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Welkom bij Tennisclub Delfzijl (TCD)
Leuk om je als nieuw lid te begroeten; we hopen dat je dit eerste jaar en nog vele jaren hierna, veel
tennisplezier beleeft bij onze club!
Je vindt in dit boekje algemene informatie over lidmaatschap, het park, tennislessen en bijv.
activiteiten die we organiseren. Voor meer actuele informatie over activiteiten en andere zaken kun
je terecht op de site van de TCD (www.tcdelfzijl.nl).
Heb je na het lezen van dit boekje of het bezoeken van de website nog vragen, neem dan contact op
met één van de bestuursleden. Veel communicatie over activiteiten vindt plaats via de nieuwsbrief,
die geregeld wordt gemaild, maar ook via Facebook en via de hiervoor genoemde website.
Het bestuur
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Onze club
De Tennisclub Delfzijl (TCD) is opgericht op 18 februari 1927.
Er wordt gespeeld op 5 gravelbanen. Ons park is gelegen aan de Burgemeester Boeremalaan 7,
Delfzijl. De TCD heeft circa 150 leden.

Clubgebouw
Voor toegang op het park en het clubgebouw is een sleutel nodig. Deze sleutel is tegen betaling van
€ 10 borg te verkrijgen bij de penningmeester.
Ons park beschikt over een gezellige kantine. Deze is niet altijd geopend. In de zomerperiode wel
bijna iedere avond, maar in de maanden oktober t/m maart is de kantine meestal gesloten (wél kun
je bij goed weer gewoon tennissen in deze periode, je kunt dan alleen de kantine niet in). Je kunt bij
ons betalen met contant geld, maar je kunt ook pinnen.
De verlichting op de banen kan bediend worden met knoppen in de hal van de kantine. In de hal is
tevens het afhangbord te vinden. Tevens is het clubgebouw voorzien van een heren- en
dameskleedkamer met gelegenheid om te douchen.

Lidmaatschap
Wij bieden het Maak Kennis met Tennis-pakket aan. Dit houdt in dat je 4 lessen kunt volgen voor een
klein bedrag. Een racket kun je evt. lenen. Ná deze 4 lessen kun je besluiten of je lid wilt worden.
Opgeven en meer informatie is te vinden via onze site, via ‘Maak Kennis met Tennis’ rechts op de
homepagina.
Als je besluit lid te worden kun je op onze site, via ‘Over TCD’, ‘Lidmaatschap’, een
aanmeldingsformulier invullen en vervolgens via de knop ‘Inschrijven’ verzenden naar de
ledenadministratie.
Na de Algemene Ledenvergadering in februari/maart, waar het contributiebedrag voor het komende
seizoen wordt vastgesteld, ontvangen de leden via hun mailadres een contributienota.
Voor de huidige bedragen kun je de website raadplegen: www.tcdelfzijl.nl onder het kopje ‘Over
TCD’, ‘Lidmaatschap’.
Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail opgezegd worden bij de ledenadministratie
per einde van het verenigingsjaar: vóór 1 december.
Voor de gegevens van de ledenadministratie verwijzen wij naar onze website www.tcdelfzijl.nl

4
Informatieboekje Tennisclub Delfzijl, april 2019

Ledenpas
Als je lid wordt, meldt de TCD je aan bij de KNLTB. Indien je vóór februari lid wordt en op tijd je
contributie hebt voldaan dan ontvang je de KNLTB-ledenpas voor aanvang van het nieuwe
tennisseizoen. Deze ledenpas kun je dan vinden in een bakje in de hal van de kantine.
Tevens kun je een account aanmaken voor de ClubApp 1.9. Zo kun je met je mobiele telefoon bijv.
met iemand afspreken om te tennissen of om bijv. een baan te reserveren.

Baan reserveren
Bij de TCD wordt gewerkt met een eenvoudig te bedienen digitaal systeem. Je vindt dit bord in de hal
van de kantine. Je haalt de KNLTB-ledenpas door de kaartlezer, kiest een baan en de baan is
gereserveerd (je kunt dit ook eerder max 48 uur van tevoren, bijv. thuis, doen via de app ClubApp
1.9). Als je gaat enkelen, dan mag je 30 minuten spelen. Ga je dubbelen, dan mag je 60 minuten
tennissen. Je kunt langer tennissen indien de baan niet door andere leden wordt gereserveerd. Voor
training, competitie, toss en onderhoud kunnen banen gereserveerd zijn waarop je dan
vanzelfsprekend niet kunt spelen.

Wanneer kun je spelen?
In principe het gehele jaar. Op de gravelbanen geldt dat deze gemiddeld 40 weken per jaar
bespeelbaar zijn. De banen zijn bij opdooi, ijzel en sneeuw niet bespeelbaar.
Op de woensdag zijn er aan het eind van de middag en ’s avonds 2 banen gereserveerd voor de
(jeugd-) leden die training hebben. Dit geldt dan voor de periode van april t/m oktober. In de periode
april/mei/juni zijn de banen op de zaterdag meestal bezet i.v.m. de competitiewedstrijden.

Toss-avonden
Er worden na de competitie geregeld toss-avonden georganiseerd, meestal op een dinsdag of
donderdag. Je tennist dan wedstrijden van een half uur mét en tégen steeds andere spelers, niveau
maakt niet uit. Altijd leerzaam om te doen en om zo andere tennissers te leren kennen!

Tijdens en na het spelen
De banen mogen alleen betreden worden met (outdoor gravel) tennisschoenen. Na het tennissen
dien je de baan te vegen, bij voorkeur in cirkels van buiten naar binnen. Dit doe je uiteraard alleen als
het droog is. Zodra het regent, niet slepen! Op de baan bevinden zich ook kleine vegertjes om de
lijnen schoon te maken.
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Competitie spelen
Elk jaar in april start de KNLTB-voorjaarscompetitie en in september begint de najaarscompetitie.
Beide competities duren ongeveer 7 weken. Er wordt op diverse dagen en op diverse niveaus
gespeeld. De dinsdag en donderdag competitie is speciaal voor de dames. Voor degenen die liever
alleen in de avond spelen, is er de vrijdagavondcompetitie. Op zaterdag en zondag is er competitie
voor zowel de jeugd als de senioren. Er wordt dan gespeeld in heren-, dames-, en mixteams. Heb je
interesse om competitie te spelen, houd dan de website en nieuwsbrief in de gaten voor de
inschrijftermijnen (tegen het einde van de zomer en het einde van het jaar). Op de competitiedagen
is er voor vrij spelen minder plaats, maar het is altijd erg leuk om te komen kijken en aanmoedigen.
Je kunt er ook voor kiezen om mee te doen aan de zomeravondcompetitie. Dit is 1 avond in de week
in de periode april en mei, ongeveer 7 avonden. Deze competitie is in onze regio en er moeten
minimaal twee heren en twee dames opgegeven worden als team. Er worden 4 wedstrijden gespeeld
van 45 minuten.
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Tennisschool Smashing
Tennisschool Smashing verzorgt de tennislessen bij de TCD. Deze lessen worden in overleg met de
technische commissie van TCD ingedeeld. Trainer Edwin Zuur heeft bij verschillende verenigingen
training gegeven, combinatie TC Veendam, Meeden, Muntendam, bij TV Peize en nu dus via
Tennisschool Smashing bij de Tennisclub Delfzijl.
De jeugdleden trainen op woensdagmiddag of in het begin van de avond.
Voor senioren is de training ’s avonds op woensdag op ons park. Op de dinsdag en donderdag is het
evt. mogelijk om te trainen in Appingedam.
In de winterperiode (oktober t/m maart) traint de jeugd in Sporthal Eelwerd.
Senioren dienen voor de wintertraining uit te wijken naar andere verenigingen in de buurt.
Aanmelden voor lessen kan door een account aan te maken op mijn.smashing.nl.
Je geeft je dus rechtstreeks bij Smashing op voor lessen, de betaling hiervan loopt ook via Smashing.
De trainer kan je hier meer over vertellen.

Activiteiten
Elk jaar worden er diverse activiteiten georganiseerd voor zowel jeugdleden als seniorenleden. De
activiteiten, waaronder het openingstoernooi, de clubkampioenschappen, Krek op Tied-toernooi en
het Luie Zweet-toernooi, staan op de activiteitenkalender op de website. Ook worden geregeld tossavonden georganiseerd, is er een snert-toernooi en zijn er klaverjasavonden. Deze activiteiten
worden op deze manier aangekondigd:
- website
- aankondigingen in de hal van de kantine
- digitale nieuwsbrieven via de mail
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Tenniskids jeugd
Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets,
banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. Kinderen worden
direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze
samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale
vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids.
Binnen Tenniskids:


Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes;



Worden kinderen meteen opgenomen in een team;



Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek:



Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun algehele coördinatie en
sportbewustzijn.

Bij de verschillende kleuren van Tenniskids hoort ook het spelen van competitie. De rode competitie
is voor jeugdleden van 6 t/m 9 jaar, de oranje competitie voor jeugdleden van 8 t/m 11 jaar en de
groene competitie voor jeugdleden van 10 t/m 12 jaar.

Tenniskids toernooitjes
In de weken dat er geen competitie is, organiseren verenigingen vaak een Tenniskids toernooitje
voor kinderen tot en met 12 jaar. Tijdens een Tenniskids toernooitje worden korte partijtjes
gespeeld. Kinderen die in groen spelen, kunnen meedoen aan een Tenniskids toernooitje of een open
(jeugd)toernooi.
Meer informatie over tenniskids is te vinden op www.tenniskids.nl
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Bestuur
Voor de huidige indeling van het bestuur kun je kijken op onze website www.tcdelfzijl.nl

Commissies
Accommodatiecommissie
De accommodatiecommissie zorgt voor het onderhoud van het hele tennispark. Het onderhouden
van de banen, alsmede in het voorjaar het opbouwen van de banen en voor de winter het opruimen
van de banen. Ook de technische installaties en de tuin worden door deze commissie keurig
bijgehouden.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert alle activiteiten voor onze tennisclub, zoals een aantal
toernooien, maar ook tossen en de klaverjasavonden.
Facebook: gegevens op onze website www.tcdelfzijl.nl
Jeugdcommissie (JC)
De jeugdcommissie regelt alle zaken aangaande de jeugdleden van de club. Voor de Tenniskids en
jeugdcompetitie verzorgt de JC de indeling van de junioren competitieteams. Ook worden er nog
jaarlijks andere activiteiten georganiseerd, zoals bijv. het pannenkoekentoernooi, ijsjestoernooi en
het ouder/kind-toernooi.
Kantinecommissie
De kantinecommissie regelt alle zaken omtrent de kantine, zoals inkoop, kantinediensten, bijhouden
voorraden etc. Kantinediensten worden op vrijwillige basis door eigen leden ingevuld.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is actief bezig om sponsoren te werven zodat we als tennisclub extra dingen
kunnen doen/organiseren.
Wil je zelf sponsoren, of ken je iemand die dit wil, dan kun je dit doorgeven aan de
sponsorcommissie. Er zijn diverse mogelijkheden om onze club te sponsoren, bijv. een winddoek, of
een scorebord. Ook kun je je aanmelden voor de Club van 50. Meer informatie hierover staat op
onze website.
Technische Commissie (TC)
De Technische Commissie zorgt voor de indeling van de competitieteams en is verantwoordelijk voor
een goed verloop van de voorjaars- en najaarscompetitie. Daarnaast organiseert de TC onder meer
de Clubkampioenschappen voor de senioren.
Website: gegevens op onze website www.tcdelfzijl.nl
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Vrijwilligers
De TCD is een vereniging voor leden en door leden. De club heeft een aantal vrijwilligers die helpen
met o.a. competities, activiteiten voor de jeugd, kantinediensten, het organiseren van de
verschillende activiteiten, baanonderhoud en nog veel meer. We stellen dat natuurlijk zeer op prijs
en organiseren als dank een leuke vrijwilligersavond voor deze vrijwilligers. We kunnen echter nog
veel meer vrijwilligers gebruiken; meld je daarom aan bij één van onze bestuurs- of commissieleden
en vraag naar de mogelijkheden.
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ADRESGEGEVENS
Tennisclub Delfzijl
Burg. Boeremalaan 7
9934 EM Delfzijl

Ledenadministratie:
Klaas Veenhuis, penningmeester@tcdelfzijl.nl

Tel: 0596-613431
Email: info@tcdelfzijl.nl
Website: www.tcdelfzijl.nl
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