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NTC De Wiltsangh
Tennis ABC voor nieuwe leden
Afhangen
Wanneer je gebruik gaat maken van een tennisbaan om vrij te spelen reserveer je hiervoor
een baan, dit heet afhangen. Hiervoor is het elektronisch bord in de kantine. Om dit te bedienen
heb je je ledenpas nodig. Volg hiervoor verder de instructies op het bord; het wijst zich dan
vanzelf. Het afhangen moet altijd, voor zowel de binnen- als buitenbanen.
Afsluiten
Wanneer je de laatste bent die gebruik maakt van onze banen willen we graag dat je de
verlichting van de banen en het clubgebouw (gang, toiletten, kantine) uit doet. Vergeet niet het
hek dicht te doen bij het verlaten van het terrein.
Baanverlichting
De verlichting van de buitenbanen kun je aan- en uitdoen in de gang van het clubgebouw. De
verlichting van de binnenbanen is in de tennishal zelf, gelijk rechts bij de ingang. Elke baan
heeft een eigen knop. Doe de lampen in de binnenhal niet allemaal tegelijk aan. Schakel de
baanverlichting na het spelen zo snel mogelijk uit. De instructies kun je ook nog lezen in de
hal.
Banen
Er zijn 7 buitenbanen van gravel en 4 binnenbanen in de tennishal waar alle leden gebruik van
kunnen maken. Bij competities of andere clubactiviteiten zijn er minder banen beschikbaar om
vrij te spelen.
Buiten tennissen
Voordat je gaat tennissen op onze buitenbanen is het belangrijk om wel eerst af te hangen.
Denk er ook aan de baan te vegen als je klaar bent met tennissen en wanneer het licht brandt,
dit uit te doen als jij de laatste bent.
Binnen tennissen (tennishal)
De tennishal is alleen te openen met de keycard. Ook voor het gebruik van de binnenbanen
moet je eerst afhangen. Vergeet verder niet je (schone) tennisschoenen pas binnen aan te
trekken en aan het eind de baan te vegen en de verlichting uit te doen.
De tennishal is in principe het zomerseizoen gesloten. Zijn de buitenbanen onbespeelbaar
door regen of door competities of clubactiviteiten bezet, dan kan iemand van het bestuur
benaderd worden om de hal te openen. Zie voor de telefoonnummers de website.
Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de jaarlijkse algemene (leden)vergadering
vastgesteld en vervolgens via de mail bekend gemaakt. De contributie voor bestaande leden
wordt automatisch in 2 termijnen (eind februari en half mei) afgeschreven van je bankrekening.
Een overzicht van de actuele contributiebedragen is te vinden op de website. Als nieuw lid
betaal je de eerste keer contant, zie bij “Inschrijven als lid”.
Facebook
Volg ons op Facebook@NTC de Wiltsangh.
https://www.facebook.com/NTCDeWiltsangh/
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Inschrijven als lid
Het inschrijfformulier kun je downloaden van onze site of verkrijgen via de ledenadministratie.
Dit formulier + foto (voor het ledenpasje) inleveren bij:
Hans Grit, Nieuw Amsterdamweg 7, 8071 DV Nunspeet
Tel. 06 42 45 88 90, e-mail: ledenadminidstratie@ntcdewiltsangh.nl
Graag even van tevoren bellen voor een afspraak.
Als nieuw lid betaal je bij de aanmelding eenmalig contant voor het lopende verenigingsjaar;
uiteraard krijg je een kwitantie van je betaling.
Je ledenpasje is na 4 tot 6 weken klaar omdat alle nieuwe leden ook bij het KNLTB (Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond) worden ingeschreven. Zij maken ook de ledenpasjes.
Wanneer je pasje beschikbaar is, word je hierover gebeld of gemaild.
Als nieuw lid wil je misschien graag gelijk beginnen te spelen. Dit kan met een tijdelijke
ledenpas. Hiervoor betaal je 40 euro statiegeld, wat je weer terugkrijgt wanneer je je ledenpas
ophaalt.
Introducés
Spelen met iemand die geen lid is? Dat kan. Je laat je ledenpas “opwaarderen” door een van
de bestuursleden, dan heb je slechts je eigen pasje nodig om af te hangen. Voor de buitenbaan
kost dat 10 euro, voor de binnenbaan 15 euro per dagdeel.
Let op! Het opwaarderen staat niet gelijk aan reserveren. Je moet dus altijd zelf nog afhangen
op het gewenste moment.
Kantine
In ons clubgebouw is een kantine. De kantine wordt door alle leden samen draaiende
gehouden. In de kantine is een open gedeelte waar je altijd met je ledenpasje in kunt. Om wat
te drinken is er een koffieautomaat aanwezig. Daarnaast is er een bargedeelte. De bar is op
weekdagen ’s avonds en bij evenementen en competities open. De details van de
openingstijden staan op de site.
Kantinedienst
Als leden vormen we samen de vereniging daarom wordt van elk lid verwacht kantinediensten
te draaien. Het gaat om 10 uur per jaar. Leden boven de 70 jaar zijn vrijgesteld, evenals
bestuurs- en commissieleden. Kun je echt geen kantinedienst draaien, dan kun je deze
eventueel afkopen.
Het inschrijven voor kantinediensten wordt gelijk bij het ophalen van de nieuwe ledenpasjes in
maart gedaan.
Keycard
Naast je ledenpasje is er de keycard. Met deze kaart kun je het toegangshek, kantinedeur en
tennishal openen. De keycard kun je gelijk bij je inschrijving of bij Henk Nieuwdorp aanvragen;
10,- euro statiegeld. Zie website voor de contactgegevens. Na 1 à 2 weken ontvang je een
berichtje dat je de keycard kunt ophalen.
Kleding
Op de binnen- en buitenbanen spelen we met tenniskleding en -schoenen. Voor het in goede
conditie houden van de binnenbanen mag in de tennishal uitsluitend met schone
tennisschoenen gespeeld worden. Dus trek je tennisschoenen pas aan in de tennishal.
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Introductieavond
Voor alle nieuwe leden zijn er een paar keer per jaar kennismakingsavonden in ons
clubgebouw. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging via de mail of onze facebookpagina. Je kunt
dan bijv. een WhatsApp groepje starten met de andere nieuwe leden die ook een tennismaatje
zoeken.
Ledenpas
Elk jaar heb je een nieuwe ledenpas nodig om te kunnen spelen. Deze kun je in maart ophalen
in het clubgebouw (hierover ontvang je een mail). Voordat je je pasje krijgt, worden je
kantinediensten van dat jaar in overleg met jou vastgesteld (zie ook alinea Kantinedienst), dus
neem je agenda mee!
Uiteraard moet je ook geen betalingsachterstand hebben om je nieuwe ledenpas te ontvangen.
Nieuwsbrief
Regelmatig komt er vanuit de vereniging een digitale nieuwsbrief met allerlei informatie over
onze vereniging. Krijg je deze nieuwsbrief niet? Stuur dan een e-mail dan naar
secretaris@ntcdewiltsangh.nl
Opzegging
Het lidmaatschap van de tennisvereniging kun je alleen schriftelijk opzeggen bij het
secretariaat. Dit moet voor 4 december in het lopende jaar. Bij het inleveren van de keycard
krijg je ook je statiegeld van 10 euro terug.
Het adres: Secretariaat NTC De Wiltsangh, Postbus 84, 8070 AB Nunspeet.
Racketavond
Elke maandag is er van 19.30 tot 21.45 uur een racketavond. Alle leden kunnen, zonder dat
je hoeft aan te melden, komen tennissen. Leuk om eens met een ander dan je vaste partner
te tennissen en om je vaardigheden te oefenen en verbeteren. Het is er altijd gezellig, je
ontmoet andere tennisvrienden en na afloop is de bar open.
Racketochtend
Volgens dezelfde formule als de racketavond is er ook op vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00
uur een racketochtend.
Tennislessen
Leren tennissen of je kwaliteiten als tennisser verbeteren? Wij werken uitsluitend samen met
gediplomeerde leraren. De lessen zijn ook uitsluitend te volgen als je lid bent van de
vereniging. Zie onze website voor meer informatie.
Toernooien
Regelmatig worden er door de club toernooien georganiseerd waar je aan mee kunt doen.
Speciaal voor beginners of met bijvoorbeeld een thema. Ook kun je mee doen aan open
toernooien die door KNLTB georganiseerd worden; deze vind je op www.toernooi.nl.
Vegen
Klaar met tennissen? Vergeet niet de baan te vegen. Je veegt van buiten naar binnen en ook
buiten de lijnen.

