiddels verbeterd zijn, waarschuw dan de groundsman (zie
telefoonnummerlijst). Hij zal dan beslissen of de banen weer bespeelbaar zijn.
Tijdens de competitie is de Verenigings-Competitie-Leider (VCL) bevoegd om de beslissing
over eventuele afgelasting te nemen. Zijn of haar beslissing is bindend en dient door
iedereen opgevolgd te worden. Samen met de groundsman en/of de coördinator `Park- en
Baanonderhoud' kan de VCL eventueel over een algehele afgelasting van alle banen op het
park beslissen.
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Tijdens toernooien beslist de toernooileiding.
Doorspelen op natte of onbespeelbare banen kan ervoor zorgen dat de bespeelbaarheid van
de banen later in het seizoen afneemt.

VII COMPETITIE-TENNIS
Veelal in poules met teams van acht verenigingen waarbij 4 x thuis en 3 x uit of 3x thuis en
4 x uit wordt gespeeld.
De voorjaarscompetitie vindt plaats in de maanden april, mei en begin juni. De
najaarscompetitie begint half september t/m oktober. Veelal speelt men bij elk spel om twee
gewonnen sets.

1 SENIOREN

Competitietennis wordt georganiseerd door de K.N.L.T.B.
De K.N.L.T.B. kent een Landelijke competitie. De competitie wordt gespeeld in het weekend
en de damescompetitie op doordeweekse dagen.
Het aantal teams dat de Heerenduinen inschrijft wordt bepaald door de Technische
Commissie.

LANDELIJK SENIOREN

De landelijk georganiseerde competitie kunnen we onderverdelen in:
DAMESCOMPETITIE
Dames
dinsdag
Dames dubbel
dinsdag
Dames dubbel
donderdag

aanvangstijd variabel 09.00- 10.00 uur
(2DE- 3DD)
(4DD)
(4DD)

ZATERDAG
Dames 17+
Dames Dubbel 17+
Heren 17+
Heren Dubbel 17+
Heren 35+
Gemengd 17+
Gemengd Dubbel 17+

aanvangstijd variabel 09.00 – 16.00 uur
(4DE-2DD)
(4DD)
(4HE-2HD)
(4HD)
(4HE-2HD)
(DE-HE-GD-DD-HD)
(DD-HD-2GD)

ZONDAG
Dames
Dames dubbel
Heren
Heren dubbel
Heren 35+
Gemengd
Gemengd 35+
Gemengd dubbel

aanvangstijd variabel 09.00 – 16.00 uur
(4DE-2DD)
(4DD)
(4HE-2HD)
(4HD)
(4HE-2HD)
(2DE-2xHE-DD-HD-2xGD)
(DE-HE-GD-DD-HD)
(DD-HD-2GD)

Instapcompetitie (8/9 spelers)
Instapcompetitie voor beginnende competitiespelers. Resultaten zijn minder belangrijk, je
speelt voornamelijk voor de gezelligheid en op je eigen niveau. Door de compacte vorm
past het gemakkelijk in je agenda!
Doelgroep
Beginnende competitiespelers (cat. 8/9) van 17 jaar en ouder
Eigenschappen
• 2x dubbel en alle combinaties mogelijk (bijv. twee vrouwen tegen 1 man en 1 vrouw)
• 2 niveaus binnen instapcompetitie
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•
•

Telt niet mee voor je speelsterkte (DSS)
Beslissende wedstrijdtiebreak als 3de set + bij een stand van 40-40 beslissend punt
7 speeldagen tijdens de Voorjaarscompetitie in april en mei op zondagmiddag.

Najaarscompetitie zaterdag
Aanvang in september, er kunnen zowel gemengde-, heren- als damesteams inschrijven.
Gemengd 17+
Gemengd dubbel 17+
Heren 17+
Heren 17+
Heren dubbel 17+
Dames 17+
Dames 17+
Dames dubbel 17+

(DE-HE-GD-DD-HD)
(DD-HD-2GD)
(4HE-2HD)
(2HE-3HD)
(4HD)
(4DE-2DD)
(2DE-3DD)
(4DD)

2 JEUGD
JEUGDCOMPETITIE
ROOD, ORANJE en GROEN
Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Daardoor
leren ze het spel razendsnel spelen. De kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: rood,
oranje en groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten.

Rode competitie – zondag

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen
door elkaar.
Leeftijd t/m 8 jaar. Als het kind nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen
kinderen max. 1 jaar te oud zijn.
Er wordt met rode ballen gespeeld. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien
mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn
ingedeeld.
Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door
baancapaciteiten niet mogelijk is. Totale speelduur van de dag is maximaal 1 uur.
Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2
groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is
einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en
onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), als de 1e poging fout gaat, mag er nog
een keer geserveerd worden.
Er wordt met rode ballen gespeeld.
Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.
Totale speelduur van de dag is maximaal 1 uur exclusief warming-up.
Kinderen worden ingedeeld in twee verschillende poules gedurende de twee periodes
(maart/april en mei/juni), bestaande uit verschillende teams en verenigingen van ca.
18-26 kinderen

Oranje competitie – Zondag
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•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen
door elkaar.
Leeftijd 8 t/m 10 jaar. Als het kind nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen
kinderen max. 1 jaar te oud zijn. Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood
is ontgroeid, mag het max. 1 jaar te jong zijn.
Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van
de eigen vereniging is. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.
Er wordt met oranje ballen gespeeld.
Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door
baancapaciteiten niet mogelijk is. Totale speelduur van de dag is maximaal 2 á 2½
uur.
De kinderen spelen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem
(BPS) toegepast bij een 40-40 stand. De ontvanger bepaalt dan vanaf welke kant
(rechts of links) de serveerder de bal in het spel moet brengen. Bij een 3-3 stand in
games wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak).
Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een
2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje
wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.
Kinderen worden ingedeeld in twee verschillende poules gedurende de twee periodes
(maart/april en mei/juni), bestaande uit verschillende teams en verenigingen van ca.
18-26 kinderen

Groene competitie – Zondag

•
•
•

Er zijn in totaal veertien speelmomenten in het jaar (voor- en najaar).
Er kunnen gemengde teams worden gemaakt. Jongens en meisjes spelen door
elkaar.
Kinderen moeten in de leeftijd zijn van 10 t/m 12 jaar. Als het kind nog niet de
vaardigheid heeft voor geel, mogen kinderen max. 1 jaar te oud zijn. Of als het kind
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•

•
•
•

•

•

•
•

•

erg getalenteerd is en niveau oranje is ontgroeid, mag het max. 1 jaar te jong zijn
om mee te spelen met de Groene competitie.
De ploeg bestaat bij inschrijving uit minimaal 4 spelers, maximaal 6 spelers. Zorg
dat er voldoende invallers zijn, zodat uitval of verhindering van spelers kan worden
opgevangen.
Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.
Er wordt gespeeld met groene ballen.
Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil
van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een
tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 3e set
moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende
wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten).
Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast. De
ontvanger bepaalt vanaf welke kant (rechts of links) de serveerder de bal in het spel
moet brengen.
Het aanvangstijdstip is variabel tussen 8.30-12.00 uur, tenzij dit door
baancapaciteiten niet mogelijk is. In dit geval mogen wedstrijden uiterlijk om 15:00
uur aanvangen.
De teams dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de
reglementen en de puntentelling.
De vereniging dient zich uiteraard zoveel mogelijk aan de vastgestelde speeldata te
houden. Bij verhindering van spelers dient de club eerst voor invallers te zorgen
zodat de wedstrijd op de vastgestelde speeldag door kan gaan.
Als er met goedkeuring van beide teams wegens een andere reden dan
weersomstandigheden wordt verplaatst, dan moet de nieuw overeengekomen
speeldag liggen vóór de laatste reguliere competitiedag. Dit kan ook een andere dag
dan de zondag zijn (bijv. een woensdag- of vrijdagmiddag).

Junioren competitie (10 t/m 14 en 11 t/m 17)
Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende
gele bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen.
Zondagcompetitie
Deze wordt georganiseerd door de K.N.L.T.B. Speelgerechtigd is de jeugd t/m 17 jaar. Er
wordt gespeeld op zondag.
Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld als de stand
in de gemengd dubbels 1-1 in sets is. Winnaar van die beslissende tiebreak - en daarmee
ook van de partij - is degene die het eerst tien punten behaalt op voorwaarde dat er een
verschil is van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en geldt voor
de partijuitslag als een set met games (7-6).
Een competitiewedstrijd bestaat uit: - 2 heren-enkel - 2 dames-enkel - 1 heren-dubbel –
1 dames-dubbel - 2 gemengd-dubbels. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets.

VIII TOERNOOIEN
1 SENIOREN

De Heerenduinen organiseert elk seizoen een aantal toernooien. Elk toernooi wordt
hieronder kort beschreven. Voor elk toernooi kunt u zich inschrijven via inschrijfformulieren.
Deze inschrijfformulieren vindt u in de kantine, in het clubblad en op de website.
A Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen duren 1 week. Aan dit toernooi kunnen ook alleen leden van
Heerenduinen meedoen. Dit toernooi kent de volgende onderdelen: dames enkel, heren
enkel, dames dubbel, heren dubbel en gemengd dubbel in de speelsterkten 3/4 / 5, 6 / 7 en
8 / 9. De volgorde van inschrijving is niet van belang. Bij overschrijding van het maximum
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wordt er geloot. Indien de inschrijving het toelaat kunnen de voorrondes in poules worden
gespeeld. De slotrondes worden via het afvalsysteem gespeeld: wie verliest valt af.
B Open Toernooi
Het Open Toernooi duurt 1 week. Aan dit toernooi kunnen naast leden van De Heerenduinen
ook leden van andere verenigingen deelnemen. Dit toernooi kent de volgende onderdelen:
dames-enkel, heren-enkel, damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel in de
speelsterkten 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 35+. De loting van dit toernooi is in handen van de KNLTB
en wordt gedaan door een bonds-gedelegeerde van de K.N.L.T.B.
C Open 50+ Toernooi
Het Open 50+ Toernooi wordt gespeeld in de week van het Open Toernooi van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Aan dit toernooi kunnen ook niet leden deelnemen.
Eenieder kan inschrijven die bij aanvang van het toernooi de leeftijd van 50 jaar heeft
bereikt en de speelsterkte heeft van 5 t/m 9. Dit toernooi heeft de navolgende onderdelen:
dames- en herendubbel en gemengd-dubbel. Er wordt geen loting door de KNLTB gedaan.
Er wordt gespeeld in poules op sterkte ingedeeld.
D Damestoernooi
Het damestoernooi vindt plaats op een nader te bepalen dag van de week of een zondag in
september of in oktober. De dames worden ingedeeld in poules naar speelsterkte.
Elke dame speelt met een wisselende partner. De volgorde van inschrijving is niet van
belang. Bij overschrijding van het maximum wordt er geloot.
Dit toernooi heeft een recreatief karakter. Het spreekt voor zich dat de winnaars van elke
poule ook na dit toernooi in het zonnetje worden gezet.
E Herentoernooi
Op een andere zondag in september of in oktober kunnen de heren voor dit toernooi
inschrijven. De heren worden ingedeeld in poules naar speelsterkte. Er worden alleen
dubbels gespeeld. De volgorde van inschrijving is niet van belang. Bij overschrijding van het
maximum wordt er geloot. Ook dit toernooi heeft een recreatief karakter. Ook hier gaat de
winnaar van elke poule niet met lege handen naar huis
F Mixtoernooi
Op een zondag in oktober treden koppels (M/V) met elkaar in het strijdperk. De koppels
worden onderverdeeld in poules naar speelsterkte. De volgorde van inschrijving is niet van
belang. Bij overschrijding van het maximum wordt er geloot

2 JEUGDLEDEN
Clubkampioenschappen
leder jeugdlid mag inschrijven. Er wordt gespeeld op maximaal 10 banen, leden en
particulieren hebben geen speeltijd. Voor de jeugdleden is er die week ook geen training.
Vrienden en Vriendinnendag
Mag iedereen mee komen spelen.
Jeugd-dag
De jeugdcommissie organiseert deze dag. Een clinic wordt gegeven door de trainers van
tennisschool TSK met de spelers van de seniorenselectie. Andere onderdelen zijn een
racketmiddag en barbecue.

3 RACKETMIDDAG OF –AVOND/ INTERTOSS)
Een aantal dagen per jaar kunnen racketmiddagen c.q -avonden worden georganiseerd voor
een toss. Aan het begin van de middag (of avond) levert elke deelnemer zijn pasje in en
speelt in wisselende samenstelling een aantal partijen. Hoewel natuurlijk voor elk punt
wordt gestreden staat de gezelligheid voorop.
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Op gezamenlijk initiatief van de tennisverenigingen LTC Bloemendaal, LTC Brederode en LTC
De Heerenduinen wordt er gedurende het tennisseizoen, 24 weken lang, afwisselend op een
van de parken, op de vrijdagochtend, door leden van die verenigingen getost voor een
partijtje tennis. We zien u daar graag komen!

IX PARK EN BAANONDERHOUD
Een tenniscomplex met 12 gravelbanen, een terras, beplanting en een kantine met
kleedruimtes, dit alles vraagt om een regelmatig en zorgvuldig onderhoud.
De gravelbanen hebben vakkundig onderhoud nodig.
Om dit alles te verzorgen is er een groundsman met een aantal andere vrijwilligers. heeft
onze vereniging een groundsman in dienst. Gedurende het seizoen zorgt een professioneel
schoonmaakbedrijf voor het reguliere schoonmaakwerk.
Half februari wordt begonnen met het gereedmaken van de gravelbanen. Hierbij wordt
assistentie verleend door een groep vrijwilligers. Als de weergoden meewerken zijn de
banen voor het tennisseizoen begint, 1 april, gereed.
Wanneer er onderhoud gepleegd dient te worden aan één van de gravelbanen kan het zijn
dat de groundsman spelers verzoekt de baan tijdelijk te verlaten. Aan dit verzoek dient
onmiddellijk gevolg te worden gegeven.
Indien een lid mankementen of andere ongemakken op het park en zijn opstallen bemerkt,
wordt hij/zij verzocht hiervan direct melding te maken bij de groundsman.
De groundsman is namens het bestuur belast met het toezicht op de regels. Hierbij gaat het
voornamelijk om het dragen van de juiste tenniskleding en -schoenen en om het tegengaan
van misdragingen. Zie hiervoor ook hoofdstuk IV Baanreglement.
Door de groundsman kan de toegang tot het park worden ontzegd aan hen, die geen gevolg
geven aan betreffende regels. Betrokkenen dienen zich hiervoor tegenover het bestuur te
verantwoorden.
De groundsman beheert de gevonden voorwerpen.
Honden zijn, mits aangelijnd, op het park toegestaan.
Fietsen dienen in de daarvoor bestemde rekken op het parkeerterrein te worden gestald.
Verwacht wordt dat alle leden zich verantwoordelijk weten voor een goed gebruik van het
gehele complex.
Het is mogelijk incidenteel één of meerdere banen te huren, indien beschikbaar. Voor
informatie en het maken van afspraken kan men terecht bij de groundsman of technische
commissie. De prijs per uur bedraagt € 16,00 per baan.
Tenslotte, de groundsman en de coördinator Park en Baan, zullen er alles aan doen om het
verblijf op het park zo aangenaam mogelijk te maken.
Met enige zelfdiscipline kan elk lid daar ook zijn “graveltje” aan bijdragen.

X KANTINE
Onze kantine is het kloppend hart van onze vereniging.
Velen ontmoeten elkaar daar graag.
Na afloop van een wedstrijd of op de speelavonden is het gezellig om onder het genot van
een drankje en een hapje na te praten over het verloop van een wedstrijd of elkaars
wederwaardigheden. Bij mooi weer kan dit natuurlijk ook nog op het terras.
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Op de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2006 werd, om de problematiek van de
barbezetting op te lossen, gekozen voor een verplichte bardienst. Ieder senior lid is
verplicht minimaal 2 kantinediensten per seizoen te vervullen. In de maand maart
ontvangen alle leden een schrijven/ e-mail. Hierin worden de “spelregels” weer opnieuw
uitgelegd en kunnen de leden zichzelf indelen in het kantineschema welke u kunt vinden op
de website van LTC De Heerenduinen. Indien u dit niet zelf kunt mag u uw diensten ook
opgeven bij de kantinecommissie.
Alle medewerkers doen hun werk onder verantwoordelijkheid van de Kantine-Commissie.
De commissie zet zich ervoor in om alles, wat met het kantinegebeuren te maken heeft, in
goede banen te leiden. Zo is zij belast met de inkoop van kantineartikelen, controle van de
apparatuur op goed functioneren en eindverantwoordelijk voor de kantinebezetting.
Belangrijk voor de Kantine Commissie is ook een goede voorbereiding bij verschillende
toernooien en evenementen. Daarvoor proberen we steeds tijdig een passend aanbod te
verzorgen tegen een redelijke prijs.
De kantine is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16:00 uur en van 19:30 23.30 uur. Op zaterdag en zondag is dit van 09.00 tot uiterlijk 21.00 uur. Bij evenementen
en toernooien kan van deze openingstijden worden afgeweken.
De Kantine Commissie zet zich ervoor in om het in de kantine gezellig te maken. Zij hoopt
hiermee de onderlinge band van de leden van de vereniging te verstevigen.
Wat houdt de verplichte kantinedienst voor onze leden in?
• Alleen seniorleden van 18 jaar en ouder zijn verplicht tot deze kantinedienst
• Vrijgesteld zijn: Ereleden, 70+ers, alle vaste kantine- en schoonmaakmedewerkers en
leden die door het bestuur zijn vrijgesteld
• U loopt minimaal tweemaal per seizoen een verplichte bardienst. U kunt zich hier zelf
voor opgeven via de website van LTC De Heerenduinen.
• U krijgt altijd uitleg over de werkwijze in de kantine, een handleiding is aanwezig.
• Het ruilen van een kantinedienst of u laten vervangen verloopt alleen in overleg met de
coördinator kantineschema.
• Het invullen van het aanwezigheidsformulier na de gelopen bardienst is noodzakelijk.
• Op het niet vervullen van de verplichte kantinedienst en het niet invullen van het
aanwezigheidsformulier staat een boete van € 40,00, te betalen binnen een maand na
ontvangst van de factuur.
• De kantinecommissie controleert de ingevulde formulieren achteraf.
• We verwachten degene die kantinedienst loopt vijf minuten voor de begintijd van de
kantinedienst voor een zorgvuldige overdracht. Voor de avondbardiensten verzorgt de
vaste barmedewerker de kantinesleutel.
Het vervullen van de verplichte kantinediensten is uw eigen verantwoordelijkheid.
• Men dient zelf te zorgen voor een (gemelde) vervanger.
• Het invullen van het aanwezigheidsformulier is belangrijk.
• Niet op komen dagen kost € 40,00
• Het is soms mogelijk om ter vervanging van de kantinedienst andere werkzaamheden te
doen, dit in overleg met de commissie.
Afkopen van verplichte bardiensten c.q. vrijwilligerswerk.
• U betaalt hiervoor € 30,00 per bardienst.
• Het bedrag dient voor 3 april van het lopende jaar gestort te zijn op rekeningnummer
NL 61 RABO 037.35.99.501 van LTC. De Heerenduinen o.v.v. uw bondsnummer en
“afkopen bardienst”.

XI HUIS EN GEDRAGSREGELS
O.A. OVER ALCOHOL IN SPORTKANTINES
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Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in
de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank op
andere plekken (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te gebruiken dan in de kantine
of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken:
- aan een ieder onder de 18 jaar
aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd
tijdens het uitoefenen van hun functie
personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
Het bestuur wil voorkomen dat personen, met meer dan het toegestane
promillage alcohol, aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de
verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier
en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.
Er wordt gestreefd naar matig alcoholgebruik.
Personen die agressief of ander storend gedrag vertonen, worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
Vanaf 1 juli 2008 geldt er een wettelijk algeheel rookverbod in de kantine,
kleedkamers, toiletten en hal van het gebouw.

XII EHBO EN AED
Op het park hebben we de beschikking over een EHBO kist.
De laatste jaren is het aantal hartstilstanden bij sporters toegenomen.
Wij beschikken op het park over een Heartstart Defribrilator (AED) apparaat. Deze is in een
kastje opgehangen aan de wand naast de bar.
De aangeschafte AED, een Philips Heartstart FRx, is volautomatisch en ontworpen voor
eenvoudig, betrouwbaar gebruik door een minimaal getrainde hulpverlener.
Natuurlijk moet bij gebruik ook het noodnummer 112 worden gebeld.
Het bestuur heeft een speciale instructie hoe te handelen in geval van nood opgesteld. Deze
hangt bij het AED-apparaat.
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