W.T.C. Beukersweide
2e Lageveldsweg 3c
7641 PC Wierden
Tel 0546-575063
www.Beukersweide.nl

INTRODUCTIEMAP
W.T.C. BEUKERSWEIDE
In deze introductiemap staat de nodige informatie, voor met name nieuwe
leden, rondom het reilen en zeilen van tennisvereniging W.T.C.
Beukersweide.
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INLEIDING
Inleiding
Graag heten wij u van harte welkom als nieuw lid van W.T.C. Beukersweide. Onze tennisvereniging kent
vanaf de oprichting in 1975 een rijke historie waarbij sportiviteit, gezelligheid en sociale betrokkenheid
áltijd voorop hebben gestaan. Ook de vele vrijwilligers die onze vereniging kent, dragen hier hun
steentje aan bij. Dit alles bij elkaar kenmerkt het zogenaamde ‘Beukersweide gevoel’. Een gevoel dat
moeilijk onder woorden te brengen is, maar u direct zult herkennen zodra u zich op ons park begeeft.
De vereniging heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor jong en oud, zowel voor de recreatieve
tennisspeler als voor de meer competitief ingestelde speler. Door diverse commissies worden deze
verschillende activiteiten georganiseerd.
In deze introductiemap vindt u alle informatie die u nodig heeft om bij W.T.C. Beukersweide te kunnen
tennissen. Mocht u toch iets niet duidelijk vinden, schiet er informatie tekort, of heeft u een andere
vraag, dan kunt u altijd terecht bij het bestuur (bestuur@Beukersweide.nl) of bij één van de
commissieleden. Zij dragen er dan zorg voor dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt.

W.T.C. Beukersweide
André Dikkeschei & Rogier Lagcher
3 mei 2017
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LIDMAATSCHAPPEN
Lidmaatschappen
LIDMAATSCHAPPEN
Onze vereniging kent diverse soorten lidmaatschappen. Op de website kunt u bekijken welke
lidmaatschapsvorm het beste bij u past. In principe bent u lid tot wederopzegging. Dit betekent dat u
zich af dient te melden indien u geen lid wilt blijven. Dit geldt echter niet voor tijdelijke
lidmaatschappen, deze stoppen automatisch.
Bent u geen tijdelijk lid, dan wordt u ook automatisch aangemeld bij de tennisbond (KNLTB), en
ontvangt u jaarlijks een bondspas met hierop uw unieke bondsnummer. Met dit nummer kunt u
deelnemen aan de diverse competities en toernooien, die namens de KNLTB of bij diverse verenigingen,
worden georganiseerd.
Bent u tijdelijk lid, dan ontvangt u een tijdelijke pas, welke u aan het einde van uw lidmaatschap weer
dient in te leveren. U kunt dan ook alleen deelnemen aan de activiteiten en toernooien die door
Beukersweide worden georganiseerd gedurende de periode van uw lidmaatschap. Ons jaarlijkse 80+
dubbeltoernooi valt daar niet onder. Dit is een officieel toernooi waarbij een KNLTB bondsnummer
verplicht is.

CONTRIBUTIE
Wanneer u zich heeft aanmeld als lid, verzoeken we u de penningmeester te machtigen om de
contributie eenmalig per jaar te innen. Dit is zowel voor u als voor ons gemakkelijk. Wij krijgen hierdoor
een juiste afstemming tussen de ledenadministratie en de bestanden van de penningmeester.
Restitutie van contributie vindt niet plaats.

PARK
Wanneer u uw pasje heeft ontvangen dan kunt u door uw pasje door de cardreader te halen ons park en
clubhuis betreden. De cardreaders staan bij de toegangspoort en de toegangsdeur van ons paviljoen.

VERZEKERING
Er zijn voor de vereniging een aantal verzekeringen afgesloten
-

Een collectieve ongevallen verzekering. Deze is automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap
van de KNLTB
Een collectieve bedrijfsaansprakelijkheid
Een collectieve bestuurdersaansprakelijkheid

Daarnaast zijn alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband werkzaamheden verrichten voor
WTC Beukersweide verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de Gemeente Wierden.
Voor een beroep op de vrijwilligerspolis of op de collectieve ongevallen verzekering van de KNLTB kunt
u contact opnemen via penningmeester@beukersweide.nl
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TRAINING
Wanneer u behoefte heeft aan het volgen van tennislessen, dient u zich hier apart voor op te geven. Dit
maakt geen deel uit van het lidmaatschap. Om tennislessen te kunnen volgen moet u wel lid zijn van de
vereniging.
De tennisorganisatie ‘Tennispromotor’ uit Enschede verzorgt momenteel onze clubtrainingen. Lessen
zijn er op dinsdag, woensdag en donderdag en de trainer is op deze dagen op ons park aanwezig van ca.
17.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de groepswisselingen (om het hele uur) is de trainer aan te spreken
voor enige korte informatie.
In verband met de opbouw van de trainingen zijn er twee instapmomenten. In april starten we met de
zomertraining tot en met oktober. De wintertraining start in oktober die tot maart duurt. Eventueel
tussentijds instappen is alleen mogelijk in overleg met de trainer.
Voor meer info kunt u terecht op de website van de Tennispromotor: www. tennispromotor.nl of op de
website van Beukersweide onder het item training.
Vanaf 2017 wordt er ook een lesserstoernooi georganiseerd. Hier wordt een themafeest aan gekoppeld.
Een ideaal moment om de contacten te verstevigen en binding te krijgen met de vereniging.
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Commissies
TECHNISCHE COMMISSIE
De Technische Commissie (TC) is het orgaan van de tennisvereniging dat verantwoordelijk is voor alles
wat met het tennissen zelf te maken heeft. Zij regelen het recreatieve- en wedstrijdtennis van de
vereniging. Op de site van onze vereniging staat onder het item “over onze vereniging” wie lid zijn van
de TC.
Voor prestatief tennis ben je bij onze vereniging aan het juiste adres . In de voorjaarscompetitie doen
een groot aantal teams mee. Ook in de najaarscompetitie zijn er steeds meer teams actief. Mocht het jou
wat lijken om wedstrijden te tennissen, neem dan contact op met een lid van de TC, deze helpt je graag
verder.

Algemene Beheers Commissie
De ABC is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle kantine activiteiten en het beheer
van het paviljoen . Hieronder vallen de facilitaire zaken, zoals, inplannen bardiensten, schoonmaak,
inkoop, etc. Ook draagt de ABC er zorg voor dat het onderhoud aan het clubgebouw op het juiste
moment plaatsvindt, ziet het toe op de kwaliteit en de veiligheid van alle apparatuur en het meubilair in
en om het paviljoen en is verantwoordelijk voor de winstgevendheid van kantine omzetten. Ook het
creëren van een gezellige sfeer en goede ambiance behoort tot de taak van de Algemene Beheers
Commissie.
Bardienst
Door elk van de leden dient er minimaal één keer per jaar bardienst te worden gedraaid. Hiervoor krijg
je een uitnodiging met datum en tijdstip wanneer jouw dienst staat ingepland. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen Reguliere bardienst en Activiteiten bardienst.
-

-

Reguliere bardiensten dienen door elk lid van Beukersweide gedraaid te worden. Onder
reguliere bardiensten verstaan we de bardiensten door de week. Onderstaande personen zijn
uitgesloten voor het draaien van deze bardiensten. Er wordt getracht hier zoveel mogelijk
rekening mee te houden.
o Leden onder de 18 jaar
o Leden boven de 70 jaar
o Leden die in een commissie zitten
o Leden die andere werkzaamheden verrichten
o Rustende leden
Activiteiten bardiensten (competitie, 80+ toernooi, clubkampioenschappen) zijn extra
bardiensten en is meer op vrijwillige basis. Leden worden hiervoor persoonlijk benaderd. Het is
ze dan ook vrij om hier nee op te zeggen. Liever niet natuurlijk…

Vanaf het openingstoernooi tot aan de zomervakantie, en in de maand september wordt op
doordeweekse avonden geprobeerd de kantine open te stellen. Uiteraard zijn wij afhankelijk van
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bereidheid van vrijwilligers. Het is de bedoeling om de bardienst met twee personen te draaien van
20.00 uur tot 22.00 uur.
Horecavergunning
Als onderdeel van de Horecavergunning dient elke barvrijwilliger in het bezit te zijn van het certificaat
‘Instructie Verantwoord Alcohol Schenken’. Dit certificaat kan online behaald worden op de site van het
NOCNSF: www.nocnsf.nl/iva. Hier staat de nodige informatie wat je allemaal moet weten, en kun je de
test doen die nodig is voor het behalen van het certificaat. Bij de naam van barverantwoordelijke kan
Rogier Lagcher worden ingevuld met emailadres Rogier.Lagcher@Gmail.com. De test bestaat uit 20
multiple choice vragen, waarvan er 16 goed beantwoord moeten zijn. Tip: neem er wel eventjes de tijd
voor. Het zijn op zich allemaal logische vragen, maar zitten wel een aantal bij waarvoor feitenkennis
nodig is en waar je makkelijk in kan stinken.
Wi-Fi
Bij Beukersweide wordt (vanzelfsprekend) ook gebruik gemaakt van internet. Het internet is via Wi-Fi
voor iedereen toegankelijk. De code hiervoor is: beukersweidetennis
Consumpties
Het is in principe niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen. Het aangeboden assortiment is
ruim voldoende en de prijzen zijn van een acceptabel niveau. Uitzondering hierop is de competitie. Om
de gezelligheid bij het spelen op de competitiemiddag te bevorderen, wordt vaker en vaker nageborreld
met een ‘stokbroodje met iets’. Ondanks dat ons keukenassortiment redelijk uitgebreid is, kunnen we
het wel begrijpen dat teams hun eigen spullen meebrengen. Voor de ABC is dit moeilijk te faciliteren. Het
betreft een niet al te grote groep met een gevarieerde vraag, waardoor de inkoop lastig is. Als er op deze
manier spullen overblijven, kunnen we alles weggooien, en dat is ook niet de bedoeling.

Financiën
De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid van de
vereniging. Zorgt voor het beheer van en toezicht op het aanwenden van de verenigingsgelden. Is belast
met de verantwoording aan fiscus en uitvoeringsinstellingen.
Elke commissie dient jaarlijks een begroting in die door de penningmeester wordt beoordeeld. De
commissie-begrotingen zijn onderdeel van de totaal begroting die op de jaarvergadering wordt
gepresenteerd.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt door de Kascommissie verslag uitgebracht van
het gevoerde financiële beleid van het bestuur. Bij geen onvolkomenheden adviseert de kascommissie de
Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Koale Neuzen Commissie
Belast met de organisatie van het jaarlijkse Koale Neuzen Toernooi. Een groot intern toernooi waaraan
veel teams met ‘winterse’ namen deelnemen.

80+ Commissie
Belast met de organisatie van het jaarlijkse officieel KNLTB erkend 80+ toernooi.
Dit is een toernooi dat al vele jaren bestaat en regionaal bekend staat als een gezellig en sportief
toernooi.
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Onderhoudscommissie
De onderhoudscommissie zorgt voor het zogenaamde reguliere onderhoud aan het
buitengedeelte van het tenniscomplex.
Zij draagt zorg voor een zo goed mogelijke kwaliteit en bespeelbaarheid van de
tennisbanen en een goede en nette uitstraling van het tennispark.
Het zogenaamde groot onderhoud aan de banen wordt verzorgd door de leverancier
van de tennisbanen en vindt 1x per jaar plaats.

Pret en Plezier Commissie (PPC)
Deze commissie verzorgt voor medior/ senior leden gezelligheidstoernooien, maar ook andere
activiteiten zoals kaartavonden.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het sponsor beleid en de werving van sponsorgelden. Zij
is het contactorgaan voor de uniforme uitvoering van sponsorbenadering
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Baanreglement
In de sport is respect erg belangrijk. Sport moet sportief blijven, want sportiviteit en respect dragen bij
aan een plezierige sportbeoefening. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en
daarmee ook niet binnen de tennissport.

“RESPECT VOOR ELKAAR”
Met betrekking tot gedrag zijn er meerdere aspecten te benoemen. Zo zijn er niet alleen regels voor ‘fair
play’, maar ook voor begeleiding door zowel ouders, trainers als functionarissen. Wij verwijzen u hierbij
graag naar de website van de KNLTB. Met zoekterm ‘gedrag’ komt u een heel eind.
Uiteraard gelden er bij tennis spel- en gedragsregels. Bovendien hebben we binnen de vereniging
afspraken met elkaar gemaakt omtrent ‘houding en gedrag’.
Om niet alle spelregels hier op te sommen verwijzen wij u voor de geldende spelregels naar de website
van de KNLTB: http://www.knltb.nl/over-tennis/spelregels/
Hieronder treft u de geldende afspraken aan die we binnen de vereniging met elkaar gemaakt hebben,
en enkele zaken die we extra onder de aandacht willen brengen.

TAALGEBRUIK, GEDRAG EN KLEDING
Kwetsend taalgebruik en vloeken is absoluut onacceptabel binnen onze vereniging en op ons park. Het is
ook niet toegestaan om met aanstootgevende kleding en teksten op kleding te tennissen.
Bij deelname aan officiële KNLTB toernooien kunt u worden verplicht u te conformeren aan de geldende
kledingvoorschriften van de KNLTB. Dit komt er in principe op neer dat u niet al te afwijkend moet zijn
van sporttenue.
Tennissen op kunstgrasbanen is alleen toegestaan met het daarvoor bedoelde schoeisel. Dit betekent dat
er zich onder andere geen noppen onder de schoenen mogen bevinden. Om zwarte afdrukken op de
tennisbaan te voorkomen zijn ook schoenen met donkere zool (in principe) niet toegestaan.
Om ons park schoon en netjes te houden wordt afval uiteraard in de daarvoor bestemde vuilnisemmers
gedeponeerd.

SPEELTIJDEN
Met uw (tijdelijke) geldige ledenpas kunt u samen met uw enkel- of dubbelpartners, via het digitale
afhangbord in het halletje, labelen voor een baan. Dit werkt d.m.v. een touchscreen waarbij automatisch
een baan en een tijdstip wordt aangewezen. Hierbij geldt dat de langst spelende partij als eerste wordt
afgelost. Wanneer een enkelpartij en dubbelpartij gelijktijdig zijn afgelopen, komt eerst de baan van de
enkelpartij vrij.
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Gaat u enkelen dan krijgt u een baan voor een periode van 30 minuten, voor een dubbelpartij krijgt u
een baan voor een periode van 45 minuten. Let wel: spelen met drie spelers wordt niet gezien als
dubbel! De tijd die de buitenklok aangeeft is hierbij leidend.
Nadat uw periode is afgelopen zult u, vooral in de zomermaanden, na uw spelperiode eraf kunnen
worden “gelabeld” door andere spelers. Deze verschijnen dan op uw baan en u staakt dan ook gelijk het
spel, zodat deze mensen hun tijd volledig kunnen benutten. U kunt dan of opnieuw weer gaan labelen of
in het clubhuis wat drinken en later weer labelen. Wanneer u van de baan wordt gelabeld door andere
spelers, dient u minimaal een kwartier te wachten alvorens weer te mogen tennissen.
Enkele extra aandachtspunten:
-

-

Tussentijds oponthoud door omstandigheden als b.v. regen, gaat af van de tijd van degenen die
op dat moment spelen.
Als men na afloop van de speeltijd afgelost wordt, dient men 15 minuten te wachten alvorens
een andere baan te betreden.
Indien alle banen bezet zijn, wordt u geacht te gaan dubbelen.
Als men op een baan waarop ge-enkeld wordt gaat meespelen, zodat er dan een dubbel op de
baan staat, mag men UITSLUITEND de klok opnieuw instellen als er geen wachtenden achter
hangen.
De TC behoudt zich het recht voor wijzigingen en/of aanvullingen in dit reglement aan te
brengen.

BAANVERLICHTING
Ons park is voorzien van baanverlichting. Indien nodig kunt u deze inschakelen in het halletje bij de
garderobe. Hier vindt u 4 draaiknoppen met de baannummers. Rekening houdend met zowel het milieu
als onze buren doet u alleen het licht aan van de baan waarop u gaat tennissen. Er worden 2 banen
tegelijk verlicht. Wanneer u later komt, en er al verlichting is aangezet, gaat u tennissen op de baan die
reeds verlicht is. Nadat u stopt met tennissen, en de laatste bent die gebruik maakt van de baan doet u
uiteraard de verlichting uit. Het duurt ongeveer 5 minuten voordat de lampen zijn voorgegloeid en op
volle sterkte branden. Wanneer de lampen uit zijn gezet en kort daarna weer aan duurt het langer (ca.
30 minuten) voordat de lampen weer op volle sterkte branden. Houd hier dus ook rekening mee en denk
hierbij aan het milieu.

HOUDING OP DE BAAN
De baan waarop u gaat tennissen is te bereiken via een ingang aan de zij- of achterkant van de
betreffende baan. Het is dus niet nodig om bij het betreden van uw baan spelers van een andere baan te
hinderen in hun spel.
Mocht er tijdens het spel een bal op een naburige baan terecht komen, roep dan duidelijk ‘bal over’.
Schat hierbij wel in of er direct hinder of gevaar van wordt ondervonden of dat het kan wachten tot de
rally is afgelopen. Uw buren zullen u uw bal direct weer toespelen zodra hun spel stilligt.
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EHBO & AED
Op ons park is een AED-apparaat en een geactualiseerde professionele EHBO-koffer aanwezig. Deze zijn
te vinden in het halletje bij de garderobe. Indien nodig en noodzakelijk kunt u gebruik maken van deze
middelen.
Jaarlijks wordt er door Beukersweide een AED-cursus en herscholing hiervan georganiseerd. Tegen een
kleine maar acceptabele vergoeding kunt u hieraan deelnemen indien u lid bent van onze vereniging.
Voor nadere info kunt u terecht op de website onder het kopje AED of vraag een commissielid.
Tijdens evenementen op ons park is er altijd een gediplomeerd EHBO-er en AED-er aanwezig voor
eventuele calamiteiten.

BAANCONSUL
Ondanks dat er bij Beukersweide op kunstgras wordt getennist, is het begrijpelijk dat er niet onder álle
omstandigheden gespeeld kan worden.
Binnen onze vereniging is de onderhoudscommissie op de hoogte van de regelgeving omtrent het wel of
niet bespeelbaar zijn van de tennisbanen. Alleen de onderhoudscommissie is dan ook met de taak belast
om aan te geven wanneer de tennisbanen wel of niet bespeelbaar zijn. Dit advies moet ten allen tijde
opgevolgd worden!
Wanneer wordt aangegeven dat de banen als onbespeelbaar worden bestempeld, wordt dit richting de
leden gecommuniceerd maar ook via aanduidingen bij en op de baan duidelijk gemaakt.
In het kort komt het op het volgende neer:
Vorst
Sneeuw, ijzel of rijp

Opdooi

Extreme regenval
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Indien sprake is van kale, droge vorst kan er gewoon worden gespeeld.
Indien er sneeuw, ijzel of rijp op de banen ligt mag er niet worden gespeeld
(voor de veiligheid van de spelers maar ook vanwege de garantie van de
leverancier). Sneeuwruimen is niet toegestaan en bestrijden met zout of
pekel is ook niet toegestaan!
Indien er sprake is van opdooi en er ligt nog een laagje (smelt)water op de
banen dan mag er niet worden gespeeld omdat de ondergrond dan nog
bevroren is.
Blank staande dan wel ‘waterige’ banen kunnen niet bespeeld worden

ACTIVITEITEN, WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN
Activiteiten, wedstrijden en toernooien
INTRODUCTIEAVOND
Nieuw vanaf 2017 is de introductieavond. Eenmaal per kwartaal een avond voor alle nieuwe leden
waarbij de vertegenwoordigers (of afgevaardigden) van de diverse commissies iets komen vertellen
over de vereniging. Bovendien wordt er een ronde door het clubhuis gelopen waar e.e.a. verteld wordt
over onder andere de AED, EHBO, Kleedkamers, Kantine, etc.

COMPETITIE
Door de KNLTB wordt twee keer per jaar (in het voor- en najaar) een competitie georganiseerd. Hierbij
wordt in teamverband tegen competitieteams van andere verenigingen getennist. Hiervoor zijn
verschillende competitievormen beschikbaar op verschillende (vaste) dagen. De uitslagen van de
wedstrijden tellen mee voor je officiële speelsterkte.

80+ toernooi
Dit is een regionaal bekend dubbeltoernooi dat al sinds 1985 jaarlijks succesvol op de agenda staat.
Het is een officieel erkend KNLTB toernooi. Dus de uitslagen worden verwerkt in de DSS score.
Er kan worden ingeschreven in de categorieën 5-6-7 en 8 ( DD, HD, GD)
Zoals de naam al zegt dienen de partners in de verschillende categorieën samen 80 jaar te zijn.
Er hebben al veel verrassende combinaties meegedaan zoals opa van 71 met zijn kleinkind van 9 jaar of
een buurman van 60 met een buurjongen van 20 etc,

P.P.C.
Het gehele jaar door worden er door de Pret & Plezier Commissie diverse activiteiten georganiseerd met
een informeel karakter. Hierbij staat het versterken van de onderlinge band en de gezelligheid voorop.
De activiteiten die georganiseerd worden zijn veelal van tennissende aard. Er worden echter ook niet
tennissende activiteiten georganiseerd zoals kaartavonden.

KOALE NEUZEN TOERNOOI
De Koale Neuzen is een intern tennistoernooi waarbij teams het onderling tegen elkaar opnemen,
waarbij rekening gehouden wordt met het niveau van de verschillende teams. Het ‘toernooi’ wordt in de
wintermaanden gehouden. De uitslagen van de wedstrijden tellen niet mee voor de speelsterkte.
Uiteraard staat het sportieve aspect voorop, maar ook de gezelligheid mag hier absoluut niet ontbreken.

TOSS 2.0
Op de maandagavond wordt door de Technische Commissie de Toss avond georganiseerd van 19:00 uur
tot 21:00 uur. Gedurende deze tijd zijn de banen alleen beschikbaar voor de tossavond en lessen. U kunt
dan afwisselend een halfuurtje enkelen of dubbelen tegen deelnemers met dezelfde speelsterkte. Aan de
hand van uw pasje word u ingedeeld in groepjes. Dit is de ideale manier om mensen van de vereniging te
leren kennen en om een tennismaatje te vinden.
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OPENINGS- EN SLOTTOERNOOI
Aan het begin en einde van het seizoen wordt er een openings- en slottoernooi georganiseerd.

55+ TENNIS
Elke maandag- en vrijdagochtend wordt er door een groep 55 plussers getennist. Dit is speciaal voor
onze seniorenleden bedoeld.

Communicatie
Onze vereniging communiceert veel met onze leden via de bekende (moderne) middelen. Zo gebruiken
wij Facebook, onze eigen website, nieuwsbrieven en publicatiebord. Officiële mededelingen worden
door het bestuur of commissie via de website of (digitale) nieuwsbrieven gecommuniceerd. Daarom
hechten wij ook grote waarde aan het verkrijgen van uw emailadres bij uw aanmelding als lid. Leuke
ditjes en datjes op tennisgebied kunt u posten bij onze webmaster en bij de beheerster van onze
facebookpagina.
Daarnaast zijn wij nu drukdoende om de KNLTB club app te implementeren binnen onze vereniging. Als
u deze app plaatst op uw smartphone kunt u interactief reageren op diverse feiten binnen onze
vereniging en digitaal afhangen van een baan. Ook iemand digitaal uitnodigen voor een partijtje
tennissen behoort o.a. tot de mogelijkheden. De KNLTB Club app is zowel voor Android als iOS
beschikbaar.

WEBSITE
Op onze website vindt u veel informatie over de vereniging. Wilt u weten wat er op dit moment gebeurt
of wat er gaat gebeuren kijk dan op de activiteitenkalender. Tabs zoals Leden en Over Beukerweide
geven veel aanknopingspunten voor mogelijke vragen. www.Beukersweide.nl

FACEBOOK
www.facebook.com/wtc.beukersweide

NIEUWSBRIEF
Circa 4x per jaar zal de nieuwsbrief verschijnen. Deze wordt digitaal verstrekt en bevat het laatste
nieuws van de vereniging. Kopie voor de nieuwsbrief kan door iedereen aangeleverd worden. De
opmaak is in handen van onze webmaster Henk Meijer. Hij te bereiken via webmaster@Beukersweide.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
De vereniging is verplicht om (minimaal) één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering te houden.
In deze ledenvergadering verantwoord het bestuur zich over haar gevoerde beleid en komen de
financiën ter sprake. De afgelopen jaren wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op de eerste
(of tweede) woensdag van het nieuwe jaar. Dit is dan tevens een goed moment om iedereen ‘een
gelukkig nieuwjaar’ te wensen.

IDEEËNBUS
Heeft u een goed idee hebben waar Beukersweide iets aan heeft? Dit mag alles zijn van verbetering op
gebied van tennissen tot verbeteringen aan het park, Op de website staat een link naar de ideeënbus
waar u uw idee kunt indienen. Het bestuur of de betreffende commissie zal het idee bekijken en zo nodig
tot uitvoering brengen.
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CONTACTINFORMATIE
Contactinformatie
BESTUUR
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen, waarbij nog één bestuurszetel vacant is. De
bestuursleden met hun taakverdeling ziet er als volgt uit:
Bestuur

Naam

Taakverdeling

Voorzitter

Harry Büter

Belast met de algehele leiding van de vereniging.

Secretaris/vice
voorzitter
Penningmeester

Paul Padberg

Belast met alle secretariële werkzaamheden van de
vereniging.
Belast met de financiële zaken van de vereniging.

Beheer &
Onderhoud
Competitie en
toernooien
2e Secretaris

Vacant

Mirjam van Erkelens

Vertegenwoordiger van de Algemeen Beheer Commissie
en Onderhoudscommissie
Vertegenwoordiger van de Technische Commissie en
Toernooicommissies.
Belast met de ledenadministratie

Jeugdzaken

Vacant

Vertegenwoordiger van de jeugdcommissie.

Judith Mulder

Harry Embsen

LOCATIE
W.T.C. Beukersweide is medio 2015 verhuisd naar hun nieuwe locatie.
Adres gegevens:
2e Lageveldsweg 3c
7641 PC Wierden
Telefoon: 0546-575063
Email: Info@Beukersweide.nl

K.N.L.T.B.
De overkoepelende bond is de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Op diverse links
kunnen er verschillende bronnen geraadpleegd worden.
-
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Tennisbond:
Kennisplatform:
Tennis voor Kinderen:
Webshop:

www.knltb.nl
www.centrecourt.nl
www.tenniskids.nl
www.tennisdirect.nl

