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Bestuur TC Born

email: bestuurtcborn@tcborn.nl

Voorzitter:
Jos Kuijper
Kapelweg 32
6129 JC Born
Tel.:06-53923044

Penningmeester:
Kees van Breemen
Bornerkapelstraat 29
6121 HL Born
Tel.: 06-37470849

Secretaris:
Carl Loefen
Octavianus 25
6121 NT Born
Tel.:06-27085929

Kantine
Marisol Rooijmans
Vespasianus 5
6121 HA Born
Tel.: 06-28191366

Jeugd
Sander Caris
Forum 23
6121 NR Born
Tel.: 06-48425271

Contributies:
De jaarcontributie bedraagt:
Junioren € 65,-
Senioren € 140,-
Studentenkorting 25%
Bardienstborg € 25,-

De tennisbanen:
Onze tennisbanen zijn gelegen op het
Sportcomplex "HET ANKER"
Ankersweg 52 B1,
6122ET te Buchten.
Onze vereniging heeft de beschikking over 7
banen, waarvan er 5 verlicht zijn.

Het clubhuis ‘SMASH-INN’
Ons clubhuis, gelegen bij de tennisbanen,
kunt u telefonisch bereiken onder :
Tel.: 046-4855676

Ledenadministratie
Ben Resing
Gaarstraat 64
6121 HG Born
Tel.: 046-4859885
e-mail: ledenadministratie@tcborn.nl

Redactie clubblad / beheerder Website:
Jos Coenen
Staakijzerstraat 17
6129 JC Urmond
Tel.: 046-4260007
e-mail: webmaster@tcborn.nl

VerenigingsCompetitieLeider (VCL)
Johan Botjes
Molenveldweg 1
6123 BZ Holtum
Tel.: 046-4854501
e-mail: competitieleider@tcborn.nl

Meer informatie nodig?
www.tcborn.nl
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Maart 2018

In dit nummer: Beste leden hierbij ontvangt u een nieuwe
smash voor het seizoen 2018. Hierin
hebben wij geprobeerd de belangrijkste
zaken voor u op een rijtje te zetten welke
belangrijk zijn voor de nieuwe maar ook
voor de bestaande leden.
Wij hopen dat de banen er weer keurig
bijliggen als we het seizoen openen op 31
maart. Dan kunnen wij ook gebruik gaan
maken van ons nieuwe terras en zullen wij
onze trainers voor het zomerseizoen 2018
aan jullie voorstellen.
Verder vinden jullie hierbij ook onze actie
“Maak kennis met tennis” om nieuwe
leden te werven met een speciaal tarief
voor het eerste jaar. Wij hopen dat u zelf
ook vrienden en bekenden wil warm
maken voor een probeerlidmaatschap bij
onze club.
Wij hopen dit jaar meer leden actief te
verwelkomen op onze club en hebben de
activiteiten voor de junioren en senioren
voor u op een rijtje gezet. Vooral hopen
wij dat de Husselavond op de
donderdagavond, waar iedereen kan
komen tennissen zonder met elkaar af te
spreken, een groot succes zal worden.

Voorwoord Bestuur

Maak kennis met tennis

Activiteiten junioren

Zomertraining 2018

Sponsorcommissie

Alcoholbeleid TC Born

Contributie innen

Voorwoord Bestuur

Instructie banen vegen

Activiteiten senioren

Baanreservering



Pagina 5

Verder willen wij jullie er op attenderen dat de speeltijden
veranderd zijn m.i.v. dit seizoen. U kunt nu ieder half uur
voor 1 uur speeltijd inhangen waarbij u dus twee tijden
moet reserveren van een half uur om 1 uur te spelen. Dit
betekent dat er nu ook speeltijden op de hele uren
beginnen i.p.v. op de halve uren. Hierdoor zijn we veel
flexibeler in de aanvangstijden vanaf komend seizoen.
Tevens vindt u onze sponsoren genoemd die wij bij deze
hartelijk willen danken voor hun bijdrage.

Rest ons nog jullie een prachtig tennisseizoen toe te
wensen.

Groet,

Het Bestuur
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Activiteiten Senioren

Darten: Zaterdagavond 24 februari

Winterwandeling: Zaterdagavond 10 maart

Openingstoernooi (SR+JR): Zaterdag 31 maart

Husselavond: Iedere donderdagavond
vanaf begin seizoen

Single laddercompetitie: Nadere info volgt....

Leerlingentoernooi: Zondag 24 juni

Open Toernooi: Week 28: 9 juli – 15 juli

Roller-lopertoernooi: Zondag 2 september

Clubkampioens. Dubbel/Mix: Datum nog nader te bepalen

Late Night/Vrijwilligersavond: Zaterdag 27 oktober
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Activiteiten Junioren

Cupcake actie: Don. 19 en Vrij. 20 april

Vriendjes en vriendinnetjesdag: Woensdag 18 april

Tenniskids namiddag: Vrijdag 8 juni

Wat en Halfwat: Zondag 9 september

Activiteit Jongste jeugd: Zaterdag 27 oktober
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Zomertraining 2018

Zoals reeds bekend zal Katinka gedurende het
zomerseizoen 2018 vanwege gezondheidsklachten geen
trainingen geven.
Wij hebben de tennisschool van Armand Custers bereid
gevonden om tijdens dit zomerseizoen de trainingen te
verzorgen.
Rianne Houben en Pascal Wilkat zullen de trainingen op
onze club gaan verzorgen dit zomerseizoen.
Armand Custers runt een particuliere tennisschool wat
betekent dat onze club slechts alleen de banen ter
beschikking stelt en alle overige zaken zoals indeling,
planning en facturatie door de tennisschool zelf ter
hand wordt genomen.
Omdat alle leden natuurlijk onbekend zijn, zullen wij als
bestuur meehelpen met deze eerste indeling.
Op zaterdagmiddag 31 maart zal er een introductie van
de leden met de trainers gepland gaan worden.
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Rianne Houben

36 jaar
Reeds 16 jaar actief als tennistrainster, waarvan 12 jaar
werkzaam voor de tennisschool. Speelsterkte 5

Pascal Wilkat

33 jaar
Reeds 5 jaar licentie tennistrainer, tevens certificaat voor
rolstoeltennis. Verleent sinds 2 jaar zijn diensten aan de
tennisschool (ZZP). Ervaring als semi-prof speler en coach
Speelsterkte 1
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Sponsorcommissie

Sponsorinkomsten vormen een belangrijke bijdrage om
onze begroting jaarlijks sluitend te krijgen.

Naast dat de sponsorcommissie zelf actief op jacht
gaat naar potentiele nieuwe sponsoren heeft onze
sponsorcommissie ook de hulp van de leden nodig.

Heb je een familielid of goede kennis met een bedrijf
die eventueel zou kunnen sponsoren? Werk je bij een
bedrijf dat vaker aan sponsoring doet? Pols hem/haar
eerst even zelf en indien er een kans is, dan geef de
sponsorcommissie een seintje zodat ze ermee aan de
slag kunnen.

Ons motto is: Sponsoren is een kwestie van gunnen!

Mogelijkheden die er zijn:

- 7 baanbord sponsoren (€ 100)
- Doek sponsoren (€ 250)
- Bord sponsoren (€ 200)
- Kleding sponsoren (€ 100)
- Sponsor vriend (€ 50)
- Hoofd sponsor Open Toernooi (€1.000)
- Tombola sponsoren Open Toernooi
(eigen bijdrage)
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Alvast hartelijk dank voor onze sponsoren voor het

seizoen 2018. Wie volgt er nog meer in 2018?

Autobedrijf Mengelers

Matchpoint Sport

Van Bruggen Adviesgroep

Marcant Wonen

Actief fysio Van der Pauw

Nijessen projectinterieur

Coenen Tegels & Natuursteen B.V.
Zuyver schoonmaakbedrijf

Eurocoin Gaming

Autoschade Bronnenberg

Sportcentrum Susteren

LVM

Osteopathie Joep van Pol

IT4U

Jos Kuijper Interim Controlling

Restaurant Het kleine verschil

WSE website services

VVB Husan

Rijwielcenter Ben Kelleners

Hans Aarts sportmassage

Bovitec Bouwchemie

Sportplaza Het Anker
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Alcoholbeleid TC Born

TC Born wil hierbij nogmaals haar alcoholbeleid onder
uw aandacht brengen.

In de drank- en horeca-wet is het volgende vastgelegd:

Dranken mogen alleen ter plekke genuttigd worden;
geen verkoop voor thuis.

Toegang voor kinderen onder de 16 jaar achter de bar is
verboden.

Er mag geen alcohol verkocht worden aan jongeren
onder de 18. Bij twijfel moet naar de leeftijd gevraagd
worden.

Het alcoholbeleid is schriftelijk vastgelegd en zal via de
mail onder de leden verspreid worden. Tevens wordt
een exemplaar zichtbaar achter de bar geplaatst.

In de kantine wordt duidelijker zichtbaar gemaakt dat
wij geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar
schenken.

De bardienst wordt erop aangesproken indien men zich
niet aan bovenstaande regels houdt. Ook leden
onderling kunnen elkaar hierop aanspreken.
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Naast de verantwoordelijkheid voor de jongeren
die wij hebben, gelden de volgende sancties:

Bij verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18
jaar riskeren wij een boete van €1.360,-

Bij verkoop van alcohol aan jongeren zonder
leeftijdscheck lopen we het risico dat onze
horeca-vergunning geschorst wordt.

Mocht er onverhoopt onderweg naar huis een
ongeval plaatsvinden waarbij een van onze
bezoekers betrokken is, dan kunnen wij
aansprakelijk gesteld worden als blijkt dat er (te
veel) alcohol in het spel is.
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Instructie banen vegen

Wat betekent GOED vegen??
Goed en vooral ook volledig vegen houdt niet alleen
in volgens voorschrift (het cirkel patroon van buiten
naar binnen zie onderstaand plaatje) maar ook het
vegen van de gehele baan.

Dus ook de uitlopen, in de hoeken en tussen b.v 2
banen in en NIET ALLEEN het speelveld.

Extra aandacht ook voor de gedeelten direct naast de
afwateringsgoten: zo kort mogelijk NAAST deze
goten vegen en NIET over de roosters heen.

Telefoonnummers indien defecten:

Een mankement op, aan of rondom de tennisbaan?

Graag spoedig contact opnemen met de
parkcommissie: Parkcommissie@tcborn.nl

Phon Stevens: 06-57318720

Voorraad of poetsmiddelen bijna op? Vragen,
opmerkingen of suggesties?

Graag tijdig contact opnemen met de
kantinecommissie: kantinecommissie@tcborn.nl

mailto:Parkcommissie@tcborn.nl
mailto:kantinecommissie@tcborn.nl
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Marisol Rooijmans: 06-28191366

Jo Winkelmolen: 06-53767615

Henny Winkelmolen: 06-43035507

Jennifer Schaap: 046-4860002



Pagina 18

Contributie innen

Op de Algemene ledenvergadering van 14 januari 2018
is gemeld dat de ledenadministratie overgaat van het
huidige systeem (PC Leden) naar een online systeem
van de KNLTB (KNLTB Club). Dit systeem biedt mede
de mogelijkheid om de inning van contributies,
trainingsbijdragen en competitiebijdragen te verzorgen
voor TC Born.

Daarom zal dit jaar de inning van deze bedragen
worden uitbesteed aan KNLTB Collect, een organisatie
die ruime ervaring heeft met het innen van
contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB Collect is
geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert
zowel voor de leden als voor TC Born voordelen op. Het
voordeel voor de leden is het gebruiksgemak waarmee
betalingen voldaan kunnen worden.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

KNLTB Collect neemt de administratieve verwerking
van de contributie-inningen over. KNLTB Collect zal via
SMS en e-mail betaalverzoeken sturen aan alle leden.
Zorg er daarom voor dat onze ledenadministrateur Ben
Resing (ledenadministratie@TCBorn.nl) de juiste
gegevens van u heeft. Door op een link te klikken in de
e-mail komt u op uw persoonlijke betaalpagina van
KNLTB Collect en hier kunt u uw factuur inzien,
downloaden en betalen. Hier kunt u kiezen om uw
contributie in één keer of in termijnen te betalen.
Betalen in één keer gaat via iDEAL. Betalen in
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termijnen (2) kan alleen via automatische incasso.
De kosten voor betalen in 2 termijnen bedragen
€2,50 per termijn voor totaalbedragen boven
€150. Voor totaalbedragen onder €150 zijn deze
kosten €1,50 per termijn. Bij betaling via iDEAL
betaalt u niets extra en u kunt zelf bepalen
wanneer u het bedrag gaat overmaken (binnen de
betalingstermijn natuurlijk)

Zoals gemeld op de ALV zal indien men niet betaalt
per automatische incasso of iDEAL €25 aan
administratiekosten in rekening worden gebracht.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres,
e-mailadres en telefoonnummer) zal worden
verstrekt aan KNLTB Collect en zullen alleen
zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB
Collect en u als clublid. Dit is noodzakelijk voor de
verwerking van de betalingsgegevens. Deze
verwerking zal plaatsvinden geheel conform de
vereisten onder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, artikel 8. U als clublid kunt
erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden
opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de
contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan
derden worden verstrekt voor commerciële
doeleinden.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt
u dan contact op met onze penningmeester Kees
van Breemen ( penningmeester@tcborn.nl ).
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1. Spelen is alleen mogelijk na het reserveren
van een baan. Reserveren is alleen mogelijk door
het inhangen van uw eigen geldige K.N.L.T.B.-
pas. Deze pas moet voorzien zijn van een
pasfoto.

2. Speeltijd is 60 minuten ongeacht enkel- of
dubbelspel.

3. Vanaf dit seizoen kan er ieder half uur
een uur speeltijd ingehangen worden. Dus
vanaf nu ook mogelijk om bijvoorbeeld van
19.00 tot 20.00 te reserveren.

4. Een baan is gereserveerd wanneer een
K.N.L.T.B.-pas is ingehangen. Hierna dient men
aanwezig te blijven op het complex. Indien u het
park verlaat vervalt het recht op de
gereserveerde baan.

5. De volgorde van reserveren is als volgt: Het is
niet toegestaan een baan te reserveren waarop
wordt gespeeld wanneer er nog andere banen vrij
en bespeelbaar zijn. De vrije banen moeten eerst
gebruikt worden, waarbij een uitzondering wordt
gemaakt indien men weet dat door invallende
duisternis, de speelperiode niet afgemaakt kan
worden. In de praktijk betekent dit:

Baanreservering
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o Kijk eerst of er een baan vrij
bespeelbaar is, en hang daar uw pasje in.

o Zijn alle banen bezet, dan inhangen op
de baan waarop het langst wordt
gespeeld.

o Indien alle banen gelijktijdig zijn
gereserveerd, dan moet worden
ingehangen op die baan waar een
enkelspel aan de gang is.

6. Het is tijdens uw speelperiode niet
toegestaan uw K.N.L.T.B.-pas te (laten)
verhangen of voor anderen een baan te
reserveren.

7. Als bij het verstrijken van de gespeelde
periode niemand op de betreffende navolgende
periode heeft gereserveerd, mag doorgespeeld
worden. Komt er daarna toch iemand die
ingehangen heeft aansluitend aan uw speeltijd
dan is uw speeltijd beëindigd.

8. Na het spelen is men altijd verplicht de baan
te vegen op de wijze zoals vermeld, ook als het
de laatste gespeelde partij is van de dag. Het is
belangrijk de banen volledig te vegen, dus ook
vlak bij het net, tot aan de omheining en de
goot.




