Tennisvereniging Wêz Handich
Rottevalle
Jaarboekje 2016
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Voorwoord
Voor u ligt de elfde uitgave van ons jaarboekje met een nieuwe ledenlijst, het baanreglement
en nog veel meer.
Ook in 2016 kunnen we tennislessen verzorgen. Er zullen 7 lessen worden aangeboden in
het voorjaar en 6 in het najaar.
De dorpencompetitie is ook al vastgelegd. We gaan weer met de vier dorpen tennissen:
Rottevalle, Nij Beets, Terwispel en Tijnje strijden om de eer. Naast deze dorpencompetitie is
in overleg met de andere dorpen besloten om ook in het winterseizoen een aantal avonden
in de zaal aan te bieden.
Dit seizoen proberen we nogmaals de toss-avonden neer te zetten.
Dit bewaarnummer met alle informatie wordt aan alle leden aangeboden. Mochten jullie nog
vragen hebben neem dan even contact op met een van de bestuursleden.
Wij hopen op een actieve deelname aan de komende tennisactiviteiten en wensen alle
(nieuwe) leden heel veel tennisplezier in 2016!
Het bestuur.
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Algemene informatie
De tennisvereniging Wêz Handich is een afdeling van de sportvereniging Wêz Handich uit
Rottevalle, opgericht in 1930. De tennisvereniging is opgericht in 1994.
De tennisvereniging is niet aangesloten bij de KNLTB. De nadruk ligt op het recreatieve
karakter, de sociale contacten en het plezier.
Er is in 1994 begonnen met toentertijd vooruitstrevende Dynatop-banen. In 2008 is
begonnen met de aanleg van moderne kunstgrasbanen. Er is voor kunstgras gekozen,
omdat deze banen onderhoudsarm zijn en bijna altijd bespeelbaar (behalve bij opdooi). De
banen zijn (mits goed onderhouden) altijd mooi vlak.
Kunstgras is duurzaam en door de verbeterde drainage zijn de banen ook in natte perioden
over het algemeen bespeelbaar.
Omdat vrijwilligerswerk onontbeerlijk is om een kleine vereniging draaiende te houden,
vragen wij van iedereen die zich opgeeft voor het lidmaatschap de bereidheid om
werkzaamheden te verrichten.

Het bestuur
Riemer Renkema
Tel: 0512-342245

voorzitter

onderhoud, wintertennis,
dorpencompetitie

Antje van der Heide
Tel: 0512-522902

penningmeester

sleutels, PR.

Anneke Bron
Tel: 06-30920024

secretaris

tennislessen, toss avond
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Lidmaatschap en contributie
Nieuwe leden zijn welkom en kunnen zich aanmelden bij Anneke Bron Ds. Visscherwei 99
Houtigehage. Tel: 06-30920024 of per email: wobbe.anneke@planet.nl
Nieuwe leden blijven minimaal 1 jaar lid. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31
december. Het lidmaatschap is exclusief de tennislessen. Voor het volgen van tennislessen
is het lidmaatschap verplicht en onze leden mogen onbeperkt gebruik maken van de banen
met in achtneming van het baanreglement. Opzegging kan alleen schriftelijk en uiterlijk vóór
1 december bij de ledenadministratie! Vergeet deze datum niet en schrijf hem nú al in je
agenda mocht je plannen hebben om te willen opzeggen.
De kosten voor een lidmaatschap per jaar bedragen:
€ 75,- per jaar voor senioren van 18 jaar en ouder.
€ 25,- per jaar voor jeugd tot 18 jaar.
Deze contributie wordt aan het begin van het seizoen voldaan aan de penningmeester. U
ontvangt de factuur samen met het jaarboekje.

Tennislessen
Ook dit jaar kunnen er weer tennislessen aangeboden worden bij voldoende deelname. In
totaal 7 lessen in het voorjaar. In het najaar nog eens 6 lessen. Seniorleden kunnen zich ook
opgeven voor deze 13 lessen. Zij betalen voor de lessen € 75,- per persoon.
Lesgeld dient door deelnemers vóór 1 mei te zijn betaald. Het niet (kunnen) volgen van
lessen - anders dan op initiatief van de vereniging - heeft geen restitutie van lesgeld tot
gevolg. Om deel te kunnen nemen aan de lessen is bovendien lidmaatschap van de
tennisvereniging Wêz Handich verplicht.
We beginnen met de lessen op woensdag11 mei 2016. Noteer het alvast in uw agenda.
Regelement tennislessen
• Een les die t.g.v. ziekte van de leraar wordt afgelast, wordt ingehaald;
• Indien t.g.v. weers-/baanomstandigheden een les niet doorgaat, worden de volgende regels
gehanteerd:
1) de eerste les, die om bovengenoemde reden wordt afgelast, wordt niet ingehaald
2) de tweede les, die om bovengenoemde redenen wordt afgelast, wordt wel ingehaald 3) de
derde les wordt niet ingehaald etc.;
• De tennisleraar bepaalt of lessen t.g.v. weers-/baanomstandigheden worden afgelast;
Inhaaldata voor vervallen lessen worden door de tennisleraar vastgesteld;
• T.g.v. extreme (weers-)omstandigheden kan het voorkomen dat het werkelijk aantal
gegeven lessen lager is dan 8. Er vindt géén restitutie van lesgeld plaats;
• De tennisleraar beslist of de lessen doorgaan.
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Baanreglement
Om alles in goede banen te leiden gelden een aantal afspraken:
1. De tennisbanen zijn alleen toegankelijk voor leden van tennisvereniging Wêz Handich
en introducés (maximaal 2 keer een introducé per tennis lid per jaar meenemen).
2. Na betaling van de borg voor de sleutel kunt u zelf het hek van het sportcomplex, de
kleedboxen, de baan openen en sluiten en de baanverlichting bedienen
3. (zie sleutelreglement).
4. Bij opdooi mag er niet getennist worden, de vorst moet volledig uit de grond zijn en
sneeuw mag niet van de banen verwijderd worden, omdat de vezels van het kunstgras
hierdoor beschadigen.
5. Schone tennisschoenen met gladde zolen, zonder noppen zijn verplicht.
6. Het is niet toegestaan om kauwgom op de banen te gebruiken en ook roken is verboden
op het kunstgras.
7. De leden zijn zelf aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade aan het
sportcomplex.
8. Het bestuur heeft het recht de banen te reserveren voor lessen, trainingen en
toernooien.
9. Na afloop moeten de banen schoon achtergelaten worden. Het droogslepen van natte
banen is niet toegestaan.
10. De verlichting wordt aan- en uitgedaan in het scheidsrechtershokje van de kleedboxen.
11. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Dorpencompetitie
Iedereen kan natuurlijk weer meedoen en zich opgeven bij Riemer Renkema.
E-mail : r.renkema@wxs.nl
dinsdag 19 april in Rottevalle (2 dorpen, dus 8 uit ieder dorp)
vrijdag 20 mei in Terwispel (4 dorpen, 4 per dorp)
woensdag 15 juni in Nij Beets (4 dorpen)
dinsdag 5 juli in Rottevalle (4 dorpen)
donderdag 1 september in Tijnje (4 dorpen)
donderdag 22 september in Nij Beets (2 dorpen)
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Toss avonden
We gaan proberen om de toss avonden nogmaals op de kaart te zetten.
De geplande data hiervoor zijn:
Maandag 4 april 2016
Maandag 2 mei 2016
Alle avonden beginnen om 19.30 uur. Het is de bedoeling dat we dan allemaal wedstrijden
van een half uur spelen. Om ongeveer 21.30 uur sluiten we de avonden en kan er nog even
gezellig worden nagezeten in de kantine.

Wintertennis
Samen met de tennisverenigingen van Nij Beets, Tijnje en Terwispel bieden we in het
winterseizoen vier zaterdagavonden aan waarop getennist kan worden in de Veneboerhal in
Drachten. De exacte data worden nog bepaald, houd hiervoor de website in de gaten.
Interesse? Opgave en info Riemer Renkema r.renkema@wxs.nl

Sleutelcontract
U krijgt een sleutel in bruikleen en betaalt hiervoor een borgsom van € 10,-. De sleutel is en
blijft eigendom van de tennisvereniging. U behandelt de sleutel als uw persoonlijk eigendom.
De sleutel mag niet uitgeleend worden aan iemand anders!
Vermissing van de sleutel moet direct gemeld worden bij de sleutelbeheerder:
Antje van der Heide: 0512-522902 of via E-mail tennis@wezhandich.nl .
Het laatst aanwezige lid sluit het hek af. Spreek duidelijk af wie het hek afsluit in gevallen dat
anderen langer op de tennisbanen willen blijven. Indien de baanverlichting is gebruikt,
vergeet dan niet bij vertrek het licht uit te doen en de ruimte af te sluiten (buitendeur).
Opzeggen van het sleutelcontract moet schriftelijk gebeuren bij Antje van der Heide, met
inleveren van de sleutel. Bij inlevering van de sleutel krijgt u de borgsom terug.
Denk bij het afsluiten van de tennisbanen om:
• bladafval verwijderen
• tafels, banken en stoelen schoon achterlaten
• vuilnisbakken legen
• kapot gemaakte of verdwenen spullen melden
Kortom:
• Laat de banen netjes achter!
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Sjoerd Dirk Bijleveld

Oud Ambacht 64

9201 XD

Drachten

06-53151681

Anneke Bron

Ds. Visscherwei 99

9223 LL

Houtigehage

06-30920024

Drachten

0512-513631

Richard Griever
Pôppe de Haan

De Houtkamp 22

9221 SB

Rottevalle

0512-340453

Antje van der Heide

Bildwei 21

9221 SH

Rottevalle

0512-522902/ 06-29287237

Jacob van der Heide

De Nova Cura 109

9207 BR

Drachten

0512-842623/ 06-15683704

Petri Heres

De Fintsjes 21a

9221 TS

Rottevalle

0512-341551

Aida Jansma

De Fintsjes 1

9221 TS

Rottevalle

0512-342259/ 06-12575898

Kor Jansma

Efterwei 3a

9221 SK

Rottevalle

0512-342085

Tjerk Jansma

De Fintsjes 1

9221 TS

Rottevalle

0512-342259

Boukje Kamminga

Ald Daem 1

9221 SE

Rottevalle

0512-342481

Sytske Kleiterp

Oud Ambacht 64

9201 XD

Drachten

06-39824767

Margreet Kooistra

Broekfinne 52

9213 RK

De Wilgen

06-15465332

Simon Matahelumual

De Fintsjes 50

9221 TR

Rottevalle

0512-342334

Willem Mathelumual

De Houtkamp 11

9221 SB

Rottevalle

06-31027955

Hennie Meppelink

Brouwersgrêft 16

9221 SZ

Rottevalle

0512-340650/ 06-12561978

Marcel van der Meulen

Skutslus 1

9222 MA

Dr. Compagnie

06-12103978

Patrick van Nederpelt

Langewijk 11

9233 TS

Boelenslaan

0512-340520

Floris van Nederpelt (€25)

Langewijk 11

9233 TS

Boelenslaan

0512-340520

Richard van Nijnatten

Bildwei 21

9221 SH

Rottevalle

0512-522902/ 06-23866363

Riemer Renkema

Arendswyk 39

9221 TV

Rottevalle

0512-342245/ 06-48580743

Hanna Swart

Paradyske 4-3

9201 GA

Drachten

06-52473626

Hennie de Vries

Ds. Visscherwei 70

9233 LD

Boelenslaan

0512-342885/ 06-31901866

Thea de Vries

Efterwei 3a

9221 SK

Rottevalle

0512-342085

Wobbe van der Wijk

Ds. Visscherwei 99

9223 LL

Houtigehage

06-57578205

Aafke Winkelman

Waterlelie 101

9207 AZ

Drachten

0512-355628
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