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Verenigingsgegevens:
Locatie: Molenweg 63a, 6133 XM Sittard
internetsite: www.tvelectron.nl
IBAN: NL59RABO0147668689
Kamer van koophandel nummer: 40187404
Communicatie met onze leden:
Het bestuur hecht veel waarde aan een goede
communicatie met de leden. De eenvoudigste en
beste methode is gewoon aanwezig zijn en praten
met alle leden van de vereniging. De eerst
volgende optie is communiceren via onze
internetsite. Diverse wetenswaardigheden zijn
daar vindbaar. De frequente verenigings mailings
zullen via email bij de leden arriveren.
Contributie, inschrijfgeld en comp. bijdrage
De contributie voor het seizoen 2019 bedraagt
€120,- per persoon. Er bestaat een mogelijkheid
een lidmaatschap gedurende het jaar aan te gaan
met een contributie naar rato van het aantal
seizoensmaanden nog te gaan. Het inschrijfgeld
voor nieuwe leden is €5,- Men krijgt de beschikking over een sleutel van het paviljoen die
eigendom blijft van de vereniging. Ook bestaat
de mogelijkheid om een competitie of
ondersteunend lidmaatschap aan te gaan. Dat
laatste is alleen mogelijk aansluitend aan een
actief
lidmaatschap.
Dit
ondersteunend
lidmaatschap kost €8,- per jaar Het competitie
lidmaatschap kost €50,- voor de duur van het
lidmaatschap. Competitiespelers betalen een
bijdrage van €15,- ter compensatie van
competitiegerelateerde kosten.
Beëindiging lidmaatschap
Een beëindiging van een lidmaatschap dient men
schriftelijk bij de secretaris te melden.
Gelijktijdig dient men de sleutel van 't Span in te
leveren.
Paviljoen
Samen met de Vereniging Gepensioneerden
Philips Sittard (VGPS) delen wij het paviljoen ‘t
Span. Onder het motto: beter een goede buur dan
een verre vriend verwachten wij van alle leden,
hun (klein)kinderen en gasten een uiterst
positieve houding tegenover onze buren. Houdt
het paviljoen en de omgeving netjes. Veeg de
voeten op de daarvoor bestemde matten en
borstels. Wilt u als u als laatste het paviljoen verlaat, kijken of alle stoelen e.d. binnen staan,
waterkranen alsmede verwarming controleren,
verlichting van banen en paviljoen uitschakelen,
het koffiezetapparaat uitschakelen en het
paviljoen afsluiten.

Consumpties
De prijzen van de door Electron beschikbaar
gestelde dranken zijn: frisdrank €0,90 per blikje,
bier €1,10 per flesje. Energydrinks €1,35. De
door u genuttigde consumpties dient u uitsluitend
en duidelijk te vermelden op de daarvoor
aanwezige lijst. Ook wanneer er gasten zijn bijv.
bij een toernooi moet de organisatie van een
dergelijke activiteit na afrekening met de gasten
alle door de gasten gebruikte consumpties via
deze lijst op naam van een of enkele organisators
(leden) terecht laten komen. De van de gasten
geïnde bedragen worden natuurlijk over de
betreffende organisators verdeeld. Wilt u lege
flesjes drank in de juiste kratten (dus gesorteerd)
onder het buffet terug zetten. Lege blikjes in de
speciaal daarvoor opgehangen afvalzak graag
Baan-, groen- en paviljoenonderhoud
Ook in 2019 zullen alle onderhoudstaken op
vrijwillige basis door de leden opgepakt moeten
worden. De ervaring heeft geleerd dat de
methodiek die we daarvoor ontwikkelden
gewoon werkt. Wanneer alle leden enkele van de
duidelijk omschreven werkpakketjes tot een
totaal van opgeteld 4 uur voor hun rekening
nemen zijn we ook in 2019 weer helemaal uit de
brand! Van begin maart wordt u benaderd en
kunt u inschrijven op uw favoriete bijdrage. De
schema hangt daarna het hele seizoen duidelijk
zichtbaar in het paviljoen.
Het is verplicht na het spelen de banen te slepen.
Dit dient in een grote spiraalvormige beweging
te geschieden, te beginnen aan de buitenzijde en
eindigend in het midden van de baanhelft. Op
deze wijze brengt men de belangrijke grovere
gravel steeds terug op de baan. Wanneer na
regenval op de baan plassen ontstaan, is betreden
van de baan verboden. Ook en vooral het
geforceerd drogen van deze plassen is taboe. De
waterdoorlaatbaarheid van de gravellaag wordt
onomkeerbaar vernietigd. Ook als de banen
bevroren zijn is betreden verboden. Het sproeien
van de banen gebeurt dagelijks automatisch. om
6.00 hr., 12:30 hr. en 17:30 hr. Bij droogte wordt
de handsproeier geïnstalleerd. Gebruik deze
sproeier indien nodig.
Gebruik van de banen
De toegangspoort tot het terrein is gesloten met
een cijferslot. De code is XXXX. Zorg dat deze
code niet aan derden bekend wordt. Wanneer u
de poort opent hangt u het slot terug en sluit u
het weer zodat niemand tijdens uw spel het slot
kan meenemen. De toegangsdeur van de
baanafrastering is gesloten wanneer er niet
gespeeld wordt. De sleutel hangt duidelijk
zichtbaar in het paviljoen. U opent de deur
wanneer u gaat spelen en u sluit de deur weer en
hangt de sleutel weer op zijn plek in het
paviljoen nadat u als laatste de banen verlaten
hebt. Bij invallende duisternis kan men de
verlichting van de banen ontsteken. Na uitschakelen minimaal 5 minuten wachten alvorens
deze weer in te schakelen. De schakelaars
bevinden zich in de zuidoosthoek van de
kantine. Tenniskleding is verplicht en behoort
gepast te zijn. Tennisschoenen dienen een
vlakke zool te hebben. Laat U vóór aanschaf
hierover goed informeren.
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Half uur regel
Als de banen druk bezet zijn is de half uurs regel
van toepassing: Voor iedereen geldt dan dat de
banen niet langer dan een half uur bezet mogen
worden gehouden. Ten tijde van drukte is het een
goed gebruik om geen enkelspelen te spelen.
Introducees
Introducees uitnodigen is ook dit seizoen
mogelijk. Er zijn 2 manieren van introductie
mogelijk.
1) Men introduceert een kennis die geen
tennislidmaatschap in de gemeente heeft.
2) De introducee is lid van een van de
gemeentelijke tennisverenigingen
Voordat u begint te tennissen dient u op de
introducélijstlijst in het paviljoen in te vullen:
naam lid, naam introducee, en indien van
toepassing het KNLTB lidmaatschapsnummer
Het uitnodigen van een introducé zonder
gemeentelijk tennislidmaatschap kost de
gastheer/vrouw €5,00 per persoon per keer. De
introducee met een gemeentelijk lidmaatschap
kan kosteloos geïntroduceerd worden. Het
herhaaldelijk
uitnodigen
van
dezelfde
introducees is niet toegestaan.
Afrekening
Het
afrekenen
van:
contributie
en
inschrijfgelden,
consumpties,
introduceevergoeding, en trainingen geschiedt via de
penningmeester. Nadat u een nota heeft
ontvangen kan betaling plaats vinden op IBAN:
NL59RABO0147668689 t.n.v. penningmeester
Electron. De eerste rekening ontvangt u
omstreeks 1 februari en houdt de contributie en
eventuele inschrijfgelden in. Betaling van deze
eerste rekening dient voor 15 maart te gebeuren.
Bij te late betaling wordt u de toegang tot de
banen ontzegd. Omstreeks november ontvangt u
een tweede rekening met alle overblijvende
kosten.
Statuten
Leden die niet in het bezit zijn van de statuten en
het huishoudelijk reglement, en hier wel in zijn
geïnteresseerd kunnen via bovenstaande links
deze inzien.
Voorlopige activiteitenlijst 2019
Op de woensdag, donderdag en vrijdagavonden
tussen 11 april en 9 juni zijn de banen volgens
een schema dat verspreid wordt en zichtbaar is
in ‘t Span bezet vanwege de ingeplande
competitiewedstrijden.
Verder zijn de dinsdagmorgens gereserveerd
voor “Ladies Only”
Op 30 juni 2019 vindt het “Play en Grill”
evenement plaats
Hebt u nog een idee voor een te organiseren
activiteit…. Laat het ons weten!
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