FIJN DAT JE BELANGSTELLING HEBT VOOR ONZE VERENIGING.
DEZE INFORMATIE IS BEDOELD OM JE KENNIS TE LATEN MAKEN MET
ONZE TENNISCLUB. KOM OOK GERUST EENS EEN KIJKJE NEMEN OP DE
BANEN. WE HOPEN VAN HARTE DAT JE BESLUIT OM LID TE WORDEN.
Tennisvereniging PIT is in december 1977 opgericht. PIT staat voor Plezier In Tennis. In 1997 is de
vereniging geprivatiseerd. PIT beschikt over 4 kunstgrasbanen met verlichting, een
oefenmuur/minibaan en een gezellige kantine. De tennisvereniging is aangesloten bij de KNLTB in het
district Gelderland. Momenteel telt onze vereniging ruim 200 leden, waarvan er ongeveer 40 jeugdlid
zijn. PIT draait volledig op de vrijwillige inzet van de leden. Van alle leden wordt een minimale inzet
verwacht.
WAT HEEFT TV PIT JE TE BIEDEN?
In de eerste plaats natuurlijk de mogelijkheid om te tennissen met
een ander lid waarmee je afspreekt. Daarnaast kun je ook
deelnemen aan de nodige toernooien, racketavonden, competities
en andere verenigingsactiviteiten. Speciaal voor nieuwe seniorleden
adviseren wij om regelmatig de racketavonden te bezoeken.
Deze zijn elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur, behalve in
de zomervakantie. De racketavonden zijn uitermate geschikt om
andere leden te leren kennen en eens met iemand anders te
tennissen. Eén en ander speelt zich af in een ontspannen sfeer,
zowel op de banen als in de kantine.
Het seizoen start met het Open Laagtoernooi, wat al een paar jaar een enorm succes is gebleken.
Daarnaast zijn er ieder jaar zijn er een aantal gezelligheidstoernooien. Zoals de naam al doet
vermoeden gaat het tijdens deze toernooien met name om deelname vanwege de gezelligheid.
Winnen is van ondergeschikt belang. Naast het Double Switchtoernooi tijdens het Pinksterweekend
en het unieke Houten Rackettoernooi staat ook jaarlijks het Stamppottentoernooi op de agenda.
In de periode april-mei-juni worden vele vormen van competitie gespeeld. Een gelegenheid voor de
meer prestatiegerichte speler om zich in teamverband te meten met spelers van andere
verenigingen.
In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie.
In de winterperiode is er voor dames ook nog een onderlinge gezelligheidscompetitie in sporthal De
Duffelt. Aan deze competitie doen ook dames van de tennisverenigingen uit Ooij en Leuth mee.
INFORMATIE OVER TOERNOOIEN EN COMPETITIE EN DE BIJBEHORENDE INSCHRIJFFORMULIEREN
WORDEN JE VIA DE MAIL TIJDIG TOEGESTUURD. OP ONZE WEBSITE WWW.TVPIT.NL VIND JE ALLE
ACTUELE INFORMATIE .
Advies en goede raad
Doe aan zoveel mogelijk toernooien mee. Dit bevordert het tennisplezier, verhoogt je
tenniscapaciteiten en je leert tegelijkertijd andere leden kennen. Bij ieder toernooi wordt er rekening
gehouden met de diverse speelsterkten, zodat je zoveel mogelijk op je eigen niveau kunt spelen.

JEUGD
Ook bij TV PIT kunnen wij ons vinden in de slogan “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De
jeugdcommissie probeert het de jeugd zo goed mogelijk op en rond de tennisbanen naar hun zin te
maken. Buiten de diverse gezelligheidstoernooien binnen de eigen vereniging, kan de jeugd ook aan
regionale competities deelnemen. Jaarlijks wordt ook een niet-tennisactiviteit georganiseerd.
Bijvoorbeeld het Bibbertoernooi in Kleve of een kamp.
TENNISLESSEN
Het is mogelijk om via onze vereniging deel te nemen aan tennislessen, zowel voor beginners als voor
gevorderden (junioren en senioren). De lessen worden op onze banen verzorgd door Hans Meijer uit
Nijmegen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de lessen gegeven in groepen van 4 tot 8
personen. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de groep. Bij inschrijving kun je vooraf je
voorkeur aangeven. Er wordt geprobeerd hier rekening mee te houden.
Informatie over de lessen kun je krijgen bij:
Berend Nobbe
Wilsonstraat 42
6566 CP MILLINGEN AD RIJN
-44543662
KENNISMAKINGSABONNEMENT
Het kennismakingsabonnement loopt van 1 maart tot en met 31 mei. In die periode volg je 10 lessen,
gegeven door onze ervaren tennisleraar Hans Meijer. Gedurende deze periode mag je vrij gebruik
maken van de banen en deelnemen aan alle clubactiviteiten. Indien nodig kun je een leenracket
krijgen. Een ideale mogelijkheid dus om uit te zoeken of je tennis echt leuk vindt! Jeugd tot 17 jaar
betaalt hiervoor € 40,- en senioren vanaf 17 jaar € 50,-. Als je na afloop van het
kennismakingsabonnement besluit lid te worden, wordt dit bedrag op de verschuldigde
jaarcontributie in mindering gebracht.
LIDMAATSCHAP
Senioren zijn leden die op 1 januari voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen 17 jaar of ouder zijn.
Junioren zijn de leden tot 17 jaar.
De contributie voor het jaar 2014 bedraagt:
€ 140,-- voor senioren
€ 100,-- voor senioren van 65 jaar en ouder
€ 72,-- voor junioren
€ 22,-- voor junioren van 8 t/m 12 jaar waarvan beide ouders lid zijn (tot 8 jaar gratis)
€ 12,50 voor niet actieve leden / donateurs
€ 96,--Studentenlidmaatschap 18 t/m 23 jaar
Als nieuw lid betaal je éénmalig inschrijfgeld:
€ 4,-- senioren, € 2,-- junioren

Winterlidmaatschap (bedrag incl. inschrijfkosten)
Het is mogelijk om winterlid te worden. Een winterlid mag van de banen gebruik maken in de periode
van 1 oktober tot 1 maart in het jaar daarop volgend. Op deze laatstgenoemde datum wordt
automatisch het winterlidmaatschap beëindigd. Besluit men om lid te willen blijven, dan hoeft men
geen inschrijfgeld meer te betalen. De contributie voor het winterlidmaatschap bedraagt (inclusief):
inschrijfgeld
€ 50,- senioren
€ 30,- junioren
Gezinslidmaatschap
Wanneer beide echtgenoten of partners/samenwonenden lid worden van PIT, kunnen kinderen tot 8
jaar uit dat gezin gratis lid worden. Kinderen van 8 t/m 12 jaar uit dat gezin betalen € 22,- contributie.
Wordt het kind 13 jaar, dan vervalt deze regeling. Wanneer men hiervan gebruik wenst te maken,
dient men dit wel te melden bij de ledenadministratie. Het gezinslidmaatschap kan ook gelden voor
een zogenaamd „eenoudergezin‟.
Contributie- en lesgelden kunnen alleen nog via een automatische incasso betaald worden. Hiervoor
vragen wij u een machtiging te ondertekenen. De contributiegelden worden in vier termijnen geïnd.
De vervaldata zijn omstreeks 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Een uitzondering geldt
voor de contributie van de niet-actieve leden. Dit bedrag wordt omstreeks 1 april in een keer
afgeschreven. Blijf je als lid bij het voldoen van contributie en/of lesgelden in gebreke of blijkt
afschrijving niet mogelijk, dan ontvang je een betalingsherinnering en daarna eenmalig een
aanmaning. Voldoe je daarna nog niet, dan word je voor een maand geschorst. Je mag dan niet meer
vrij tennissen en deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Bij niet betaling wordt de schorsing
automatisch met een maand verlengd. De schorsing wordt opgeheven door betaling van het gehele
verschuldigde bedrag. Bij verlenging van schorsing en het uitblijven van betaling, draagt het bestuur
je tijdens de Algemene Ledenvergadering voor tot royering. Opnieuw lid worden is pas mogelijk
nadat het openstaande bedrag, samen met het volledige bedrag aan contributie ineens over het
nieuwe jaar, is voldaan
Je opgeven als lid kan bij onze ledenadministrateur:
Yvonne Verbeet
Frans Halsstraat 7
6566 WX MILLINGEN AAN DE RIJN
- 841593
Email: ledenadministratie@tvpit.nl

Je ontvangt een inschrijfformulier voor vermelding van persoonlijke gegevens en een machtiging
automatische incasso. De bedoeling is dat je een en ander ingevuld en ondertekend, samen met een
recente pasfoto weer inlevert bij de ledenadministratie. Je ontvangt daarna een tijdelijk
lidmaatschapsbewijs en enige tijd later je KNLTB-pasje.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient volgens de statuten van de vereniging te geschieden voor het
einde van het verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat.
OM JE WEGWIJS TE MAKEN BINNEN DE VERENIGING
Reserveren van speeltijd
Nadat je lid bent geworden zul je snel de weg naar de tennisbanen vinden. Om speeltijd te
reserveren is het noodzakelijk om je label (met foto) mee te nemen. Met deze label kun je op het
afhangbord aan de voorgevel van het clubhuis de tijd reserveren waarop je graag wilt tennissen. Je
kunt dan 45 minuten tennissen. Komen er na jou geen andere spelers op de baan, dan mag je
opnieuw afhangen (Het is niet toegestaan van de tennisbanen gebruik te maken zonder af te
hangen!!!) Je mag 45 minuten voor aanvang van de gewenste tijd afhangen. Je dient dan wel op het
tennispark aanwezig te blijven anders vervalt het recht op spelen. Een tijd is pas afgehangen indien
er minimaal twee geldige labels zijn opgehangen.
Lichtautomaat
‘s Avonds kan er tot 24.00 uur tennis gespeeld worden op alle vier banen waarbij het
afhangreglement geldt! De lampen worden gratis in werking gesteld door het intoetsen van een
persoonlijke activeringscode. Het kan voorkomen dat na het intoetsen van de code de verlichting niet
direct aangaat omdat vrijgave plaatsvindt middels een lichtcensor. Het is dan nog te licht. Zonder
verder ingrijpen zal na enige tijd de verlichting alsnog automatisch aangaan. Eveneens kan het
voorkomen dat kort voor uw aankomst het licht met de code is uitgemaakt. In dat geval zal na het
intoetsen van de code het maximaal 12 minuten kunnen duren alvorens het licht van de
desbetreffende banenautomatisch aangaat! Wij verwachten dat iedereen bij het verlaten van de
banen, als er geen leden na u hebben afgehangen, de verlichting deactiveert met de code

Wil je een introducé meenemen?
Dat kan! Wanneer je graag iemand (familie, vrienden, kennissen etc.) die geen lid is bij onze
vereniging uit wil nodigen om een keer samen te tennissen, dan is dit mogelijk. Het enige wat je
hiervoor hoeft te doen is een introducélabel halen bij de ledenadministrateur of het secretariaat.
Deze label is dan een hele dag geldig. Natuurlijk gelden wel de normale afhangregels. Naast de label
van het lid dient het introducélabel opgehangen te worden. Een introducélabel geldt per baan. Dat
wil zeggen dat een lid maximaal drie introducés mag introduceren. Een lid mag per jaar maximaal
twee maal gebruik maken van een introducélabel. De kosten van een introducélabel zijn € 4,50 voor
senioren en € 1,50 voor junioren.

Vrijwilligers bij TV PIT
Zoals elke vereniging kan ook PIT niet zonder de inzet van vrijwilligers. Zeker omdat de vereniging
geprivatiseerd is, kennen we buiten de lusten ook de lasten. Om deze lasten draaglijk te houden
wordt van alle leden een minimale inzet gevraagd. Onder het bestuur functioneren een aantal
commissies om het verenigingsleven binnen PIT zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Zo
kennen we de Activiteitencommissie. Deze zorgt voor het beheer van de bar en zorgt voor een
vrolijke noot tijdens diverse toernooien. De bardiensten worden door de leden zelf verzorgd.De
Activiteitencommissie maakt de planning van bardiensten. Alle leden die daar geen bezwaar tegen
hebben en niet op een andere manier actief zijn binnen de vereniging, worden ingedeeld.
Dan is er nog een Jeugdcommissie. Deze zorgt voor de jeugdactiviteiten en -toernooien.
De Toernooicommissie zorgt samen met de Competitieleiders voor de indeling en een goed verloop
van de toernooien en competities.
De Terreincommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen en het terrein rondom
de banen.
De PR / sponsorcommissie zorgt voor contact met onze sponsors en het werven van nieuwe
sponsors.
Maak je ook dienstbaar voor de club!. We kunnen elke hulp goed gebruiken. Vele handen maken
immers licht werk!!! En het is nog gezellig ook. Neem gerust contact op met onze
vrijwilligerscoordinator
Internet
Bezoek zeker onze tennisvereniging op het internet.
Geheel vernieuwd en zeer actueel. Onze website vind je onder
www.tvpit.nl . Hier vind je alle informatie over TV PIT, er zijn
leuke foto’s van verenigingsactiviteiten te zien en je kunt je er opgeven voor de diverse
verenigingsactiviteiten.
WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Niets meer dan een gezellige en sportieve inbreng en natuurlijk een beetje inschrijfgeld en
contributie. We zouden het ook zeer op prijs stellen je als vrijwilliger te mogen noteren
vooreventuele hulp bij de verenigingsactiviteiten.

Heb je nog vragen over TV PIT, neem dan gerust contact op met het secretariaat:
Karin Janssen
Burgemeester van Gilsstraat 27
6566 WD MILLINGEN AAN DE RIJN

-433069
Email: secretariaat@tvpit.nl
AFHANGREGLEMENT VOOR DE LEDEN VAN TENNISVERENIGING PIT
1. Voor de tennislessen zullen hoofdzakelijk baan 3 en 4 gebruikt worden. Indien baan 3 en 4 niet
bespeelbaar zijn, heeft de tennisleraar het recht baan 1 en 2 te vorderen.
2. Je kunt alleen afhangen voor de banen die niet voor verenigingsactiviteiten in gebruik zijn.
3. Je moet afhangen met een geldig label op naam (met pasfoto). De label is dus strikt persoonlijk.
Een tijd is pas geldig afgehangen indien er minimaal 2 labels hangen. Alle spelers op een baan dienen
af te hangen
4. Een introducélabel is à 4,50 euro per dag te verkrijgen bij de secretaris en de ledenadministrateur.
Het label is alleen geldig als het samen met een geldig verenigingslabel wordt gebruikt. Je mag op
maximaal 1 baan introduceren. D.w.z. dat één lid maximaal 3 introducés mag introduceren.
5. Je mag maximaal 45 mintuten vooraf één speeltijd reserveren en dient op het park aanwezig te
blijven. Verlaat men het park dan vervalt de door jouw gereserveerde tijd.
6. Doorhangen is alleen toegestaan wanneer er na jou geen andere leden van de vereniging komen
spelen (Dus:eerst spelen. Is de tijd verstreken en heeft niemand anders afgehangen, dan pas mag je
doorhangen.)
7. Is het erg druk op de tennisbanen en men zou eventueel erg lang moeten wachten om te kunnen
spelen, dan ben je verplicht tot het spelen van een dubbelspel.
8. Het gebruik van de lichtinstallatie is gratis. Volg de aangegeven instructies om de verlichting aan te
schakelen. Heeft er na jou niemand meer afgehangen, dien je de verlichting ook weer uit te
schakelen. Ook bij gebruik van de lichtinstallatie gelden de afhangtijden van het afhangbord en de
bepalingen van het afhangreglement.
9. Senioren en junioren hebben dezelfde rechten met uitzondering van de onderstaande situaties: Na
20.15 uur hebben senioren te allen tijde voorrang op junioren of een combinatie van junior(en) en
senior(en). Op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 20.15 uur hebben junioren voorrang op senioren.
D.w.z. senioren dienen de baan te verlaten als alle banen bezet zijn en er junioren willen tennissen;
VERDRAAGZAAMHEID EN RESPECT ZIJN NIET TE MISSEN EIGENSCHAPPEN VOOR EEN GOED
VERLOOP VAN HET AFHANGEN. ZEKER TIJDENS DRUKKE PERIODEN IN HET SEIZOEN.
HET BESTUUR

