
 

 

 



Tennisclub Met Vereende Krachten Voorwaarts 

NICE-TO-KNOW blz. 1 ZOMER 2016 

INHOUDSOPGAVE 
 

Voorwoord .......................................................................................  2 

 

Samenstelling bestuur / commissies / adres tennispark ...................  3 

 

Uitzonderlijke MVKV-ers  ..............................................................  5 

 

Regels dag- en weekreservering tennisbanen ..................................  6 

 

Openingstijden clubhuis  ..................................................................  8 

 

Gedragsregels op het park  ...............................................................  9 

 

Geblokkeerde banen ......................................................................... 10 

 

Toernooien / toernooikalender  ........................................................ 11 

 

Inzamelen oud papier + oud frituurvet ............................................. 11 

 

Informatie: website / clubblad / mail / weekbladen  ........................ 12 

 

Contributie 2016 / Opzeggen lidmaatschap ..................................... 13 

 

Tennisles  .......................................................................................... 15 

 

Kalender zomerseizoen 2016  .......................................................... 16 

 

Bardienstregeling  ............................................................................ 22 

 

Telefoonnummers reservebardiensten  ............................................ 28 

 

Telefoonnummers MVKV-leden  .................................................... 29 

 

Donateurs / Vrienden van TC MVKV / sponsors ............................ 30 



Tennisclub Met Vereende Krachten Voorwaarts 

NICE-TO-KNOW blz. 2 ZOMER 2016 

VOORWOORD        33ste zomereditie, maart 2016 
 
Hierbij de “Nice-to-Know zomereditie 2016”. Het is de bedoeling dat u dit 

document goed bewaart. Hierin staan namelijk uw rechten vermeld, maar ook uw 

plichten aangaande het lidmaatschap van tennis-vereniging MVKV. Tevens kunt 

u in dit boekje heel veel algemene informatie vinden over onze vereniging. 

Deze onderwerpen komen o.a. aan de orde in de “Nice-to-know zomereditie”: 

 Samenstelling bestuur en commissies 

 Gedragsregels op het park 

 Kalender voor het komende zomerseizoen 

 

Mocht u na het doorlezen van dit boekje toch nog vragen of opmerkingen hebben 

of extra informatie willen, neem dan contact op met het bestuur of één van de 

commissies. Eventuele correcties en/of wijzigingen zullen via de website bekend 

worden gemaakt. Het bestuur wenst iedereen een sportief en blessurevrij 

tennisseizoen toe ! 

 

 

*** BELANGRIJK: OPZEGGEN LIDMAATSCHAP *** 
 

Natuurlijk hopen we niet dat er veel leden op gaan zeggen, maar het is onze plicht 

om heel duidelijk aan te geven op welke manier u dit kunt doen. Vandaar dat u dit 

al gelijk op de eerste pagina van deze “Nice-to-know” tegenkomt. 

 

Lidmaatschap TC MVKV 

# opzeggen lidmaatschap (senior + junior) => vóór 1 oktober 2016 

# omzetten jaarlidmaatschap naar zomerlidmaatschap => vóór 1 juli 2016 

 

Abonnement Stichting het Kruithuisje 

# opzeggen zomerabonnement => vóór 1 januari 2017 

# opzeggen winterabonnement => vóór 1 juli 2016 

 

Juniorleden die een zomerlidmaatschap hebben, kunnen gratis in de winter 

tennissen. 

 

Opzeggen kan per mail naar communicatie@tcmvkv.nl of schriftelijk, liefst 

aangetekend, naar TC MVKV secretariaat / Oude ‘s Gravendijckseweg 1 / 

2221 DB  Katwijk. Indien uw opzegging niet tijdig binnen is, dient u de 

contributie voor het volgende contributiejaar te betalen. Bij het uitblijven van de 

betaling zal, indien noodzakelijk, een incassobureau worden ingeschakeld. 
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BESTUUR   
Voorzitter 
voorzitter@tcmvkv.nl 

Michel Burgering 06-52054723 

Vice-voorzitter Adrie de Beste 06-53694712 

1e Secretaris 
secretaris@tcmvkv.nl 

Marja van der Kamp 06-51046168 

2e Secretaris Monique van der Plas 06-43090660 

1e Penningmeester 
 

Jan de Beste 
info@debesteadministratie.com 

06-50626490 

2e Penningmeester Nico Kuijt 071-4071791 

Technische zaken 

commissaris@tcmvkv.nl 

Henk Zwaan 06-29096329 

      

   

ONDERSTEUNING   
Ledenadministratie 
ledenadministratie@tcmvkv.nl 

Jan van Dijk 06-44670342 

Coördinatie  

onderhoud clubhuis 

André Winters  06-53931862 

Kantine-medewerkers 

 

 

 

Gerrit de Liefde 

Jan van Duijn 

Peter Meijer 

Giovanni Propoli 

06-45424414 

071-4013984 

06-20779770 

071-4072207 

Clubtrainer Jan Bakker 06-22444421 

Clubtrainster Ingrid Schaap van der Plas 06-24238084 

Trainers coördinator Robert Kraan 06-34003983 

Stichting Kantine ‘t Kruithuisje Jaco Heeringa 06-30647756 

Stichting Tennispark Kruithuisje 

 

 

Gerrit van Duijn (vz) 

Leon van Schie 

Kees Pronk 

06-15408564 

06-51012147 

06-14189729 

Coördinatie baanonderhoud Herman Pennings 06-22019491 

   

Bezoekadres tennispark 

Oude ‘s Gravendijckseweg 1 

2221 DB  Katwijk 

 

Tel.nr. clubhuis 

Website 

ING 

Rabobank 

 

 

 
 

071-3612038 

www.tcmvkv.nl 

NL07 INGB 0004 338 219 

NL16 RABO 0331 800 586 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:Voorzitter@tcmvkv.nl
mailto:secretaris@tcmvkv.nl
mailto:info@debesteadministratie.com
mailto:ledenadministratie@tcmvkv.nl
http://www.tcmvkv.nl/
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COMMISSIES   

Jeugd commissie 
jeugd@tcmvkv.nl 

 Jacomine Burgering 

  

06-20478056 

  

Evenementen commissie 

evenementen@tcmvkv.nl 

 

 

 

 

 

 

Kees Pronk 

Anneke de Best 

Jacqueline de Beste 

Caroline van der Plas 

Mark Anderson 

Angelina Zwaan 

Jacqueline van Duijvebode 

Betty Haasnoot 

06-14189729 

06-10154190 

06-81393969 

06-10143786 

06-52582404 

06-48559478 

06-30710605 

06-46143599 

Sponsor commissie 
sponsorcommissie@tcmvkv.nl 

Peter Messemaker 

Jan van Duijvenvoorde 

André Winters 

06-54988816 

06-23968925 

06-53931862 

Kantine commissie 
kantine@tcmvkv.nl 

Miriam Schelvis 

Gerda van der Plas 

Karin van der Plas 

Gijs Zandbergen 

Giovanni Propoli 

06-15500978  

06-12956985 

06-18720991 

06-22864474  

071-4072207 

Technische commissie 
technisch@tcmvkv.nl 

 

Richard van der Plas (vz) 

Cor Parlevliet 

Jos van der Valk 

Corrie Kraan 

Thijs Parlevliet 

06-14184588 

06-53725046 

06-51623190 

06-16601506 

06-48607536 

Kas commissie vacant  

Open toernooi commissie  

(wedstrijdleiding) 

open@tcmvkv.nl 

 

 

 

Coördinator open toernooi 

Chantal van de Boog (vz) 

Sabrina Moerkerk 

Anouk Kortenoever 

Ineke Varkevisser 

Dieuwertje Parlevliet 

  

Kees de Best 

06-10141074 

06-53883519 

06-30376296 

06-55753978 

06-41243230 

  

06-22245518 

Marketing & Communicatie 
communicatie@tcmvkv.nl 

 

Gerben Bouma (vz) 

Marja van der Kamp 

Floor Kortenoever 

06-52370956 

06-51046168 

06-26854013 

  

mailto:jeugd@tcmvkv.nl
mailto:evenementen@tcmvkv.nl
mailto:sponsorcommissie@tcmvkv.nl
mailto:kantine@tcmvkv.nl
mailto:technisch@tcmvkv.nl
mailto:open@tcmvkv.nl
mailto:communicatie@tcmvkv.nl
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UITZONDERLIJKE MVKV-ers 

Elke vereniging kent mensen die iets extra’s betekenen en betekend hebben 

voor de vereniging. Om deze leden te bedanken voor hun inzet, kent onze 

vereniging  Ereleden, Leden van Verdienste en winnaars van de Rodeo 

Action Bokaal. Laatstgenoemde Bokaal is in 1982 in het leven geroepen om 

leden te kunnen belonen voor uitzonderlijke prestaties. 

Hieronder alle MVKV-ers die het verdienen om hier vermeld te worden. 

 

ERELEDEN 

  

RODEO ACTION BOKAAL 

Josh Jongen 1994  H. Jagerman 1982 

Michael van der Plas 

Ank Pennings 

2004 

2013 

 Henk Kuivenhoven 

T. Sip 

1983 

1984 

   M. Jongen 1985 

LEDEN VAN VERDIENSTE  A. Heyerman 1992 

Josh Jongen 1982  M. Haasnoot 1994 

T. van der Berg 1985  Herman Pennings 1995 

Gerrit Houtenbos 1990  Dirk van Rhijn 1996 

Henk van der Kamp 1992  Giovanni Propoli 1997 

Henk Kuivenhoven 1992  Coby Kraan 1999 

Ank Pennings 1998  Nel van der Oever 2000 

Michel van der Plas 2000  Dirk Parlevliet 2001 

Nel van der Oever 2003  Helga den Hoed 2002 

Dirk van Rhijn 2006  Jan van Haaren 2003 

Henk Hoek 2009  Harry van der Maaden 2004 
   Peter Goosen 2005 
   Petra Loomans 2006 
   Bertha van der Plas 2007 
   René Slootweg 2008 
   Jaap Kuyt 2009 
   Sonja van Leeuwen 2010 
   Jan van Dijk 

Marja & Dirk Plugge 

2011 

2013 
   Henk van der Kamp & 

Herman Pennings & 

Huig Vooijs 

Jan vanDuijvenbode            

2014 

2014 

2014 

2015 
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REGELS DAGRESERVERING TENNISBANEN 2016 
 

1. De banen zijn tijdens het zomerseizoen op allen dagen toegankelijk van 

09.00 tot 23.00 uur (ook op feestdagen). Juniorleden mogen tot 19.00 

uur van de banen gebruik maken. Na 19.00 uur hebben seniorleden ten 

allen tijde voorrang. Bovenstaande speeltijden gelden mits niet 

verhinderd door o.a. baanonderhoud, weersomstandigheden, 

competitie, open toernooi, etc. 

 

2. De speeltijd bedraagt 60 minuten inclusief slepen, lijnen vegen en 

eventueel sproeien. Uitzondering hierop kan zijn dat een baan voor 

(recreatie)competitie langer in gebruik is. 

 

3. DAGRESERVERING 

Iedere dag kan vanaf 09.00 uur naar het clubhuis gebeld worden om een 

baan voor dezelfde dag af te schrijven. Ook kan men naar het clubhuis 

komen om af te schrijven. Bij afwezigheid van de beheerder of 

bardienst, hangt de afschrijflijst in de gang bij de kleedkamers. 

 

4. Op de banen 1 & 2 mag men bijschrijven als de baan slechts door twee 

leden is afgeschreven, uiteraard alleen bij aanvang speeltijd. 

 

5. Banen 3 & 4 zijn in principe een “single baan”. Bijschrijven kan alleen 

als de afschrijvers hiermee akkoord gaan. 

 

6. Indien afgeschreven of gereserveerd, dient men 5 minuten voor 

aanvang speeltijd op het park aanwezig te zijn, anders vervalt het recht 

om te spelen. 

 

7. Alle namen van de spelers dienen op het afschrijfblad te worden 

vermeld. Dit geldt altijd en voor iedere baan. 

 

8. Afschrijven voor één gezinslid is toegestaan. 

 

9. Men kan alleen afschrijven voor de lopende dag. Dit dient met twee of 

vier namen te gebeuren en mag door één van de spelers. 



Tennisclub Met Vereende Krachten Voorwaarts 

NICE-TO-KNOW blz. 7 ZOMER 2016 

10. Men mag éénmalig per dag 1 uur afschrijven. Indien men die dag al 

gespeeld heeft, of nog moet spelen, mag voor die dag niet meer worden 

afgeschreven. Wel mag men op die dag spelen op een baan die bij 

aanvang van de speeltijd nog vrij  is (zie ook punt 12). 

 

11. De afschrijfregels gelden voor zowel senioren als junioren. Juniorleden 

mogen na 19.00 uur geen gebruik maken van de baanreservering. 

Echter wanneer er na 19.00 uur banen vrij liggen, mogen zij terplekke 

afschrijven en van de banen gebruik maken. 
 

11b.  Houders van Parkabonnement A, uitgegeven door Stichting Tennispark 

het Kruithuisje hebben gelijke rechten als MVKV-seniorleden; houders 

van Parkabonnement B hebben dezelfde rechten als die van juniorleden. 

 

12. Indien men heeft afgeschreven voor een baan en deze wordt het uur 

voor de afgeschreven tijd niet bespeeld, dient als volgt te worden 

gehandeld: 

a. Gaat men eerder dan 30 minuten voor de reeds afgeschreven tijd 

de baan op, dan afschrijven en het later afgeschreven uur 

doorstrepen; 

b. Gaat men minder dan 30 minuten voor de reeds afgeschreven tijd 

de baan op, dan niet afschrijven en ook het later afgeschreven uur 

gewoon doorspelen. 

 

14. Heeft men getennist of heeft men nog een uur afgeschreven of 

gereserveerd staan, dan kan men afschrijven bij aanvang speeltijd. 

 

15. Het bestuur, de kantinebeheerders of de desbetreffende bardienst zal 

ingrijpen als de regels worden overtreden, of op onsportieve wijze 

worden misbruikt.  

Onsportief is bijvoorbeeld: 

2 personen schrijven de singlebaan af en 2 andere personen schrijven 

een uur daarvoor of daarna af. Met z’n vieren spelen ze 2 uur achter 

elkaar. 

 

16. Voor sponsors gelden dezelfde reserveringsregels. 
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REGELS WEEKRESERVERING TENNISBANEN 2016 
 

Ieder lid kan in principe 1x per week telefonisch een tennisbaan reserveren. 

Uitzondering hierop zijn leden die in die betreffende week in enig 

competitieverband (zaterdag, zondag, maandag, DRC of HRC) een 

thuiswedstrijd spelen en leden die in die bepaalde week tennislessen volgen 

op de officiële lesavonden. Dit geldt voor baan 1, 2, 3 en 4.  

 

Hoe werkt een weekreservering ? 

 

Ieder lid kan iedere dinsdagmorgen tussen 10.00 – 11.30 uur, telefonisch 

of mondeling een baan reserveren bij de kantine-beheerder (071-3612038). 

De reservering kan gedaan worden van de opvolgende woensdag t/m 

dinsdag. Tijdens de jaarlijkse Clubkampioenschappen en gedurende het 

Open Toernooi is reserveren niet mogelijk. Ook de Stichting Tennispark Het 

Kruithuisje is gerechtigd banen i.o.m. met de vereniging te reserveren. 

 

 

OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS ZOMERSEIZOEN 
 

Maandag:    09.00 uur - 12.00 uur / 15.30 uur - 23.30 uur 

Dinsdag:    09.00 uur - 12.00 uur / 15.30 uur - 23.30 uur 

Woensdag:   09.00 uur - 12.00 uur / 15.30 uur - 23.30 uur 

Donderdag:  09.00 uur - 12.00 uur / 15.30 uur - 23.30 uur 

Vrijdag:    09.00 uur - 12.00 uur / 15.30 uur - 23.30 uur 

Zaterdag:    09.00 uur – 23.30 uur 

Zondag:    09.00 uur – 23.30 uur 

 

LET OP: buiten deze openingstijden wordt de telefoon niet beantwoord en 

kunt u dus ook geen baan reserveren ! 

 

LET OP: doordeweeks is er tussen 12.00 – 15.30 uur geen bardienst, maar 

is het park wel open en kan er gewoon getennist worden. De deur 

naar de kleedkamers en toiletten is wel gesloten ! 

 

LET OP: bij vorst of overvloedige regenval mag er niet op de banen 

gespeeld worden. Bij twijfel: bel even naar het clubhuis. 
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GEDRAGSREGELS OP HET PARK 
 

 Op een tennispark dient rust te heersen. Geen schreeuwende 

aanmoedigingen enz. Lawaai is zeer storend als er getennist wordt. 

 

 Kinderen mag u gerust meebrengen, maar zorg er wel voor dat zij zich 

rustig houden. Wat voor u normaal is kan door andere leden als zeer 

storend ervaren worden. Kinderen mogen niet op de baan. Het is voor 

anderen storend en voor de kinderen gevaarlijk. 

 

 Van de ouders verwachten wij dat zij op hun kinderen letten, zodat 

vernielingen aan bomen, hekken, kinderbaan, etc. voorkomen worden. 

 

 Hoewel de KNLTB officieel nog steeds overwegend witte tenniskleding 

voorschrijft, is men daar steeds meer van afgeweken. Dit is ook niet erg. 

Zorg echter wel dat het tenniskleding is waarmee u op de baan komt. 

Spijkerbroeken e.d. kunnen als tenniskleding niet worden getolereerd. 

 

 U mag alleen met echte tennisschoenen op de baan. Schoenen met profiel, 

zogenaamde trim- of sportschoenen zijn niet toegestaan, omdat deze de 

gravellaag ernstig beschadigen. 

 

 De laatste vijf minuten van uw speeltijd worden gebruikt om de banen (ook 

naast en tussen de banen!) te slepen en de lijnen te vegen. 

Bij grote droogte en op advies van de kantinebeheerder, bestuur of 

bardienst moet ook gesproeid worden. Met een automatische installatie 

wordt dit vanuit het clubhuis geregeld. Het is dus zaak na het slepen de 

banen tijdig te verlaten, zodat er met sproeien minder tijd verloren gaat 

voor de leden die na u spelen. 

 

 Parkeren op de toegangsweg dient te geschieden in de daarvoor bestemde 

vakken en is op eigen risico. Voor leden en bezoekers is het niet toegestaan 

(loslopende) honden mee te brengen. 

 Als er beschadigingen worden ontdekt op of rond de baan dan moet dit zo 

snel mogelijk worden doorgegeven aan de bardienst of de 

kantinebeheerder of de coördinator baanonderhoud. 
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 Wanneer er een tennisbal op een andere bezette baan komt, deze bal niet 

zelf halen. Door het roepen van “bal over” wordt de bal zo snel als mogelijk 

teruggegeven. 

 

 Zorg voor het naleven van de huis- en gedragregels met betrekking tot het 

gebruik van alcohol in sportkantines. Deze regels hangen in het clubhuis. 

 

 Van u wordt verwacht dat u meehelpt het park, terras en het clubhuis 

schoon te houden. Breng daarom uw lege glazen naar de bar, gebruik 

asbakken indien er gerookt wordt, en gooi uw afval in de daarvoor 

bestemde bakken. De bardienst is net als u lid van de vereniging en wordt 

voor zijn/haar inzet niet betaald. 

 

● In verband met het door de overheid gevoerde rookbeleid, is het niet meer 

toegestaan te roken in het clubhuis. Roken op het terras is toegestaan, maar 

maak daarbij graag gebruik van asbakken. 

 

 

GEBLOKKEERDE BANEN 
 

Verenigingsactiviteiten worden vooraf vastgelegd. Denk hierbij aan:  

toernooien, vaste lestijden van de senioren en jeugd, najaarscompetitie en 

activiteiten van Stichting Tennispark Het Kruithuisje. Indien een activiteit 

niet op de evenementenkalender is vastgelegd, zal dit tijdig bekend worden 

gemaakt op de website. Op het dagelijkse afschrijfblad staat ook elke 

activiteit aangegeven. Op deze uren kan dus niet worden afgeschreven of 

gereserveerd. Tijdens het Open Toernooi en de Clubkampioenschappen is het 

niet mogelijk om voor de avonden en weekenden banen te reserveren. 

 

Bij vorst of overvloedige regenval mag er niet op de banen gespeeld worden. 

Het bestuur mag de banen hiervoor sluiten. Bij twijfel: bel even naar het 

clubhuis. 
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TOERNOOIEN 
 

Aangezien de meeste toernooien zichzelf financieel moeten bedruipen, zal er 

per toernooi een kleine vergoeding gevraagd worden door de Evenementen 

commissie. Let op: opgeven betekent ook betalen !  

 

Opgeven voor een toernooi kan bij één van de commissieleden of via de 

inschrijflijsten in het clubhuis. 

 

Kijk ook regelmatig op de website, want alle evenementen voor de leden 

worden hierop bekend gemaakt! 

 

 

TOERNOOI KALENDER 
 

Vanwege het grote en uitgebreide aanbod van toernooien zal deze niet meer 

worden geplaatst in de Nice-to-Know. De Toernooikalender hangt in het 

clubhuis op het publicatiebord. Ook kunt u de Toernooikalender vinden op 

de website www.tcmvk.nl onder de button Activiteiten / Open toernooi. 

 

 
OUD PAPIER INZAMELEN 
 

Tijdens het seizoen zal bij de ingang van ons park een container geplaatst 

worden, waarin oud papier verzameld wordt. Daar de opbrengst van het 

papier, door de gemeente gesubsidieerd wordt, is dit best de moeite waard. 

Dus neem, als u gaat tennissen, uw oud papier mee! Maak er, indien mogelijk 

een pakje van. Dat bespaart ons losse, over het terras waaiende kranten. 

Jaarlijks wordt er door het bestuur een doel bepaald, waaraan de opbrengst 

wordt besteed. 

 

 
OUD FRITUURVET INZAMELEN 
 

Tijdens het seizoen kan bij de kantine-medewerker oud frituurvet afgegeven 

worden. Ook de opbrengst hiervan is de moeite waard !

http://www.tcmvk.nl/
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INFORMATIEVOORZIENING 
 

Website 

Op de website www.tcmvkv.nl staat heel veel informatie over het wel en wee 

van de vereniging. Hier staat o.a. het nieuws, algemene verenigings-info, alle 

activiteiten, alles over tenniscompetities, het Open Toernooi, de 

Clubkampioenschappen, bardiensten, jeugdnieuws, sponsors en belangrijke 

mailadressen en telefoonnummers.  

 

Clubblad 

Ongeveer maandelijks zult u via de mail een digitaal clubblad ontvangen. Als 

u iets wilt plaatsen in dit clubblad, dan kunt u dit mailen aan 

communicatie@tcmvkv.nl. De redactie behoudt zicht het recht voor om 

ingezonden kopij in te korten of te weigeren (in overleg met het bestuur). 

Zorg ervoor dat uw juiste e-mailadres bij de vereniging bekend is.  

Een wijziging graag direct doorgeven via communicatie@tcmvkv.nl. 

 

Belangrijke info tussentijds via de mail 
Mocht er informatie zijn die niet kan wachten tot het volgende clubblad, dan 

ontvangt een mail met de titel TC MVKV – INFORMATIE.  

Het verdient aanbeveling deze mail altijd even door te lezen, omdat het 

belangrijke informatie kan bevatten. Ontvangt u geen mail: geef het door via 

mail communicatie@tcmvkv.nl of tel.nr. 06-51046168.  

 

Weekbladen 
Regelmatig zullen er redactionele stukken naar de diverse weekbladen 

gestuurd worden. Dit zal voornamelijk gedaan worden rondom de 

evenementen als tenniscompetitie, Open Toernooi, Clubkampioenschappen.  
 
*** MVKV - VRAAGBAAK *** 

Onze vereniging heeft een uitgebreid bestuur en heel veel verschillende 

commissies. Maar weet je nu niet precies waar je met je vraag heen moet, 

dan kun je die altijd aan de mensen van de Commissie Communicatie. Als 

zij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, brengen ze je in ieder geval in 

contact met de juiste persoon binnen de vereniging. Stuur een mail naar 

communicatie@tcmvkv.nl. 

   

http://www.tcmvkv.nl/
mailto:communicatie@tcmvkv.nl
mailto:communicatie@tcmvkv.nl
mailto:communicatie@tcmvkv.nl
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CONTRIBUTIE 2016 
 

Contributietarieven 

Het zomerseizoen loopt van: 1 april t/m 30 september  

Het winterseizoen loopt van: 1 oktober t/m 31 maart  

 

Tennisvereniging MVKV kan de volgende lidmaatschappen aanbieden: 

# senior zomerlidmaatschap 2016     € 135 

# senior zomer- en winterlidmaatschap 2016/2017  € 210 

# junior zomerlid 2016 (incl. 14 tennislessen)   € 150 

 # junior zomerlid 2016 t/m 10 jaar (zonder lessen)  €   60 

# junior zomerlid 2016 van 11 tot 18 jaar (zonder lessen) €   85 

# junior zomerlid 2016 o.b.v. ouder-kindpas    €   50 

   => junioren krijgen er gratis een winterabonnement bij 

 

Betaling contributie 

Het contributiejaar loopt parallel met het verenigingsboekjaar; van 1 okt.  t/m 

30 sept. Eind dec. of begin jan. wordt de contributienota verzonden. De 

uiterste betaaldatum is 15 febr. 2017. Je kunt pas tennissen als de contributie 

voldaan is. Nieuwe leden die gedurende het zomerseizoen lid worden, betalen 

een evenredig deel aan contributie. De exacte bedragen zijn bekend bij de 

penningmeester en ledenadministratie. 

 

Van junior naar senior 

Juniorleden die gedurende het kalenderjaar 18 jaar worden, zijn met ingang 

van het zomerseizoen (1 april) automatisch seniorlid. Juniorleden vanaf 16 

jaar kunnen seniorlid worden, maar dienen dit dan voor 1 jan. voorafgaande 

aan het zomerseizoen zelf kenbaar te maken aan de jeugdcommissie. De 

datum van 1 januari is van belang i.v.m. het inplannen van jeugdlessen. 

 

Langdurig uitgeschakeld 

Wanneer een lid wegens langdurige ziekte, zwangerschap en/of slepende 

blessure geen gebruik kan maken van het lidmaatschap, kan dit via de mail 

kenbaar gemaakt worden bij bestuurslid Jan de Beste (tel.nr. 06-50626490 / 

mail: saa@ciscon.nl). Het bestuur zal per geval beslissen of compensatie van 

contributie tot de mogelijkheden behoort. 
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Opzeggen van het lidmaatschap 
 

Lidmaatschap TC MVKV 

# opzeggen lidmaatschap (senior + junior) => vóór 1 oktober 2016 

# omzetten jaarlid- naar zomerlidmaatschap => vóór 1 juli 2016 
 

Abonnement Stichting het Kruithuisje 

# opzeggen winterabonnement => vóór 1 juli 2016 

# opzeggen zomerabonnement => vóór 1 januari 2017 

 

Juniorleden die een zomerlidmaatschap hebben, kunnen gratis in de winter 

tennissen. 

 

Opzeggen kan per mail naar communicatie@tcmvkv.nl of schriftelijk, liefst 

aangetekend, naar Secretariaat TC MVKV, Postbus 232, 2220 AE Katwijk. 

Indien uw opzegging niet tijdig binnen is, bent u verplicht de contributie voor 

het volgende contributiejaar te betalen. Bij het uitblijven van de betaling zal, 

indien noodzakelijk, een incassobureau door de vereniging worden 

ingeschakeld. 

 

 

Vragen over de contributie 

 

Voor meer informatie of vragen m.b.t. de contributie, kunt u bellen met 

penningmeester Jan de Beste (tel.nr.: 06-50626490). 
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TENNISLESSEN 
 

Alle tennislessen bij tennisvereniging MVKV worden verzorgd door Ingrid 

Schaap - van der Plas en Jan Bakker. Hierbij de mogelijkheden. 

 

Groepsles: deze zullen bij voorkeur in groepjes van 4 gegeven worden. De 

groepslessen worden doordeweeks zowel overdag als ’s avonds gegeven. 

- standaard cyclus: 18 lessen - 1 uur / tussen 09.00 - 23.00 uur / € 45 per uur 

- korte cyclus: 10 lessen - 1 uur / tussen 09.00 - 18.00 uur / € 45 per uur 

Er kan als groep, maar ook individueel ingeschreven worden. O.b.v. de 

inschrijvingen, worden lesgroepen gevormd van vergelijkbaar niveau. 

 

Privé- of duoles: hiervoor kunt u contact met de trainers opnemen. 

 

Competitietraining: elk seizoen kunnen KNLTB competitieteams 4 

specifieke competitie trainingen te volgen. Er wordt bij voorkeur getraind 

met 4 of 5 personen per baan. De totale kosten per team zijn:  

- bij 4 lessen van 60 minuten: € 160 per team 

- bij 4 lessen van 90 minuten: € 240 per team 

 

Proeflessen: wilt u weten of tennisles wel iets voor u is of bent u benieuwd 

of u uw techniek en uw tactiek nog kunnen verbeteren? Neem gewoon een 

proefles. Dit kan als groep of privé. Kosten proefles: € 20 per uur. 

 

Voorwaarden  tennislessen 

- alleen leden van TC MVKV mogen op ons park lessen volgen 

- op vaste lesavonden wordt een baan voor u gereserveerd 

- wanneer u op een ander tijdstip les neemt, dient u zelf een baan te 

reserveren via de weekreservering of dagreservering. Naast dit lesuur mag u 

niet nóg een ander uur vastleggen via de dag- of weekreservering 

 

Vragen over lesmogelijkheden of andere zaken m.b.t. tennisles 

U kunt met uw vragen terecht bij de trainers of bij de trainerscoördinator: 

- Jan Bakker (trainer) => 06-22444421 / janbak75@hotmail.com 

- Ingrid v.d. Plas (trainer) => 06-24238084 / ingrid.vanderplas@ziggo.nl 

- Robert Kraan (coördinator) => 06-34003983 / robertkraan63@gmail.com 

Op de website vind u meer info en digitale inschrijfformulieren. 

mailto:janbak75@hotmail.com
mailto:ingrid.vanderplas@ziggo.nl
mailto:robertkraan63@gmail.com


Tennisclub Met Vereende Krachten Voorwaarts 

NICE-TO-KNOW blz. 16 ZOMER 2016 

KALENDER ZOMERSEIZOEN 2016 
 

Op de volgende pagina’s vindt u per maand de activiteiten zoals die bij het 

ter presse gaan van deze NICE-TO-KNOW bekend waren. Hierin staan niet 

alle activiteiten van de Evenementen- en jeugdcommissie. Deze worden ook 

altijd nog apart via de mail gecommuniceerd. Voor een actueel overzicht, 

kunt u altijd de website www.tcmvkv.nl raadplegen.  

 

APRIL 2016 – KALENDER 

 
dag datum ochtend middag avond 

vr 1 april       

za 2 april       

zo 3 april       

ma 4 april Competitie     

di 5 april     Competitie 

wo 6 april     Competitie 

do 7 april     Competitie 

vr 8 april     Competitie 

za 9 april Competitie Competitie Competitie 

zo 10 april Competitie Competitie Competitie 

ma 11 april Competitie     

di 12 april     Competitie 

wo 13 april     Competitie 

do 14 april     Competitie 

vr 15 april     Competitie 

za 16 april Competitie Competitie Competitie 

zo 17 april Competitie Competitie Competitie 

ma 18 april Competitie     

di 19 april     Competitie 

wo 20 april     Competitie 

do 21 april     Competitie 

vr 22 april     Competitie 

za 23 april Competitie Competitie Competitie 

zo 24 april Competitie Competitie Competitie 

ma 25 april Competitie     

di 26 april     Competitie 

wo 27 april       

do 28 april     Competitie 

vr 29 april     Competitie 

za 30 april       

  

http://www.tcmvkv.nl/
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MEI 2016 – KALENDER 

 
dag datum ochtend middag avond 

zo 1 mei       

ma 2 mei       

di 3 mei       

wo 4 mei       

do 5 mei (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) 

vr 6 mei       

za 7 mei Competitie Competitie Competitie 

zo 8 mei Competitie Competitie Competitie 

ma 9 mei Competitie     

di 10 mei     Competitie 

wo 11 mei     Competitie 

do 12 mei     Competitie 

vr 13 mei (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) 

za 14 mei (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) 

zo 15 mei       

ma 16 mei (Inhaal Competitie)     

di 17 mei     Competitie 

wo 18 mei     Competitie 

do 19 mei     Competitie 

vr 20 mei     Competitie 

za 21 mei Competitie Competitie Competitie 

zo 22 mei Competitie Competitie Competitie 

ma 23 mei Competitie     

di 24 mei     Competitie 

wo 25 mei     Competitie 

do 26 mei     Competitie 

vr 27 mei     Competitie 

za 28 mei Competitie Competitie Competitie 

zo 29 mei Competitie Competitie Competitie 

ma 30 mei Competitie     

di 31 mei (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) 
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JUNI 2016 – KALENDER 

 
dag datum ochtend middag avond 

wo 1 juni     Competitie 

do 2 juni (Inhaal Competitie) (Inhaal Competite) (Inhaal Competitie) 

vr 3 juni     Competitie 

za 4 juni Competitie Competitie Competitie 

zo 5 juni Competitie Competitie Competitie 

ma 6 juni Competitie (Inhaal Competitie)   

di 7 juni       

wo 8 juni     (Inhaal Competitie) 

do 9 juni       

vr 10 juni     (Inhaal Competitie) 

za 11 juni (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) 

zo 12 juni (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) (Inhaal Competitie) 

ma 13 juni       

di 14 juni       

wo 15 juni       

do 16 juni       

vr 17 juni       

za 18 juni TC MVKV Zomer Open Toernooi TC MVKV Zomer Open Toernooi TC MVKV Zomer Open Toernooi 

zo 19 juni TC MVKV Zomer Open Toernooi TC MVKV Zomer Open Toernooi TC MVKV Zomer Open Toernooi 

ma 20 juni     TC MVKV Zomer Open Toernooi 

di 21 juni     TC MVKV Zomer Open Toernooi 

wo 22 juni     TC MVKV Zomer Open Toernooi 

do 23 juni     TC MVKV Zomer Open Toernooi 

vr 24 juni     TC MVKV Zomer Open Toernooi 

za 25 juni TC MVKV Zomer Open Toernooi TC MVKV Zomer Open Toernooi TC MVKV Zomer Open Toernooi 

zo 26 juni TC MVKV Zomer Open Toernooi TC MVKV Zomer Open Toernooi TC MVKV Zomer Open Toernooi 

ma 27 juni       

di 28 juni       

wo 29 juni       

do 30 juni       
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JULI 2016 – KALENDER 

 

 
dag datum ochtend middag avond 

vr 1 juli       

za 2 juli       

zo 3 juli       

ma 4 juli       

di 5 juli       

wo 6 juli       

do 7 juli       

vr 8 juli       

za 9 juli       

zo 10 juli       

ma 11 juli       

di 12 juli       

wo 13 juli       

do 14 juli       

vr 15 juli       

za 16 juli       

zo 17 juli       

ma 18 juli       

di 19 juli       

wo 20 juli       

do 21 juli       

vr 22 juli       

za 23 juli       

zo 24 juli       

ma 25 juli       

di 26 juli       

wo 27 juli       

do 28 juli       

vr 29 juli       

za 30 juli       

zo 31 juli       
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AUGUSTUS 2016 – KALENDER 

 

 
dag datum ochtend middag avond 

ma 1 aug.       

di 2 aug.       

wo 3 aug.       

do 4 aug.       

vr 5 aug.       

za 6 aug.       

zo 7 aug.       

ma 8 aug.       

di 9 aug.       

wo 10 aug.       

do 11 aug.       

vr 12 aug.       

za 13 aug.       

zo 14 aug.       

ma 15 aug.       

di 16 aug.       

wo 17 aug.       

do 18 aug.       

vr 19 aug.       

za 20 aug.       

zo 21 aug.       

ma 22 aug.       

di 23 aug.       

wo 24 aug.       

do 25 aug.       

vr 26 aug.       

za 27 aug.       

zo 28 aug.       

ma 29 aug.     Clubkampioenschappen 

di 30 aug.     Clubkampioenschappen 

wo 31 aug.     Clubkampioenschappen 
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SEPTEMBER 2016 – KALENDER 

 

 
dag datum ochtend middag avond 

do 1 sept.     Clubkampioenschappen 

vr 2 sept.     Clubkampioenschappen 

za 3 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

zo 4 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

ma 5 sept.     Clubkampioenschappen 

di 6 sept.     Clubkampioenschappen 

wo 7 sept.     Clubkampioenschappen 

do 8 sept.     Clubkampioenschappen 

vr 9 sept.     Clubkampioenschappen 

za 10 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

zo 11 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

ma 12 sept.     Clubkampioenschappen 

di 13 sept.     Clubkampioenschappen 

wo 14 sept.     Clubkampioenschappen 

do 15 sept.     Clubkampioenschappen 

vr 16 sept.     Clubkampioenschappen 

za 17 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

zo 18 sept. Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen Clubkampioenschappen 

ma 19 sept.       

di 20 sept.       

wo 21 sept.       

do 22 sept.       

vr 23 sept.       

za 24 sept.       

zo 25 sept.       

ma 26 sept.       

di 27 sept.       

wo 28 sept.       

do 29 sept.       

vr 30 sept.       
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BARDIENSTREGELING 
 

Bij onze tennisvereniging kunnen we de prijzen van consumpties laag 

houden, omdat alle seniorleden 2 tot 3 bardiensten per seizoen draaien. Er 

zijn zeer duidelijke en uitgebreide werkinstructies voorhanden voor alle 

werkzaamheden. Aan het begin van het seizoen kan ieder seniorlid online 

zijn 2 of 3 bardiensten kiezen 

 

Bardienstplichtig 

In onze vereniging is ieder seniorlid die aan het begin van het seizoen 18 jaar 

of ouder is (peildatum 1 mei), verplicht 2 of 3 bardiensten te lopen. 

Wanneer men in het seizoen (tot 1 september) lid wordt, dan is men vanaf de 

start van het volgende seizoen bardienstplichtig. Wanneer men vanaf 1 

september lid is geworden dan is men pas het seizoen daarop 

bardienstplichtig. Deze verplichting geldt ook voor niet-spelende leden! 

De bardienstplicht vervalt in het jaar waarop men 67 wordt. 

 

Aantal bardiensten 

Met 3 bardiensten per lid is er een overschot aan bardiensten. Daarom zullen 

niet alle leden 3 bardiensten in het seizoen hoeven lopen. Het kan ook 

voorkomen dat niemand een 3e bardienst hoeft te lopen. Bij een overschot 

aan bardiensten kunnen er zelfs vrijstellingen worden verleend. De 

toewijzing van 2 of 3 bardiensten wordt gedaan door de kantinecommissie.  

 

Als je aan het begin van het seizoen bent ingedeeld voor het lopen van 2 

bardiensten, dan kan je als hier later vanuit de Kantinecommissie behoefte 

aan is, alsnog benaderd worden voor het lopen van een 3e bardienst.  

 

Zelf je bardienst plannen (of afkopen) 

De kantinecommissie zorgt voor het tijdig inplannen van de bardiensten. 

Begin februari wordt er een mail worden gestuurd met de instructies. Alle 

bardienstplichtige leden krijgen dan tot eind februari de tijd om via het 

planningssysteem (of telefonisch) de bardienst in te plannen of af te kopen. 

De kosten voor het afkopen bedragen € 47. We vragen je alleen van deze 

mogelijkheid gebruik te maken als het écht niet anders kan. Het principe is 

namelijk om de bardiensten over alle bardienstplichtige leden te verdelen. 

Hierdoor blijft het voor iedereen leuk. Desnoods regel je tegen betaling zelf 

een vervanger. Verderop in deze Nice-to-know, onderaan de lijst met 
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ingeplande bardiensten, vind je de Reservelijst bardiensten. Hierop staan 

de mensen die aangegeven hebben voor een bedrag van € 30 een extra 

bardienst te willen lopen. De betaling dient u zelf, vooraf onderling te 

regelen. 

 

Bardienstschema 

Doordat we aangesloten zijn bij KNLTB Afhangbord, is er voor KNLTB-

leden ook een digitale bardienstlijst beschikbaar. 

- ga naar: www.afhangbord.nl 

- inloggen (of registreren als je dit nog niet gedaan hebt) 

- klik op: Bardienst 

 

Zet de data’s waarop jij ingepland bent gelijk in je agenda !  
Het up-to-date bardienstschema hangt ook in het clubhuis.   

 

Zorgen voor vervanging 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het lopen van de aan jouw toegewezen 

bardiensten. Ben je onverhoopt toch verhinderd, dan moet je zelf voor 

vervanging zorgen. Het is niet de bedoeling dat je hierover contact opneemt 

met de kantinecommissie. Je kunt zelf met iemand ruilen. Wanneer het niet 

lukt om je bardienst te ruilen, dan kun je tegen betaling van € 30 per bardienst 

iemand van de Reservelijst bardiensten vragen. Deze namen kun je 

verderop in deze Nice-to-know vinden, onderaan de lijst met ingeplande 

bardiensten. De betaling dient u zelf, vooraf onderling te regelen. 

Vermeldt de naam van je vervanger op de lijst in het clubhuis. Je kunt het 

ook wijzigen via www.mijn.bardiensten.nl/mvkv/. 

 

Als er een verhindering optreedt op de dag zelf en je kunt niet meer voor een 

vervanger zorgen, neem dan direct contact op met de kantinebeheerder of bel 

één van de leden van de kantinecommissie (zie blz. 4 van deze Nice-to-

know).   

 

Boete 

Indien je zonder geldige reden niet op je bardienst verschijnt, volgt er 

een boete van € 40 per niet gelopen bardienst. 

 

 

 

http://www.afhangbord.nl/
http://www.mijn.bardiensten.nl/mvkv/
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Voor het eerst bardienst lopen 

Aan het begin van het seizoen wordt er een instructieavond georganiseerd 

voor leden die voor het eerst bardienstplichtig zijn. Hiervoor zal een 

uitnodiging per mail worden gestuurd.  Mocht je op die avond niet kunnen, 

neem dan contact op met de kantinecommissie voor het verkrijgen van een 

korte instructie. Overigens streeft de Kantinecommissie ernaar om alles 

zoveel mogelijk voor zich te laten spreken. Er is hiervoor een map met 

instructies voor bardiensten aanwezig.  

 

IVA instructies 

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is 

die een Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) heeft gevolgd op 

tijden dat er alcohol wordt geschonken in de kantine. Alle bardienst-plichtige 

leden dienen deze cursus te hebben gevolgd. Jaarlijks zal er door de gemeente 

een IVA-cursus worden verzorgd. Het is ook mogelijk om een online cursus 

te volgen. Wanneer u deze (online) cursus (nog)niet heeft gevolgd, zal u 

hiervoor een uitnodiging ontvangen per mail.  

De lijst met namen van IVA-gecertificeerde leden zal achter de bar ter inzage 

liggen. 

 

Soort bardienst en tijden 

Er bestaan de volgende bardiensten: 

 

Weekdagen 

Middagdienst   15.30 – 19.30 uur 

Avonddienst   19.30 uur – sluitingstijd 

 

Weekend- en feestdagen 

Ochtenddienst   09.00 – 13.00 uur 

Middagdienst   13.00 – 18.00 uur 

Avonddienst   18.00 – sluitingstijd 

 

Tijdens evenementen 

Ochtend-middagdienst  11.00 – 16.00 uur 

Middag-avonddienst   16.00 – 21.00 uur 
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Schenktijden 

De schenktijden zijn op een duidelijke plaats in de kantine opgehangen. 

Alleen gedurende de aangegeven tijden mogen alcoholische dranken worden 

verkocht. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. 

 

Sluitingstijden 

Een ½ uur nadat de laatste spelers van de baan zijn gekomen, mag de kantine 

worden gesloten. Dit betekent dat onder normale omstandigheden de 

sluitingstijd ongeveer 23.30 uur zal zijn. Langer open blijven mag, maar dit 

is uitsluitend ter beoordeling van de dienstdoende bardienst. De uiterste 

sluitingstijd is 00.00 uur. Tijdens evenementen kan een andere afspraak 

gelden. 

 

Direct bij aankomst regelen 

Bij aanvang van de bardienst zorg je ervoor dat je de afschrijflijst uit de hal 

naast de ingang haalt, als deze daar nog hangt. Is het bij aanvang van je 

bardienst nog rustig, maak hier dan gebruik van. Neem bijvoorbeeld nog even 

door hoe alles werkt en zorg ervoor dat alles klaar staat voor als het wat 

drukker wordt. Volg de aanwijzingen in het instructieboek en kom je ergens 

niet uit, vraag het dan aan één van de leden op het park. Er is altijd wel iemand 

die je verder kan helpen! Met de muziekkeuze en volume moet je vooral 

rekening houden met de wensen van de bezoekers. 

 

EHBO benodigdheden 

Achter de bar vind je de kleine EHBO-kist. De grote EHBO-kist ligt in het 

magazijn. De vereniging is ook in het bezit van een AED-apparaat!! 

 

Tennissen tijdens je bardienst 

Het is niet toegestaan om tijdens je bardienst de kantine onbeheerd achter te 

laten. Tennissen tijdens je bardienst mag dus alleen als er iemand in de 

kantine voor je waarneemt zolang je op de baan bent. 

 

Telefoongebruik 

Er kan tegen betaling gebruik worden gemaakt van de telefoon in de kantine. 

De kosten bedragen € 0,20 per gesprek. De gesprekken moeten kort worden 

gehouden. 
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Banen onbespeelbaar of geen bezoekers op het park 

Bij heel slecht weer of heel mooi weer kan het voorkomen dat er geen 

bezoekers op het park zijn. Het is dan niet de bedoeling dat je op eigen 

initiatief de kantine sluit. Dit kan alleen in overleg met de Kantine-

commissie. Uitgangspunt is dat je zoveel mogelijk je dienst probeert uit te 

lopen. Er is altijd genoeg te doen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de kantine 

opgeruimd en schoon is. Als de kantine toch wordt gesloten houdt er dan 

rekening mee dat de kantine voor een eventueel volgende bardienst weer 

moet worden geopend. Hiervoor moet je dan zelf zorgen (je kunt 

bijvoorbeeld de sleutel afgeven bij de volgende bardienst) tenzij je hierover 

iets anders afspreekt met de Kantinecommissie. 

 

Alleen contant afrekenen 

Alle verkopen geschieden à contant. De bardienst kan op rekening van de 

vereniging een aantal consumpties tot een totaalbedrag van € 3,00 gebruiken. 

Deze consumpties worden aangeslagen op de kassa en in het 

bijzonderhedenboek genoteerd in de daarvoor bestemde rubriek. Kinderen 

mogen niet achter de bar. Eventuele fooien gaan in de fooienpot. 

 

Verkoop van alcoholhoudende dranken 

Zoals wettelijk is vastgesteld, worden in onze kantine aan personen onder de 

18 jaar geen alcoholhoudende dranken verkocht. Verder gelden de huis- en 

gedragsregels met betrekking tot gebruik van alcohol in sportkantines, deze 

zijn opgehangen in de kantine. Deze regels zijn er op gericht om het gebruik 

van alcohol in sportkantines te beperken. 

 

Nuttigen van meegebrachte etenswaren 

Het nuttigen van meegebrachte etenswaren is op het park toegestaan, mits het 

gaat om etenswaren die niet in de assortimentslijst van de kantine zijn 

opgenomen.  

 

Schade, breuk of bederf 

Als artikelen door schade, breuk of bederf niet meer verkoopbaar zijn, dan 

moet dit worden genoteerd in het bijzonderhedenboek. Alleen dan is het 

mogelijk om een sluitende verkoop- en voorraadadministratie te voeren. 
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Introducés 

Leden van TC MVKV mogen niet-leden uitnodigen om een uur op ons park 

te komen tennissen. De kosten zijn € 6 per uur en deze dienen vooraf te 

worden voldaan bij de bardienst of de kantinebeheerder. 

Als je met meerdere niet-leden wilt tennissen, zijn de kosten € 9,50 per uur. 

 

Verhuur van banen 

Het verhuren van een tennisbaan aan derden, is beperkt tot tijden waarop geen 

of weinig eigen leden gebruik maken van het park. De verhuur wordt vermeld 

op de afschrijflijst. De huur bedraagt € 20,00 per uur per baan en wordt vooraf 

afgerekend met de bardienst of de kantinebeheerder. Ook zijn er 

zomerabonnementen en tenniscadeaubonnen aan de bar te koop. Hiervoor 

staat een aparte map met een duidelijke verkoopinstructie.  
 

Onregelmatigheden op het park of in de kantine 

De bardienst is beslissingsbevoegd in geval van onregelmatigheden. Denk 

hierbij aan: afschrijfproblemen, ruzies, onnodig lawaai, lastige kinderen en 

alles wat de rust kan verstoren van derden en de vereniging. Neem bij twijfel 

contact op met de Kantinecommissie. Vermeld de aard en de afloop in het 

bijzonderhedenboek en licht zo spoedig mogelijk een lid van het (dagelijks) 

bestuur in. 

 

Afsluiten van de kantine 

Laat de kantine netjes achter en sluit goed af. Voer hiervoor de instructies in 

het instructieboek nauwkeurig uit. 

 

Nog vragen ? 

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de bardienstregeling; neem 

dan contact op met één van de leden van de Kantinecommissie (zie blz. 4 van 

deze Nice-to-know) of stuur een mail naar bardienst@tcmvkv.nl. 

 

  

mailto:bardienst@tcmvkv.nl
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RESERVELIJST BARDIENSTEN 
 

Mocht u door omstandigheden uw ingeplande bardienst niet kunnen draaien, 

dan kunt u tegen een vergoeding van € 30 één van onderstaande leden 

verzoeken uw bardienst over te nemen. De betaling dient u zelf vooraf 

onderling te regelen. 

 # Lydia de Haard  06-16045897 

# Janet van Dijk   06-27214529 

# Giovanni Propoli  071-4072207 

# Mariska Haasnoot  06-13536629 

# Jan Heeringa   06-83255744 
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TELEFOONNUMMERS MVKV-LEDEN 
 

In verband met de privacy-wetgeving is het niet toegestaan om op de 

website de telefoonnummers van alle leden te vermelden. De lijst met 

telefoonnummers staat wel in de Nice-to-know die via de mail verstuurd is 

aan alle leden.  

 

MEER HANDIGE INFO OVER MEDE MVKV-ERS 
Doordat we aangesloten zijn bij KNLTB Afhangbord, is er voor KNLTB-

leden ook een digitale ledenlijst beschikbaar met een paar handige selectie 

mogelijkheden, zoals: selectie op naam / op geboortejaar / op speelsterkte. 

  

- ga naar: www.afhangbord.nl 

- inloggen (of registreren als je dit nog niet gedaan hebt) 

- klik op: ledenlijst   

http://www.afhangbord.nl/
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DONATEURS / VRIENDEN VAN TC MVKV / SPONSORS 
 

Bent u geen tennissend lid van TC MVKV, maar draagt u de vereniging toch 

een warm hart toe, dan kunt u de vereniging op meerdere manieren 

ondersteunen. U kunt natuurlijk sponsor worden; kijk voor de mogelijkheden 

op de website www.tcmvkv.nl onder de button SPONSORS. Hier kunt u ook 

zien welke sponsors ons op dit moment al ondersteunen. 

 

U kunt de vereniging ook financieel ondersteunen door DONATEUR (€ 15 

per jaar) of VRIEND van TC MVKV (€ 35 per jaar) te worden. Als vriend 

zal je naam vermeld worden op een groot bord in het clubhuis. Wil je de 

vereniging graag extra ondersteunen; ga naar de website www.tcmvkv.nl en 

kijk onder de button TC MVKV/Lidmaatschappen. 

 

 

DONATEURS 

 

Coby Kuyt 

Will Steenbergen 

Sonja van Leeuwen 

 

 
VRIENDEN van TC MVKV 

 

Chris de Bakker    Bjorn de Water 

Adrie de Beste    Jacqueline de Beste 

Erwin van Dijk    Rien van Duijvenbode 

Kees van der Plas   Greet Kraan 

Ellen Kraan    Jos van der Valk 

Josh Jongen    Jacomine & Michel Burgering 

Dick van Duijvenbode  Bertha & IJsbrand van der Plas 

Carla van Haaren-Nes  Annemarie Pennings 

 

http://www.tcmvkv.nl/
http://www.tcmvkv.nl/
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