Informatieblad GTC Overwaard

Algemeen
G.T.C. Overwaard beschikt over zes verlichte TennisProVision banen (baan 2 t/m 7) en één onverlichte TennisProVision baan (baan
1). Alle banen kunnen het gehele jaar gebruikt worden.
Inschrijfgeld, contributie en lidmaatschap
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00.
De hoogte van de contributie in het eerste jaar is afhankelijk van de maand waarin u lid wordt.
Lid worden tussen 1 januari en 30 juni
Lid worden na 1 juli
Winterlid (vanaf 15 september t/m 31 maart)
Slapend lid
Competitielid (voorjaar en najaar)*

Seniorlid
€ 180,€ 90,€ 90,€ 40,€ 65,-

Juniorlid 13+
€ 100,€ 50,€ 50,-

Juniorlid t/m 12 jaar
€ 60,€ 30,€ 30,-

€ 30,-

€ 30-

* een competitie lid mag gebruik maken van de banen tijdens de competitiewedstrijden en een eventueel vooraf georganiseerde
competitietraining. Het tarief geldt voor voorjaar en najaar competitie. U kunt competitie lid worden als u reeds via een andere
tennisvereniging lid bent van de KNLTB (de tennisbond).
Leden worden automatisch lid van de KNLTB. Zie www.knltb.nl voor alle informatie en activiteiten van de KNLTB.
Winterleden worden niet aangemeld bij de KNLTB en kunnen daarom geen gebruik maken van KNLTB-faciliteiten.
Zaken betreffende lidmaatschap (aanmelden, afmelden, slapend lid worden) worden door de 2de secretaris Dick van Aartrijk
behandeld. Zijn adres is Nieuwe Hoven 133, 4205 BC te Gorinchem (0183-625379 of ledenadministratie@overwaard.nl).
Nieuwe leden die zich in het begin van het jaar aanmelden krijgen een factuur. Zodra de betaling binnen is, zullen wij bij de KNLTB
uw spelerspas aanvragen. Deze zal per post aan u toegestuurd worden. Leden die in de loop van het jaar lid worden en winterleden
krijgen na aanmelding een factuur toegestuurd.
Na het verstrijken van het eerste jaar ontvangt u elk jaar in februari per adres één factuur. Voor winterleden is dit voor het begin van
het winterseizoen. Zowel het lidmaatschap als het winterlidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het
jaarlijkse lidmaatschap dient vóór 1 januari schriftelijk te geschieden. Voor het winterlidmaatschap dient vóór 1 augustus schriftelijk
opgezegd te worden bij de ledenadministratie en/of het bestuur.
Openstelling tennispark en reservering van de banen
Voor toegang tot het clubgebouw en de banen is een KNLTB-ledenpas noodzakelijk.
Het tennispark is het gehele jaar open. De banen 1 t/m 7 (TennisProVision) zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar. Indien
banen niet bespeelbaar zijn, wordt dit in het clubhuis en op de website aangegeven. De banen 2 t/m 7 zijn van verlichting voorzien.
De bediening daarvan bevindt zich achter de bar. Instructies hangen naast het bedieningskastje.
Tennislessen
Tennisschool Bas-ta verzorgt de tennislessen op Overwaard. Bas-ta is bereikbaar onder telefoonnummer 06-53241359, via mail:
info@Bas-ta.nl of via de website www.bas-ta.nl. Als u les wilt nemen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Bas-ta. De
indeling van lessen gaat in overleg met Bas-ta. Alleen leden kunnen les nemen bij Bas-ta op de Overwaard-banen.
Baanonderhoud
Elk lid dient de banen goed te behandelen: draagt de juiste schoenen (géén ruwe trimzolen en/of zwarte zolen) en sleept de baan na
het spelen. Zie hiervoor de instructies op het hekwerk bij de banen. Voorts volgt ieder lid de instructies van de groundsman e/o het
bestuur op indien er niet gespeeld kan worden op de banen.

Het clubhuis
Het clubhuis is in eigen beheer. Ieder seniorlid is verplicht om tot maximaal drie maal per jaar bardiensten te draaien. Winterleden (=
geen wintercompetitie) zijn verplicht om minimaal één keer per winterseizoen een bardienst te draaien. Leden van het Dagelijks
Bestuur zijn vrijgesteld van het verplicht vervullen van de bardienst. Leden van commissies vervullen één bardienst per jaar.
Competitieleden hebben geen bardienstplicht. Bij 75 jarige leeftijd mag je afzien van de bardiensten, dit moet wel voor 1 februari
kenbaar worden gemaakt bij de barcommissie. Het verzorgen van een competitiemaaltijd staat gelijk aan 1 bardienst. Bardiensten
kunnen ook voor algemeen onderhoud worden ingeruild. Hiervoor geldt momenteel wel een maximaal aantal personen van 12 en/of
kantineschoonmaak hiervoor kunnen maximaal 12 leden zich opgeven. Nieuwe leden worden het eerste jaar automatisch
ingeroosterd. Er wordt waar mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Vanaf tweede lidmaatschapsjaar kunt u zelf uw
bardiensten digitaal inschrijven. De bardienst dient indien aangegeven zelf de barsleutels op te halen en weer in te leveren bij een
van de sleuteladressen. Ingeroosterde bardiensten plus de sleuteladressen worden per mail aan de leden toegezonden. Tevens
hangt er in het clubhuis een extra lijst met daarop de bardiensten en sleuteladressen voor de komende maand(en). Indien een
geplande bardienst niet door u kan worden voldaan, dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Daarvoor kan de ledenlijst op de
website worden geraadpleegd. Bij het niet nakomen van een bardienst wordt een boete van € 50 per bardienst opgelegd. Slechts
indien u absoluut geen mogelijkheid heeft om bardiensten te draaien, kunt u deze voorafgaand aan het tennisseizoen afkopen voor
een bedrag van € 30 per bardienst.
Competitie, toernooien en evenementen
Er worden diverse competities, toernooien en evenementen georganiseerd voor zowel de jeugd als senioren. Voor meer informatie
hierover, zie onze website of facebook.
Introducees
Elk lid van G.T.C. Overwaard mag een buitenstaander introduceren. Hiervoor geldt een maximum van 3 maal per seizoen. Per
persoon bedragen de kosten € 5.-. Het geldbedrag kan in het kluisje achter de bar gestopt worden.
Organisatie
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter

Hans Krielaart

Secretaris

Vacant

Penningmeester

Rien vd Vrede

Oosterstraat 1
0183-633859

4201BZ Gorinchem
voorzitter@overwaard.nl

Grote Haarsekade 100
0183-623886

4205 VL Gorinchem
penningmeester@overwaard.nl

Overige bestuursleden:
Algemeen Bestuurslid

Egbert vd Giessen

Blauwkapel 31
0183-622017

4208 BS Gorinchem
tc@overwaard.nl

Algemeen Bestuurslid

Cor vd Westen

Vleeshouwerstraat 7
0183-631110

4204 GT Gorinchem
cor.van.der.westen@kpnplanet.nl

Het dagelijks bestuur wordt terzijde gestaan door o.a. de volgende commissies:
•
Technische Commissie: Alle wedstrijdzaken betreffende senioren, competitiebegeleiding, toernooiorganisatie, speelsterktes,
trainingen, etc. (tc@overwaard.nl)
•
Onderhoudscommissie: Baanonderhoud, terras, baanomgeving. (parkbeheer@overwaard.nl)
•
Communicatiecommissie: Communicatie over alle recreatieve zaken zoals gezelligheidstoernooien, feesten,
ontvangstdagen, etc. (contact@overwaard.nl) Redactie, opmaak, samenstelling en verzending van de nieuwsbrief en
onderhoud website. (redactie@overwaard.nl)
•
Kantinecommissie: Organisatie van de kantine, inkoop, beheer, etc. (kantine@overwaard.nl)
•
Sponsorcommissie: Werven van sponsorgelden. (sponsoring@overwaard.nl)
•
Jeugdcommissie: Alle zaken betreffende jeugd- toernooien, competitie, recreatie tennis en overige jeugdactiviteiten.
(jc@overwaard.nl)

Vrijwilligers
Een vereniging zoals GTC Overwaard kan niet blijven bestaan zonder de inzet van haar leden. Als vereniging zijn wij dan ook
dankbaar voor de inzet van onze vrijwilligers. Naast de (verplichte) bardiensten zijn er allerlei activiteiten en werkzaamheden die van
belang zijn om de tennisvereniging gezond en vitaal te laten draaien. GTC Overwaard verwelkomt dan ook graag nieuwe vrijwilligers
die zich op een of andere manier voor de club (al dan niet in een commissie) zouden willen inzetten. Hierbij kunt u denken aan
onderhoudswerkzaamheden, organiseren van activiteiten tot het verzorgen van een maaltijd bij de competitie. Voor meer informatie
over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de secretaris (secretaris@overwaard.nl) of de specifieke commissie waar uw
interesse ligt.
Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief komt meerdere keren per jaar via de mail. Hierin treft u alle mededelingen betreffende het verenigingsleven aan.
Het staat een ieder vrij om een bijdrage aan te leveren. Dit kan via de communicatiecommissie. Ook kunt u via onze website en
facebook informatie vinden.
Tennis op internet
De website van G.T.C. Overwaard is www.overwaard.nl
En wij zijn met alle actualiteiten te vinden op facebook: GTC Overwaard en GTC Overwaard Jeugd.
Overig tennisnieuws is te vinden op: www.knltb.nl, , www.toernooi.nl, www.tenniskids.nl en www.tenniskids.toernooi.nl.
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Belangstellenden kunnen een exemplaar aanvragen bij de secretaris via secretaris@overwaard.nl

Inschrijvingsformulier GTC Overwaard

Geacht aspirant-lid,
Hierbij ontvangt u een inschrijvingsformulier van de Gorinchemse Tennis Club Overwaard.
Indien u dit formulier retourneert met een goed gelijkende pasfoto van 35x45 mm, dan ontvangt u van ons een
ontvangstbevestiging en een rekening waarop het verschuldigde bedrag en de betalingswijze staan vermeld. Na ontvangst
van uw betaling wordt uw spelerspas toegestuurd.

Het inschrijvingsformulier kunt u opsturen naar:
Dick van Aartrijk, Nieuwe Hoven 133, 4205 BC Gorinchem
Met vriendelijke groeten,
Dick van Aartrijk
Ledenadministratie G.T.C. Overwaard
Telefoonnummer: (0183) 62 53 79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
•

Ja, ik wil jaarlid worden en ga akkoord met de voorwaarden *
Ja, ik wil winterlid worden en ga akkoord met de voorwaarden *

Naam

________________________________________________ Man / Vrouw *

Voorletter(s), voornaam **

____________ ,

Adres:

________________________________________________

Postcode en Woonplaats:

____________

Telefoonnummer:

___________________________________

E-mailadres:

___________________________________

Geboortedatum:

___________________________________

________________________________
________________________________

Vergeet niet
uw pasfoto
mee te
sturen

Indien bekend:
Speelsterkte:

____________ (enkel) ____________ (dubbel)

KNLTB-pasnummer: ___________________________________
Woont er op het door u opgegeven adres al een lid van G.T.C. Overwaard?
Zo ja, wie? (naam)

Ja / Nee *

_______________________________________

Heeft u belangstelling om in de toekomst commissie-, vrijwilligers- en/of bestuurswerk te doen? Ja / Nee *
*

Doorhalen wat niet van toepassing is

** Indien voornaam gewenst op de ledenpas, dan deze invullen

Datum: ___________________________ Handtekening: ___________________________

