Welkom bij TV De Sprenk.
Welkom door de voorzitter.
Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze
tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin
is van een periode van sportieve ontspanning. We proberen
sportiviteit en gezelligheid bij elkaar te brengen door middel
van het organiseren van activiteiten waaraan iedereen kan
deelnemen. Wij gaan er ook vanuit dat je snel je weg vindt
binnen de vereniging. Als wegwijzer vind je in bijgaand
document handige tips. Wij wensen je heel veel tennisplezier
bij onze vereniging.
De vereniging.
Algemene gegevens:
Verenigingsnaam : TV De Sprenk
Oprichting
: 26 april 197
Adres tennispark : Geneneind 6A 5761RH Bakel
Telefoonnr. kantine : 0492-342338
E-mail secretariaat: :info@desprenkbakel.nl
Website
: www.desprenkbakel.nl
Bestuur.
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:


Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.



Leden, dit zijn afgevaardigden van de jeugd-, technische-,
kantine- en sponsor/PR commissie.

Het bestuur maakt het beleid, zorgt dat dit uitgevoerd wordt en
legt 1x per jaar verantwoording af in de algemene
ledenvergadering, welke plaatsvindt in januari.

Onze tennisvereniging is een recreatieve vereniging met zo’n
316 leden, waarvan ongeveer 55 jeugdleden. Het tennispark
heeft 6 kunstgrasbanen en een mooi clubgebouw. In 2015 is
de vereniging geprivatiseerd. Dit houdt in dat de vereniging
voor het onderhoud, beheer en vervangen van zowel de
banen als de gebouwen, etc. zelf verantwoordelijk is. Alle
banen zijn verlicht, dus het gehele jaar kan er getennist
worden. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB. Dit houdt
tevens in dat de leden worden aangemeld bij de KNLTB en
hierdoor ook kunnen deelnemen aan toernooien en
competities welke onder de vlag van de KNLTB worden
georganiseerd,
Wanneer kun je lid worden van TV De Sprenk?
In principe kan iedereen lid worden van onze vereniging, als
onderste leeftijdsgrens wordt de leeftijd van 6 jaar gehanteerd.
Ledencoach.
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leden snel hun weg weten
te vinden binnen de vereniging. Daarom hebben we een
ledencoach aangesteld, die je wegwijs maakt in onze
vereniging. Hier kun je terecht voor allerlei verenigingsgeoriënteerde vraagstukken zoals competities, trainingen, etc..
Bij de Sprenk is de verenigingscoach de secretaris.
Nieuwsbrief en website.
Via de mail, en de website word je op de hoogte gehouden
van het verenigingsnieuws, zoals aankondigingen van
wedstrijden, toernooien en andere evenementen.
Emailadres secretariaat: info@desprenkbakel.nl
Website:
www.desprenkbakel.nl.

Communicatie en informatie vindt voor een groot deel plaats
middels e-mail. Draag er daarom zorg voor dat je actuele emailadres altijd bekend is bij het secretariaat.
Toegang tot tennispark.
Als je lid wordt krijg je een KNLTB pasje. Met dit pasje kun je
zowel de poort als de ingang van het paviljoen openmaken.
Mocht de kantine gesloten zijn dan kun je toch gebruik maken
van de kleedruimtes en de toiletten. In maart wordt de pas
vervangen en is de oude pas onbruikbaar voor de poort/deur.
Wanneer kun je spelen?
In principe kan er het hele jaar door van ’s morgens vroeg tot
‘s avonds 23.00u uur gespeeld worden.
Als het ’s avonds donker wordt, kan de baanverlichting
ingeschakeld worden. Dit doet de kantinedienst, maar is de
kantine gesloten, dan kun je dat zelf doen. Zorg er dan wel
voor dat je de verlichting weer uitschakelt bij het verlaten van
de banen. Het bedieningspaneel zit in de hal naast de
herentoilet.
Het gebruik van de banen is niet toegestaan als er plassen op
de banen zichtbaar zijn of in de winter als er vorst is geweest
en de banen nog niet helemaal vorstvrij zijn.
De onderhoudscommissie sluit daarom indien de banen niet
bespeeld mogen worden de grote toegangspoort. Volg te
allen tijde de instructies van de onderhoudscommissie.
Tot slot, betreed de banen alleen met tennisschoenen.
Tennislessen.
Tennis is een technische sport. Daarom raden we beginners
aan om tennisles te nemen. De Sprenk heeft hiertoe een
overeenkomst gesloten met tennisschool Marell Sports en

biedt hiermee de mogelijkheid voor zowel senioren als
junioren om tennislessen te volgen, verzorgd door
professionele gediplomeerde trainers van Marell Sports.
De aanmeldingen voor de tennislessen verlopen rechtstreeks
via Marell Sports, waarbij er een directe overeenkomst wordt
aangegaan met Marell Sports. Bij de junioren wordt er
uitgegaan van een overeenkomst voor één jaar (40 lessen)
waarin de junioren in overleg met de jeugdcommissie worden
ingedeeld in trainingsgroepen van maximaal 8 leden. Bij de
senioren zijn er andere mogelijkheden. Deze kun je vinden op
de website van Marell Sport.
www.marellsports.com
Waaraan kun je meedoen?
Tennis is bij uitstek de sport om naast recreatief (vrij
tennissen) je te meten met anderen. Daarom organiseren de
technische commissie en jeugdcommissie van de Sprenk
verschillende activiteiten om elkaar te leren kennen en op elk
niveau de krachten te kunnen meten. Dus ook de beginnende
speler kan hieraan direct deelnemen. De volgende activiteiten
worden georganiseerd.
Tossen:
Dit is een vrije inloopavond waarvoor je je niet hoeft aan te
melden. Tijdens de tossavond wordt het dubbelspel gespeeld.
De spelers worden willekeurig aan de hand van de
tennispasjes ingedeeld. Na drie kwartier worden de spelers
opnieuw ingedeeld.
De tossavonden bieden voor nieuwe leden de mogelijkheid om
mensen te leren kennen.
Voor seniorleden 55+ wordt er ook op de maandagmiddag
getost.

Clubkampioenschappen:
Ieder jaar worden de clubkampioenschappen georganiseerd
voor jeugd- en seniorleden.
Jeugdleden worden op leeftijd ingedeeld, senioren op sterkte.
Bij senioren is er de mogelijkheid om in te schrijven in
meerdere categorieën, zoals de single, dubbel en mix.
De clubkampioenschappen worden voor alle speelsterkten
georganiseerd, dus ook beginners zijn welkom.
District Competitie:
District competitie wordt georganiseerd door de KNLTB.
Tijdens deze competitie strijden teams tegen elkaar van
verschillende verenigingen. Normaal gesproken spelen alle
teams in een poule één keer tegen elkaar.
Bij De Sprenk is het mogelijk om de volgende competities te
spelen:
 District voorjaar (7 competitiedagen vanaf begin april tot
begin juni. Mogelijke speeldagen: donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag).
 Landelijk voorjaar (7 competitiedagen (zondag), vanaf
begin april tot begin juni).
 District herfst (7 competitiedagen vanaf begin
september tot begin november. Mogelijke speeldagen:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag).
 District winter (7 competitiedagen waarvan 4 in
november en 3 in januari in het volgend bondsjaar.
Mogelijke speeldagen: donderdag, vrijdag en zaterdag).
Deelname vindt per team plaats. Een team kan bestaan uit
dames, heren of gemengd, en moet minstens 5 of 6 spelers

aanleveren. Bij de dubbelcompetitie speel je 4 wedstrijden, de
enkelcompetitie bestaat uit 4 singles en 2 dubbels.
Je kunt je ook individueel inschrijven voor deelname. De
competitieleider bekijkt in dat geval of je in een team kunt
worden geplaatst.
De district competitie is bij De Sprenk zeer populair. Veel
leden nemen hier aan deel en na de wedstrijden is het dan
ook zeer gezellig onder het genot van en een hapje en een
drankje.
Jeugdleden van 11 t/m 14 jaar of 11 t/m 17 jaar spelen
landelijk competitie in het voorjaar.
De jongere jeugdleden kunnen meespelen met de Rood (6-9
jaar), Oranje (8-9 jaar), of Groen, (10-12 jaar) competitie van
de KNLTB. Deze jeugdcompetitie is afgestemd op jonge
kinderen.
Overige tennisactiviteiten:
 Dinsdagavond: de onderlinge dubbel- en mixcompetitie, in
het voorjaar en de winter. Ook hier kan als team (2
personen) of als individu worden ingeschreven.
 Snerttoernooi.
De data van bovenstaande activiteiten zijn terug te vinden op
de website onder de jaaragenda.
KNLTB Toernooi.
In juni wordt het Sprenk KNLTB Open Toernooi voor senioren
gehouden. Iedereen die lid is van de KNLTB mag hier aan
deelnemen, dus ook leden van andere tennisverenigingen. Er
wordt op speelsterkte ingedeeld,

Gedurende een hele week staat de Sprenk in het teken van
toernooiwedstrijden, met in het weekend de finales.
Als lid van De Sprenk kun je ook deelnemen aan toernooien
bij andere verenigingen. Deze zijn te vinden op de site van de
KNLTB: www.knltb.nl
Commissies.
Onze vereniging draait geheel op vrijwilligers die samen zorg
dragen voor alle activiteiten en voor het onderhoud van het
park. Als je buiten het tennissen zelf een bijdrage kan en wil
leveren aan de vereniging dan juichen we dit toe. Dit kan in
meerdere vormen, in een commissie of in het bestuur.
Ieder jaar wordt er voor de vrijwilligers een feestavond
georganiseerd in november.
Commissies:
 TC (technische commissie, seniorencommissie): dragen
zorg voor de competities, clubkampioenschappen en
gezelligheidstoernooien.
 JC (jeugdcommissie): draagt zorg voor alles wat de jeugd
betreft.
 KC (kantinecommissie): regelt de indeling kantineplanning,
inkoop drank, aansturen bardienst.
 PR (sponsorcommissie).
 OC (onderhoudscommissie): zorgt ervoor dat de banen en
het park goed worden onderhouden.

Bardiensten.
Onze vereniging draait op vrijwilligers.
Schrijf je jezelf in voor een activiteit, dan wordt er van je
verwacht dat je bardienst gaat draaien. Als je jezelf
bijvoorbeeld hebt ingeschreven voor de onderlinge competitie
met je partner, dan krijg je samen 2 diensten toegewezen. Dit
kan zijn op een avond of in het weekend als er een activiteit is.
De lijst met de kantine indeling staat op de website. Deze krijg
je ook via de mail toegestuurd.
De sleutel wordt op de avond voor je kantinedienst bij je
afgeleverd, en na je kantinedienst lever jij de sleutel af bij de
volgende op de lijst. Het dienstenboek ligt ook in de kantine.
Lidmaatschapsvormen.
 Seniorlid (in het jaar dat je 18 wordt).
 Juniorlid (bij deelname aan training vervalt de bijdrage van
het lidmaatschap).
 Niet actief lid.
Het verenigingsjaar loopt van loopt van januari tot januari. Het
lidmaatschap moet dus uiterlijk in december worden
opgezegd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
De kosten van het lidmaatschap zijn terug te vinden op de
website. Opzeggen van lidmaatschap kan via e-mail
info@desprenkbakel.nl

