BASELINER
Informatieboekje Tennisvereniging Napoleon

Introductie
Van harte welkom bij Tennisvereniging Napoleon.
In dit informatieboekje “de Baseliner” staan tal van informatieve zaken over de vereniging, commissies, trainingen,
reglementen, beleidszaken, enz.
Wij hopen dat alle nieuwe leden met dit infoboekje snel hun weg zullen vinden in onze vereniging en dat iedereen die
reeds lid is, een opfrissing krijgt van de mogelijkheden en de regels.
Algemene informatie over Tennis Vereniging Napoleon vinden jullie op onze site www.tvnapoleon.nl. Is die informatie niet
toereikend schroom dan niet om vragen te stellen op info@tvnapoleon.nl of persoonlijk contact te zoeken met een van
de bestuursleden
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Historie
HTC speelde al ruim 45 jaar in Horn en TV Aldenghoor speelde al ruim 40 jaar in Haelen. En nu is er Tennis Vereniging
Napoleon. Hoe ging dat? Een stukje historie.
Het park van HTC lag aan de rand van het bungalowpark in Horn. Veel leden woonden in de buurt en de vereniging
was dan ook ‘not amused’, of laten we zeggen wat minder enthousiast toen bleek dat de toenmalige gemeente Haelen
andere plannen met het park had. We praten over zo’n 11 jaar geleden geleden. Met een bouwbedrijf was door de
gemeente afgesproken dat de locatie met woningen bebouwd zou kunnen worden. En HTC moest derhalve op zoek
naar een nieuwe locatie. Maar op alle locaties die werden bekeken (en de plannen voor de ontwikkeling van een
tennispark naast de huidige voetbalvelden van Horn is waarschijnlijk wel het beste bekeken) moest Horn ten opzichte van
het oude park veel inleveren, qua banen en qua ruimte.
TV Aldenghoor kende geen ruimteproblemen, maar kampte met een ledentaantal dat onder druk stond. Dat was het
moment dat de beide vroegere voorzitters van HTC en TV Aldenghoor elkaar op initiatief van de toenmalige wethouder
opzochten om te praten over de mogeljkheden van een park tussen Haelen en Horn, waar beide verenigingen in de
toekomst plezier van zouden kunnen hebben. Toen eenmaal daarover gesproken werd, was een volgende –logischestap of het niet beter was om dat nieuwe park te gaan bespelen als één vereniging; immers, de verenigingen kenden
elkaar goed en er was al vergaande samenwerking bij bijvoorbeeld de clubkampioenschappen. Het idee van de fusie
was geboren!
Er is nog heel wat water door de Maas gegaan voor er daadwerkelijk een nieuw park kwam (voorwaarde van beide
verenigingen voor een –overigens unaniem door de leden gekozen!- fusie). Maar het nieuwe park is er, de nieuwe fusievereniging is er en TV Napoleon is de trotse bespeler van Tennispark De Galgenberg. En hopelijk nog voor heel veel jaren!
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Accommodatie TV Napoleon
Tennispark de Galgenberg is gelegen aan Windmolenven 49, 6081 PJ te Haelen.
Ons park is tijdens de openingsuren van de kantine te bereiken onder telefoonnummer 0475-480567.
Het park bestaat uit 8 duurzaam verlichte allweather banen, een playground voor de kids met 3 minibanen en een
verengingspaviljoen van 380 m2.
Het park is het hele jaar door voor leden toegankelijk. Het paviljoen is in het zomerseizoen (april tot oktober) elke werkdag
vanaf 20.00 uur geopend en op de weekend-dagen tijdens competitie en toernooien. In het winterseizoen (oktober tot
april) wordt gestreefd naar een openstelling van 3 of 4 avonden per week.

Lidmaatschappen
TV Napoleon kent de volgende lidmaatschappen:
•
•
•
•
•

Seniorleden: leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd hebben bereikt
Ereleden: leden die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden en tot erelid
benoemd zijn bij besluit van de algemene ledenvergadering
Leden van verdienste: Leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en tot lid van
verdienste benoemd zijn bij besluit van de algemene ledenvergadering
Juniorleden: leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt hebben
Donateurs en ondersteunende leden: leden die geen speelrecht hebben, maar zich bereid hebben verklaard de
vereniging geldelijk of anderszins te steunen

Het lidmaatschap loopt van 1 januari (of latere datum in het jaar van inschrijving) t/m 31 december van het kalenderjaar
en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap voor 1 januari opgezegd is via het afmeldformulier op de
website.
Winterspelers:
Leden van een andere tennisvereniging die alleen gedurende het winterseizoen (van 1 oktober tot 1 april) gebruik willen
maken van de tennisbanen van TV Napoleon, kunnen zich aanmelden als winterspeler.
Wijzigingen:
Leden zijn verplicht om alle relevante wijzigingen (adres, telefoon, bankrekeningnummer, e-mail adres enz.) tijdig door te
geven aan de ledenadministratie (leden@tvnapoleon.nl).
Introductieregeling
Iemand die geen lid is van onze vereniging, mag hooguit éénmaal per maand en maximaal drie keer per jaar
geïntroduceerd worden. Niet-leden kunnen met een tijdelijke ledenpas terecht om te tennissen. Kijk op de website voor
meer informatie over de kosten en waar de introductiepassen besteld kunnen worden.

KNLTB -pasje
Alle leden worden bij de KNLTB ingeschreven en krijgen op basis hiervan een ledenpas. Met deze ledenpas heb je
toegang tot het park en het paviljoen en je hebt de pas nodig om digitaal af te hangen.
Het pasje is ook nodig wanneer een lid competitie of toernooien speelt. Het moet voorzien worden van een pasfoto,
anders is het ongeldig.
Op het pasje wordt de speelsterkte voor het enkel- en het
dubbelspel vermeld. De speelsterkte wordt uitgedrukt in een
cijfer van 1 t/m 9, waarbij de categorie 1 spelers de beste
spelers zijn. De speelsterkte wordt ieder jaar opnieuw bepaald
door de KNLTB op basis van de wedstrijd resultaten van competitie en toernooien.
Alle
leden
worden
geïnformeerd
wanneer
de
nieuwe pasjes afgehaald kunnen worden. Pasjes worden
alleen
meegegeven
als
aan
alle
verplichtingen
(contributiebetaling en inroostering zelfwerkzaamheid) is
voldaan.
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Digitaal afhangbord
In de hal van het Paviljoen hangt een Computer-aanraakscherm met een pasjeslezer om je KNLTB-pasje in te
scannen. Op onze website staat een complete instructie.
In het digitale afhangbord zijn momenteel de volgende regels vastgelegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je kunt alleen met 2, 3 of 4 personen afhangen.
Je moet met alle spelers(pasjes) tegelijk afhangen, je kunt niet later alsnog iemand toevoegen.
Met 2 spelers krijg je momenteel een HALF UUR speeltijd. Met 3 of 4 spelers krijg je een HEEL UUR speeltijd.
De speeltijden worden op veelvouden van 5 minuten vastgelegd. Op het gehele uur, 5 over, 10 over ....etc.
Je kunt de toegekende speeltijd NIET verlengen. Je kunt (nog wel) direct opnieuw afhangen.
ALLE speelgerechtigde spelers kunnen en moeten afhangen.

Nieuwe leden, introductie-leden, winter-spelers, trainers etc. krijgen een Tijdelijke Afhangpas.
Vragen en suggesties kunnen per email naar pc@tvnapoleon.nl.

Website van het Digitale Afhangbord
Het digitale afhangbord is een online-dienst van de KNLTB.
Bij het digitale afhangbord hoort een extra website met
een aantal nuttige en handige functies.
Op onze eigen website www.tvnapoleon.nl kun je de nodige (algemene) informatie over onze vereniging vinden.
Al die informatie is voor iedereen op Internet toegankelijk.
Specifieke informatie en informatie met persoonlijke
gegevens, die alleen voor de eigen leden bedoeld zijn,
moeten in een afgeschermde omgeving
geplaatst worden zodat die informatie alleen
toegankelijk is mbv een persoonlijk wachtwoord. Daarvoor
maken we dankbaar gebruik van onze Afhangbordwebsite: www.afhangbord.nl.
Met je KNLTB-nummer (of met je emailadres) krijg je
toegang tot deze site, maar alleen met behulp van een
eigen wachtwoord.
Om je eigen wachtwoord te kunnen instellen gebruik je bij
je eerste bezoek de optie: ‘Wachtwoord vergeten?’
Vul hier je KNLTB-nummer (=bondsnummer) in; dat staat op je KNLTB-pasje.
Vervolgens krijg je een email met instructies om een (nieuw) wachtwoord aan te maken. Ontvang je géén e-mail, neem
dan contact op met de ledenadministratie (leden@tvnapoleon.nl) . Er staat dan een verkeerd e-mailadres van je in de
ledenlijst.
Met je (nieuwe) wachtwoord kun je inloggen op onze afhangbord-site en komt de afgeschermde leden-informatie voor
jou beschikbaar.
Je kunt ook rechtstreeks naar één van de modules (Ledenlijst, Bardienstenplanner of Afhangbord) gaan door in te
loggen via directe links op onze website.

Zelfwerkzaamheid leden
Om een vereniging draaiende te houden zullen er werkzaamheden moeten worden verricht c.q. taken worden uit
gevoerd, die op een evenwichtige wijze aan de leden moeten worden toebedeeld. Dit noemen we zelfwerkzaamheid.
Het verrichten van werkzaamheden door de leden is inherent aan de gekozen organisatievorm (vereniging). Dit betekent
dat het lidmaatschap van TV Napoleon verplichtingen met zich meebrengt.
De noodzakelijke taken moeten in beginsel door de leden zelf worden verricht.
Om het gebruik van tennispark Galgenberg optimaal tot zijn recht te laten komen, wordt gestreefd naar een ruime openstelling van het geheel aan beschikbare faciliteiten op het tennispark.
Dit gaat gepaard met een verzoek aan de leden tot een ruimhartige inzet. Het bestuur zal hierbij samen met de
verschillende commissies het voortouw nemen om aan een stimulerend beleid met een groot scala aan activiteiten
vorm en inhoud te geven. De hulp van de leden (die niet reeds anderszins ingezet worden) om bardiensten of andere
werkzaamheden te verrichten is hierbij een voorwaarde.
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Hierbij gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•
•
•

Bardiensten zijn verplicht voor seniorleden vanaf 18 tot 65 jaar (3 diensten per lid per jaar) en op vrijwillige basis voor
leden vanaf 65 jaar
Vrijstelling van bardienst voor bestuurs-, commissie-, sponsor-, ere- en ondersteunende leden
Nieuwe seniorleden krijgen voor het trimester dat ze lid geworden zijn en het daarop volgende trimester vrijstelling.
Vanaf het derde trimester geldt de verplichting om 1 dienst per trimester te draaien.
Voor het inroosteren van de bardiensten wordt gebruik gemaakt van de bardienstenplanner van de KNLTB.
De leden worden per mail uitgenodigd om online in te roosteren.
Na inroostering wordt bij onverhoopte verhindering door het desbetreffende lid zelf voor vervanging gezorgd
Indien leden voor 1 januari aangeven per se geen bardiensten of andere werkzaamheden te willen vervullen is alsdan een afkoopsom verschuldigd van € 75,- (of € 25,- per dienst)

IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken = Wettelijke verplichting)
De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcoholschenken
(IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. Een ieder die bardienst verricht (met
alcohol-verkoop) moet dus minstens een IVA-certificaat hebben, of anders een reguliere Drank- & Horeca-opleiding. Met
andere woorden: Zonder IVA-certificaat (of beter) mag je dus (alleen) geen bardiensten met alcoholverkoop draaien.
LET OP: Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je TIJDIG (= VOORAF) aan deze wettelijke vereisten voldoet.
De vereniging faciliteert om dit voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. Op onze website (onder Zelfwerkzaamheid bij
Algemeen) kun je lezen hoe je heel gemakkelijk via een on-line-IVA training je certificaat kunt behalen.

Bardienstenplanner
Snel je bardienst opgeven? Ga op je PC óf Mac naar de beveiligde site bardienstplanner.afhangbord.nl
Log in met je <e-mailadres óf bondsnummer> en je wachtwoord
Beweeg met muis over de dagen en je ziet welke dienst(en) nog open staan.
Klik op de dienst naar keuze, en die
verschijnt dan in het selectie-vakje
linksonder.
• Groene dagen = DIENST OPEN
• Blauwe dagen = GEEN DIENST
• Oranje dagen = REEDS BEZET
Bevestig je keuze door op inschrijven te
klikken

Als je voldoende bardiensten ingeschreven hebt, zie je dit in de rechter
kolom (d) staan. Tip! Maak een afdruk
(e) voor jezelf. Handig! Je ontvangt
een e-mail 1 week én 1 dag voor je
bardienst start. Op de dag voorafgaand aan je bardienst wordt tevens
een code gepresenteerd die toegang
geeft tot de sleutelkluis
Log uit. Klik op het icoontje rechtsboven in beeld.
Uitschrijven van reeds vastgelegde diensten
Zelf uitschrijven van een dienst is onder voorwaarden mogelijk:
• Tot 6 dagen voor de betreffende dienst.
• Eerst 1 vervangende dienst vastleggen; daarna kun je 1 dienst uitschrijven.
Ruilen gaat op dezelfde manier – er moet steeds aan de verplichtingen zijn voldaan.
Als dat niet lukt kun je een verzoek per mail indienen bij de Paviljoen-commissie: bardienst@tvnapoleon.nl.
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Onderhoud smashcourt tennisbanen
SmashCourt is dé ideale tennisbaan die het hele jaar
bespeelbaar is. Met de speltechnische eigenschappen en de uitstraling van gravel. Een baan die weinig
onderhoud vergt. De kracht van SmashCourt schuilt in
een gravel kleurige stabiliteitsmat met een keramische
toplaag waarop spelers perfect kunnen glijden en
bewegen.
De tennisbanen zijn opgebouwd uit ca. 10 cm lava,
40 cm vulzand en een hoogpolige kunststof tapijt die
grotendeels opgevuld is met een keramische korrel,
infill genaamd. Tussen de lava en het vulzand zijn op
een onderlinge afstand van 4 meter drainageleidingen aangebracht, waardoor het regenwater snel en
adequaat afgevoerd wordt naar een infiltratievijver, die
achter de geluidswal is geplaatst.
Het tapijt moet steeds goed gevuld zijn met de
keramische korrel teneinde te voorkómen dat de pool
gaat buigen/breken waardoor de levensduur van de
SmaschCourt bekort wordt. De vulling moet geregeld
gecontroleerd en eventueel bijgevuld worden.
Tweewekelijks wordt met een zware driehoeksborstel,
Het vegen van de banen na elke wedstrijd. steeds naar het
die voortbewogen wordt met ons eigen tractortje:
midden toe en ook tussen de banen. (Het vegen tussen/buiten
de banen is van belang om de mos- en algengroei te remmen/
• Nieuw opgebrachte keramische korrel homogeen
voorkomen).
verdeeld over de tennisbanen; voornamelijk in de
buurt van de serveerlijnen;
• Het eventueel gevormde onkruid, mos en algen mechanisch bestreden.
Ook bij SmashCourt blijft de regel van kracht dat de keramische korrel op alle tennisbanen na elke wedstrijd gelijkmatig
verdeeld moet worden met behulp van de sleepnetten.
• Het slepen geschiedt door in cirkels te wandelen van buiten naar het midden;
• Bijzonder veel aandacht vergt de SmashCourt buiten de lijnen omdat daar het risico voor mos/algengroei het grootst is.
Slepen is ook buiten de lijnen vereist. Zie tekening

LED-baan-verlichting
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
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LED-baan-verlichting kan zonder beperking in-/uitgeschakeld worden – geen wachttijd.
Steeds ALLEEN de baanverlichting inschakelen voor de baan die je zelf gaat bespelen, en NIET ook de verlichting
voor de naastliggende baan.
Het systeem zal automatisch OOK de verlichting op de naastliggende baan op halve sterkte inschakelen zodat er
een egale verlichting op jouw baan wordt bereikt.
Als je de 2e baan van een kooi gaat bespelen dan is er reeds licht van alle lampen van de kooi, maar dan moet je
de verlichting voor jouw baan nog wel inschakelen – groen ledje aan.
De verlichting op jouw baan gaat dan pas ook op volle sterkte branden.
Verlichting per kooi in gebruik nemen.
Als er al op een baan gespeeld wordt en de naastliggende
baan nog vrij is, dan moet je eerst die naastliggende vrije
baan in gebruik nemen ivm energiebesparing.
Pas daarna mag de verlichting in een andere kooi ingeschakeld worden.
Altijd EERST digitaal afhangen, daarna de baan-verlichting
pas inschakelen.
Verlichting op baan 7 & 8 ALLEEN gebruiken als ALLE
overige 6 banen bezet zijn.
Verlichting van baan 7 als ALLERLAATSTE in gebruik nemen.
Inschakelen of Uitschakelen = knopje 3 tellen ingedrukt
houden

Het bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging op basis van de notarieel vastgelegde statuten en het huishoudelijk reglement. Tijdens de bestuursvergaderingen komen allerlei (afstemmings-)zaken aan de orde. Soms komen
ook zaken en vragen van individuele leden aan de orde. Schroom niet om een bestuurslid of commissielid aan te spreken
als je met vragen zit. De actuele samenstelling van het bestuur is op onze website te vinden.
Jaarlijks zal het bestuur uiterlijk in de maand november een algemene vergadering – de jaarvergadering- houden en
daarin verslag uitbrengen over het gevoerde beleid onder vastlegging van een balans en een staat van baten en lasten.

De verschillende commissies
Kort samengevat houden de verschillende commissies zich met de volgende zaken bezig:
PR-commissie:

Ledenwerving, uitbrengen clubblad en het verzorgen van andere publicaties (Blaedje,
HBN-Koerier, Leudal nieuws, website)

Paviljoencommissie:

Inkoop en (zorgen voor de) verkoop van drank en etenswaren in het paviljoen, het
opstellen van een rooster van kantinediensten en het onderhoud van het paviljoen

Accommodatiecommissie:

Alle zaken op en rond (het onderhoud van) de SmashCourt tennisbanen, de playground
en het terras (groenverzorging, voor zover dit niet door de gemeente uitgevoerd wordt )

Technische commissie:

Organiseren van de deelname aan diverse KNLTB-competities in het voorjaar en het
najaar, contacten met alle competitieteams c.q. de competitiespelers, begeleiding
seniorentraining, organiseren van clubkampioenschappen senioren, organiseren van de
interne competitie op donderdagavond (commissie Interne competitie) en de
organisatie van bijzondere toernooien:
• Commissie Molentoernooi: Het organiseren van het Molentoernooi, een open KNLTBtoernooi voor de speelsterkte categorieën 3 t/m 9, dat elk jaar plaats vindt in week 33
• Commissie Ooje toernooi: Organiseren van het Ooje toernooi, een recreatief Mixedtoernooi voor tennissers van minimaal 16 jaar en maximale speelsterkte 6 (6 t/m 9)

Recreatiecommissie:

Organiseren van (veel) activiteiten/toernooitjes voor nieuwe en recreatieve leden en
waar aan de orde recreatieve uitwisselingen met zusterverenigingen.

Jeugdcommissie:

Begeleiding van de jeugd in meest brede zin, zoals indeling van de trainingsgroepen,
begeleiding van de competitie, organiseren van clubkampioenschappen en diverse
recreatieve activiteiten.

Sponsorcommissie:

Contacten onderhouden met sponsoren, contracten afsluiten, verzorgen van reclameborden of andere sponsordoeken op het park

Activiteiten voor senioren
Trainingen

De trainingen bij TV Napoleon worden verzorgd door Tennis Time Academy (TTA), die een attractief trainings-programma
aanbieden voor beginners en gevorderden. Per jaar worden 2 cursussen van ieder 15 lessen aangeboden. De zomercursus start in de eerste week van april en de wintercursus in oktober.

Midweek play-in

Iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de recreatiecommissie de Midweek play-in. Tennissen zonder
vooraf een afspraak te maken. De opzet van de midweek play-in is dat ieder lid (vanaf 15 jaar) tennist met iedereen
(ongeacht speelsterkte). Door middel van rackets trekken worden aanwezigen door iemand van de recreatiecommissie
op de baan gezet en kan men gaan spelen. Elke 30 minuten wordt er gewisseld.

Competitie

Diverse teams van TV Napoleon doen mee met de voorjaars en/of najaarscompetitie van de KNLTB, prestatief tennissen
tegen teams van tennisclubs uit de regio. Er wordt deelgenomen aan de districts-KNLTB-competitie op dinsdag, vrijdag en
zaterdag en aan de landelijke KNLTB-competitie op zondag. De voorjaarscompetitie loopt van begin april tot begin juni
en de najaarscompetitie in de maanden september en oktober.
Iedereen die dat wil, kan competitie spelen; voorwaarde is wel dat de samen te stellen teams uit voldoende mensen
bestaan. Opgave dient te geschieden bij de technische commissie, via inschrijfformulieren die naar alle leden gemaild
worden en op de website gepubliceerd worden. Leden kunnen zich individueel opgeven of als team. De technische
commissie bepaalt de uiteindelijke teamsamenstelling, maar houdt daarbij wel zoveel als mogelijk rekening met de
wensen van de leden.
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Toernooien

De recreatiecommissie organiseert jaarlijks een aantal recreatieve toernooien voor alle seniorleden.
Daarnaast hebben we nog twee open toernooien:

Het Molentoernooi, een officieel bondstoernooi dat wordt gehouden in week 33. Er wordt gespeeld in de speel-

sterkte categorieën 3 t/m 9 in de onderdelen heren enkel en dubbel, dames enkel en dubbel en gemengd dubbel. Het
Molentoernooi is door de wedstrijdcommissie als eerste georganiseerd in 1975. Dit eerste D -toernooi was alleen toegankelijk voor spelers en speelsters van de Horner TC. In 1975 was er na de voltooiing van de restauratie van de 2 molens in
Horn, De Hoop en De Welvaart een week lang feest (de Molenfeesten.) In de nabeschouwing van het 1ste toernooi werd
de benaming Molentoernooi voorgesteld. Vanaf 1976 heet het toernooi Molentoernooi.
In 1978 is de C -categorie toegevoegd en twee jaar later
volgde de B groep. Vanaf 2000 is eerst het A* en daarna een
A** georganiseerd. Vanwege financiele beperkingen is vanaf
2003 het toernooi weer afgebouwd tot de B-groep (nu 3-status)
Het toernooi geniet inmiddels bovenregionale bekendheid.
Als geen ander heeft de Horner TC tijdens haar toernooi altijd
tennis op hoog niveau weten te combineren met sfeer en
gezelligheid. Een formule die aanspreekt bij de vele deelnemers en het talrijke publiek en daarom ook voortgezet wordt
bij TV Napoleon.
De aanwezigheid van een aantal tenten op het park, met
gasten uit heel Nederland, geeft het evenement iets geheel
eigens en, waarborgt een vriendelijke sfeer van ’s morgens
vroeg tot in de late uurtjes. Jaarlijks verrast de organisatie de
deelnemers en publiek met aantrekkelijke activiteiten. En met
goed tennis. Want van het traditioneel sterke deelnemersveld kan verwacht worden dat het Molentoernooi een sterk
onderdeel zal zijn van het Limburgs (Top) Tennis Circuit.

Het Ooje toernooi,

een toernooi dat ook open staat voor leden van zusterverenigingen uit de
omgeving. De deelnemers geven zich individueel op. Het uitgangspunt van dit bijzondere mixed-toernooi
is de gezelligheid. Oorspronkelijk werd dit toernooi gespeeld op de tennisbanen van sportpark “De Klink”in
Buggenum. Vanaf 2003 is het toernooi bij TV Aldenghoor gespeeld en sinds 2014 vindt dit toernooi bij TV
Napoleon plaats. Bij dit Ooje toernooi worden sterke aan minder sterke spelers/speelsters gekoppeld en is vooraf
niet bekend wie met wie gaat spelen. Dit bepaalt Napoleon! Deelname is mogelijk voor spelers/speelsters in de
categorieën 9 t/m 6 (5 op invitatie van de commissie).

Clubkampioenschappen

Ieder jaar worden voor onze leden clubkampioenschappen georganiseerd. Per spelsoort wordt een onderverdeling
gemaakt in verschillende categorieën, zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau leuke wedstrijden kan spelen.

Interne competitie

Voor alle leden van 16 jaar en ouder wordt de interne 16+ Mixed competitie georganiseerd. Belangrijk uitgangspunt van
deze competitie is dat naast gezelligheid alle deelnemers (beginners en gevorderden) een uitdagende wedstrijd kunnen spelen. Door de wedstrijdleiding wordt een poule-indeling gemaakt, waarbij per ronde van 4 weken 3 wedstrijden
van 5 kwartier gespeeld moeten worden. De wedstrijden worden ingedeeld op donderdagavonden. Bij verhindering
kun je zelf met je tegenstander een inhaaldatum afspreken. Nadat de poule is uitgespeeld wordt gekeken welke teams
promoveren en degraderen. Het is altijd mogelijk om tussentijds, na beëindiging van een competitieronde, in of uit te
schrijven voor de volgende ronde.

Recreatietennis maandag/donderdagochtend

Voor de recreanten, die maandagmorgen en/of donderdagmorgen beschikbaar zijn, is er de mogelijkheid gezellig 2 sets
(1 ½ – 2uur) uur te tennissen. In de koudere periode wordt gestart om 10:00 uur en in de warmere periode wordt gestart om
09:30 uur. De spelers worden willekeurig vooraf in overleg ingedeeld in teams van vier personen. Steeds zijn reservespelers beschikbaar die open gevallen plaatsen (ziekte) kunnen opvullen. Meestal is er ergens in mei en of in oktober op een
willekeurige maandag morgen een gezellige bijeenkomst waar spek met eieren gebakken worden door de vrijwilligers.
De teams worden iedere keer anders ingedeeld. Zodat men zoveel mogelijk met en tegen andere leden tennist. Er wordt
geen rekening gehouden met het speelniveau en ook niet tussen dames en heren. De uitslag wordt geregistreerd en
diegene die de meeste punten heeft, wordt gehuldigd met een symbolisch prijsje (tijdens spek met eieren). Om iedereen
een kans te geven zich op te geven voor de maandag en/of donderdag morgen is er geregeld de mogelijkheid om voor
de volgende periode op te geven. Alle leden krijgen hierover een mail.

8

Activiteiten voor jeugdleden
Trainingen

Voor jeugdleden is het geregeld dat ze in het zomerseizoen
tennistraining krijgen, zonder dat daar extra kosten aan verbonden
zijn. De trainingen beginnen in de eerste week van april en worden
door Tennis Time Academy (TTA) verzorgd. Voor de wintertrainingen
(die in oktober starten) kunnen jeugdleden zich apart opgeven. Deze
vallen niet onder de contributie en worden rechtstreeks door TTA
gefactureerd.

Competitie

Voor jeugdleden (grootveld) is het mogelijk om deel te nemen aan
de competitie. De voorjaarscompetitie loopt van begin april tot begin juni en de najaarscompetitie in de maanden september en oktober. Er zijn verschillende mogelijkheden om te spelen, meisjes-team,
jongensteam of gemengd team

Tenniskids World Tour

Jeugdleden
die
op
miniveld
of
driekwart
spelen, kunnen zich inschrijven voor de Tenniskids World Tour! De bedoeling van de World tour is om
de kinderen, naast de training ook nog korte wedstrijdjes te laten spelen. Bij de World tour is er een
indeling gemaakt op basis van kleuren, speel je miniveld dan ben je rood en speel je driekwart dan ben je oranje.
Iedereen kan dus meedoen, ook als je nog niet zo lang lid bent!
Hoe gaat tenniskids in zijn werk? De kinderen worden ingedeeld in teams en spelen altijd op de eerste zondag van de
maand. Een rood team kan bestaan uit 2 tot 8 spelers (jongens en meisjes door elkaar). Samen met 3 andere clubs
(die ook met 2 tot 8 spelers zijn) worden alle kinderen in groepjes verdeeld en worden er korte wedstrijdjes tegen elkaar
gespeeld tot de 7 (1-0, 2-0 enz) ze spelen dus geen games. Aan het einde van de morgen komt een kind uit het groepje
als winnaar uit de bus!
Aanvang van de speeldag is bij voorkeur 9.00 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 1.5 tot maximaal 2 uur. Een oranje
team bestaat ook uit 2 tot 8 spelers (jongens en meisjes door elkaar). Er worden korte wedstrijdjes gespeeld tegen 3
andere teams van andere clubs. Hierbij gaat het om 2 gewonnen tiebreaks (2x tot de 7). Aan het einde van de morgen
komt hier een winnend team uit!
Aanvang van de speeldag is bij voorkeur 9.00 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2.5 tot maximaal 3 uur.

Toernooien

De jeugdcommissie organiseert elk jaar een aantal
recreatieve toernooien voor de jeugd. Daarnaast is het
mogelijk om aan toernooien in de regio deel te nemen.
Via de mail en de website worden de jeugdleden hierover
geïnformeerd.

Clubkampioenschappen

De
jeugdcommissie
organiseert
elk
jaar
clubkampioenschappen voor de jeugdleden. De winnaar in elke
categorie mag zich dat jaar clubkampioen noemen.
De kampioenen in de categorie t/m 17 jaar mogen zich
algemeen jeugd- clubkampioen noemen. Er wordt
gespeeld in alle spelsoorten (rood/oranje en grootveld) in
verschillende leeftijdscategorieën:
Voor alle exacte data en activiteiten wordt er jaarlijks een
activiteitenkalender opgesteld. Deze is te vinden op de
website van onze vereniging www.tvnapoleon.nl.
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Huishoudelijk Reglement TV Napoleon
Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan de ter plaatse
geldende verenigingsreglementen en aan de schriftelijke of
mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het
bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan
gepaste tenniskleding te dragen.
Artikel 2
De leden zijn verplicht mee te werken aan automatische
incasso van financiële verplichtingen. De contributie wordt
in twee termijnen voldaan; vóór 1 januari en vóór 1 juli. Het
bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet
aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, één maal
een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen
de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting
heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd
de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen
totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft
voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende
lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële
verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde
bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden
kosten verschuldigd. Het bestuur kan dispensatie verlenen
voor het betalen van de contributie, niet zijnde de bondscontributie.
Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen
bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en
andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.
Vergaderingen
Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo
dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit
wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en
is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te
limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of
digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, zo mogelijk
tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering. Tot
het bijeenroepen van een bestuurs-vergadering is de voorzitter
bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie
bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet
binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de algemene ver-gadering te
verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door
vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich
heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele
benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de
leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris
van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld
van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk
zeven dagen voor de algemene vergadering.
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Artikel 7
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve
de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven
dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste
vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al
hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden
daarin wensen op te nemen.
Artikel 8
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende
punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en
behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat
rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.
Commissies
Artikel 9
De algemene vergadering kan één of meer commissies
benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich
niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de
door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde
verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft
benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de
bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden
geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van
de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten
- kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door
het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen
worden vervangen.
Artikel 10
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de
Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar
benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met
een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van
de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar,
bij voorkeur, door de algemene vergadering worden
benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de
commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
Artikel 11
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één
jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid
als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.
Artikel 12
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de
banen;
c. het coördineren van eventuele verzoeken aan de KNLTB
voor wijziging van speelsterkte.
d. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien
en wedstrijden; e. het toelaten van introducé(e)s.
Besluitvorming
Artikel 13
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van
de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend
dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde
geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld
zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming
blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is
aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de
stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 18
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur
geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 15
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart
gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden
gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze
als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit
geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerder-heid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is
bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als
verworpen beschouwd.

Verplichtingen van het bestuur

Bestuur
Artikel 16
De
op
statutaire
wijze
tot
verenigingsbestuurder
benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is
bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot
het daarin voeren van het woord en het daarin uit-brengen
van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht
mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.
Elk jaar treedt minimaal één bestuurslid af volgens een op te
maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt
bepaald naar die van toetreding als zodanig. De voorzitter, secretaris en penningmeester zullen nimmer tegelijkertijd
periodiek aftreden. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid
10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende
functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van
bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de
mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling
van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had
moeten aftreden.
Artikel 17
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene
vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij
ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij
ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of
meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende
ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed
op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden
fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden
bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de
Statuten, wordt gesteld op 5000 euro.

Artikel 20
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige
administratie bij te houden
van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten
bedoelde personen;
b. presentielijsten
en
notulen
van
alle
algemene
vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan
een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden
opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder
lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden
verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven
jaar bewaard.
Aanmeldingsformulier
Artikel 21
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5,
lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam,
voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum,
contactgegevens. Bij inschrijving dient een machtiging tot
incasso te worden verleend.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte
persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen
in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle
reguliere verenigingsactiviteiten.
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste
aan de secretaris door te geven.
De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere
verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in
verband met de aanmelding als lid.
Slotbepalingen
Artikel 22
Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit
reglement via de website van de vereniging.
Artikel 23 Aldus vastgesteld door de (eerste) algemene vergadering op 28 november 2013.
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Napoleon
Twee tennisclubs, rivalen maar ook buren
Met ieder in hun dorp een vaste plek
Begonnen over fusie een gesprek
En over integratie van culturen

Het werd een zaak van niet te tellen uren
Met valkuil, struikelblok en bottleneck
Aan goede wil was echter geen gebrek
Met dank aan twee verstandige besturen

En zo is onze nieuwe club geboren:

Napoleon, waarvoor sportief gezien
Een onbezorgde toekomst lijkt te gloren

Ons park, de Galgenberg, is bovendien

Een duurzaam bouwjuweel dat kan bekoren:
Het fusieresultaat verdient een tien!
Frits Criens
Stadsdichter gemeente Leudal
15-03-2014

BASELINER
Informatieboekje Tennisvereniging Napoleon

