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LAWN TENNISCLUB – LTC 't HARDE
Voorwoord
Dit informatieboekje van Lawn Tennis Club 't Harde bevat allerlei informatie over de vereniging.
De informatie is met name bedoeld voor de nieuwe leden en bevat gegevens over de organisatie
van de vereniging, de communicatie met de leden, de tennismogelijkheden, regels etc.
L.T.C. 't Harde heeft voor jong en oud sport en gezelligheid te bieden, voor zowel de prestatiegerichte leden
als voor de recreatieve speler of speelster. Overdag of 's avonds, door de week en in het weekend. Kortom
een club voor iedereen. Ook voor u!
Er worden diverse activiteiten voor- en door de leden georganiseerd, maar u kunt ook vrij tennissen.
Het bestuur vindt het zeer belangrijk dat de nieuwe leden zich snel thuis voelen bij de vereniging.
Heeft u ideeën of klachten, dan kunt u zich altijd tot het bestuur wenden.
Ook hoopt het bestuur dat de leden zich in willen zetten voor hun vereniging. Alleen door deze inzet blijft de
vereniging een goed toekomstperspectief behouden.
Indien u behoefte heeft aan meer informatie kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden van de
vereniging. Wij wensen u veel tennisplezier!
Historie,
In februari 1975 namen de heren T. Dijksman en B. Albers het initiatief tot het houden van een enquête in
het plaatselijke blad de Mozaïek. De belangstelling voor de tennissport bleek groot, waarna op 27
november 1975 de vereniging L.T.C. 't Harde werd opgericht.
Bij gebrek aan banen werd de vereniging in stand gehouden door puzzelritten, bingo's en een dagje
tennissen op de banen van de Tonnetkazerne te organiseren.
Na vele gesprekken met B. en W., Stichting De Hokseberg en Sportcommissie kwam er een mogelijkheid
op het terrein van het zwembad een drietal banen te doen aanleggen.
In mei 1978 opende burgemeester Westerhuis het tennispark.
De mening dat een park met drie banen met een capaciteit van 270 leden voldoende was voor ’t Harde,
bleek alras niet juist. Er moest een wachtlijst worden ingesteld.
Er volgde weer een tijd van veel onderhandelen met B. en W. en Stichting De Hokseberg.
Het resultaat was ruimte voor twee banen op een gedeelte van het zwembadterrein.
Op 22 mei 1981 werden deze twee banen feestelijk geopend door wethouder Huisman.
Thans beschikt de vereniging over vijf banen met verlichting, twee gravelbanen en drie zogenaamde
"Smash-court" banen waarop het hele jaar door getennist kan worden en een minibaan .
Een mooi tennispark waar een ieder de vrije tijd nuttig en plezierig kan besteden met daarbij een fraai
paviljoen.
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Communicatie / Clubblad de "GRIP" en internet site en nieuwsbrieven.
Alle leden ontvangen 4 maal per jaar het clubblad van de vereniging, de “GRIP” alsmede 1 maal per jaar via
mail een actuele ledenlijst. Verder wordt men regelmatig met digitale nieuwsbrieven op de hoogte
gehouden. Geef uw mail adres (of wijzigingen van een mail adres) dus bijtijds door aan de
ledenadministratie. Info vindt U op de site.
Indien voorradig ontvangt men bij aangaan van het lidmaatschap het laatst verschenen blad.
Wanneer u goed op de hoogte wilt blijven is het van belang de “GRIP” te lezen en/of de site regelmatig te
bezoeken.
De allerlaatste meest actuele informatie is te vinden op de verenigingssite: www.ltc-tharde.nl
Informatie over aanmeldingen voor toernooien, competities en andere activiteiten worden ook
aangekondigd op de publicatieborden binnen en buiten het paviljoen..
Samenstelling van het bestuur
In de "GRIP" en op onze site op www.ltc-tharde.nl kunt de namen en telefoonnummers van bestuursleden
en commissieleden vinden. Ook de naam en gegevens van de trainer wordt hier vermeld en de gegevens
van het tennispark (adres / tel.nr.)
Statuten en huishoudelijk reglement
Indien u dit wenst, kunt u bij het secretariaat een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement
verkrijgen.
Organisatie van de vereniging\
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dagelijks bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris (DB)
Wedstrijd en toernooicommissie (W.T.C.)
Jeugdcommissie (J.C.)
Recreatiecommissie (R.C.)
Paviljoencommissie (P.C.)
Technische commissie (T.C.)
De voorzitters van deze commissies ( 2,3,4,5 en 6) zijn tevens bestuurslid.
Voor alle commissies bestaat een taakomschrijving. Hiernaast zijn er diverse andere (ad hoc) commissies.

•
•
•
•

Kascontrolecommissie
Redactiecommissie GRIP
Ledenadministratie
Sponsorcommissie
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Openingstijden/toegankelijkheid
Het park is geopend vanaf 08.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. Tot ca. 23.00 uur mag de baanverlichting
aanblijven, dit in verband met het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor de omwonenden.
Het licht gaat automatisch uit om 23.00 uur.
Normaal is het park afgesloten. Ieder lid heeft een eigen sleutel die toegang geeft tot het park.
Er wordt één sleutel per gezin uitgegeven.
Degene die het park het laatst verlaat, dient het hek af te sluiten.
Ledenpas en reglement "afhangen"
Na aanmelding ontvangt u een pasje in de vorm van een creditcard met daarop uw pasfoto en KNLTB
ledennummer. Dit pasje heeft u nodig voor het spelen van toernooien en het reserveren van speeltijd op
onze banen. Met ingang van seizoen 2020 beschikt onze vereniging over een digitaal afhangbord. Dit
hangt in het halletje bij de herenkleedkamer/toilet. Met dit bord en de KNLTB app kan men op afstand de
baanbezetting bekijken en digitaal een speeltijd reserveren. U heeft echter wel uw KNLTB ledenpas nodig
om ter plekke de speeltijd op het digitale bord te activeren. De speelduur is 30 minuten (zowel single als
dubbelspel). Als er tennislessen, toernooien of andere activiteiten op de banen zijn zal het systeem deze
banen blokkeren en kan men op die banen geen speeltijd reserveren.
Bij het digitaal afhangbord hangt een gebruiksaanwijzing. Deze is ook op de site van LTC bij “documenten”
te vinden).
Bij verlies van uw KNLTB ledenpas kunt u tegen betaling van € 10.-- een nieuw exemplaar verkrijgen bij
KNLTB. Dit moet worden geregeld via de ledenadministratie.
Baanonderhoud
De technische commissie en het onderhoudsteam verzorgen het onderhoud van banen, terrassen en
groenvoorziening. Eventuele beschadigingen aan de banen moeten gemeld worden aan de technische
commissie of leden van bestuur. Het onderhoudsteam kan altijd helpende handen gebruiken. Er wordt
gewerkt op dinsdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bent u geïnteresseerd; neem contact op
met de voorzitter
Richtlijnen voor het wel of niet kunnen bespelen van de banen 4 en 5
Om de gravelbanen op een verantwoorde manier te kunnen bespelen moeten deze niet te droog of te nat
zijn. De banen 4 en 5 zijn voorzien van een automatische sproei-installatie. Deze gaat op vastgestelde
tijden automatisch aan (tijdklok en regensensor). Na het sproeien kunt u weer snel spelen. Vindt u het nodig
om tussendoor de baan te sproeien dan moet u dit doen met de handsproeier. Deze hangt tussen baan 4
en 5. Zorg dat u de slang na gebruik meer op de beugel hangt. Tijdens toernooien en andere activiteiten
zorgt de technische commissie voor aanpassingen van de tijden van het sproeischema.
De smash-court banen 1-2-3 hoeven niet gesproeid te worden
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Het slepen van de banen
Aangezien de banen relatief weinig onderhoud vragen is het van het grootste belang dat iedereen de banen
na het spelen sleept met de sleepnetten/borstels. Door na het spelen met het sleepnet/borstel de baan te
slepen, wordt het gravel, wat door het spelen van z'n plaats is geraakt, weer op die plaats teruggebracht.
Daarbij zorgt de plank aan de voorzijde (baan 1-2-3-) van het sleepnet dat grove oneffenheden worden
geëgaliseerd. Op de tekening op blz. 5 is aangegeven hoe dat moet gebeuren. Het sleepnet moet steeds
overlappend van buiten naar binnen worden rondgetrokken, tot het middelpunt van de baanhelft is bereikt.
Let erop dat u ook ruim buiten de buitenlijnen en tot aan het hek achter de base-line veegt.
Baanverlichting
De banen 1 t/m 5 hebben LED verlichting. De schakelkast voor de verlichting zit in het halletje naast de
ingang van de herenkleedkamer. De verlichting kan aangedaan worden met de desbetreffende knoppen
Elke baan heeft een eigen knop. Door kort te drukken gaat de verlichting van de betreffende baan aan, door
iets langer op de knop te drukken gaat het licht uit.
Wordt er maar één baan gebruikt, speel dan op baan 1 of 3 (of 4-5) en gebruik dan alleen die lampen.
Degene die de banen het laatst verlaat dient de verlichting uit te doen.
Tenniskleding
Alle leden zijn verplicht de tennissport te beoefenen in tenniskleding en op tennisschoenen.
Introductieregeling
De introductie van niet-leden is toegestaan. Men dient hiervoor een speciaal afhangpasje te halen bij de
bar. Het introduceren van personen, is gedurende 5 maal per tennisseizoen toegestaan, tegen betaling
van € 5,-- per dagdeel (2018) voor het speciale afhangpasje. Mocht er niemand aanwezig zijn (paviljoen
gesloten), zorg dan dat u op het eerstvolgende moment afrekent met de barbezetting.
Is het paviljoen wel open en is er bardienst dan kunt u aan degene betalen die de bar “bemand”.
Niet leden kunnen ook een baan huren. De kosten bedragen € 15,-- per uur en het huren van een baan
maar dit dient aangevraagd te worden bij secretaris of voorzitter (telefonisch of per mail).
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Het slepen moet worden gedaan vanaf het net tot aan het hek en na elke tennispartij.

Net
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Barregels / bardiensten
De grootte van de vereniging laat het niet toe een vaste barbeheerder in dienst te nemen. Wij zijn daarom
gedwongen de bardienst zelf uit te voeren.
Ieder seniorlid wordt geacht hieraan mee te werken. Slechts 3x een ochtend, middag of avond per seizoen.
Dit is niet alleen gezellig werk, maar ook een goede manier om uw medeclubleden te leren kennen.
Consumpties moeten vóór het verlaten van het park altijd worden afgerekend. Bedragen kunnen met pin
worden afgerekend. Achter de bar ligt een handleiding voor gebruik van het pin apparaat.
Voor de opening en sluitingstijden dienen wij ons te houden aan de afspraken, die in de Algemene Leden
Vergadering (ALV) en bestuur gemaakt zijn en we houden ons aan de drankverordening van de gemeente.
In het paviljoen vindt u een map met de regels omtrent het invullen van bardiensten. (hoe te handelen en
wat is waar te vinden). Aan het eind van de bardienst dient u op te ruimen, glazen te spoelen, koelkasten bij
te vullen en de kas te tellen. De dagopbrengst dient u te tellen en te noteren (notitieboek bij de kassa). U
dient de volledige dagopbrengst in kokertjes af te storten in de kluis (aanwezig in de keuken). De planning
van de bardiensten en de evenementen vindt u op de site van LTC ’t Harde onder het kopje Sleutelspoor
en activiteiten.
Convenant
De vereniging heeft in het kader van de bestrijding van alcoholgebruik onder jongeren (NIX-18 campagne)
een convenant ondertekend met gemeente Elburg. Hierin conformeren wij ons aan de afspraak geen
alcohol te schenken aan mensen onder 18. U bent dus als barbemanning (bardienst) verantwoordelijk voor
het toezicht hierop. Er wordt door instanties streng gecontroleerd en hoge boetes opgelegd bij overtreding.
Verkoop dus geen alcohol als u twijfelt aan de leeftijd van de “consument” Vraag altijd zijn/haar ID.
Dit is verplicht t/m 25 jaar. U mag alcohol verstrekken als de klant 18+ is! Het is uw recht en plicht om
jongeren onder de 18 alcoholische dranken te weigeren.
Terrasregels
In het convenant worden tevens regels beschreven m.b.t. tot de plaats waar volwassenen (dus ongeacht
leeftijd 18+) alcoholische consumpties mogen nuttigen. Dit zijn landelijke door de overheid ingestelde regels
waar de gemeente Elburg en aangesloten verenigingen zich aan conformeren. Daardoor zijn in
overeenstemming met de gemeente de grenzen van ons terras vastgelegd. De grenzen worden met blauwe
bordjes aangeven en met rode strepen op het tegels. Leden en gasten mogen zich niet voorbij die
vastgelegde punten begeven als men alcoholische drank bij zich heeft. De boetes per overtreding zijn zeer
hoog en er wordt regelmatig gecontroleerd. Wees dus alert!! Spreek iedereen (eigen leden en gasten) dus
aan op hun en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. De vereniging zal een eventuele boete moeten
betalen, maar zal deze verhalen op de overtreder! De boete bedraagt ca. € 1.400,-- per overtreding.
Competities
Elk seizoen, te beginnen 1e of 2e week april (voorjaarscompetitie), in mei/juni (zomeravondcompetitie) en in
september/ oktober (najaars-competitie) neemt de vereniging deel aan de competities, georganiseerd door
de K.N.L.T.B. in de diverse categorieën. Uitslagen en bijzonderheden worden vermeld in de "GRIP" en op
de site, maar ook op de site van de KNLTB.
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Tijdens de competitiedagen zijn er geen of beperkt banen beschikbaar voor recreatief tennissen. Op de site
wordt bekend gemaakt welke tijden voor de competitie gereserveerd zijn en vanaf welk tijdstip er weer
banen voor recreatief tennis beschikbaar zijn. Op de publicatieborden hangen tijdens de competities
schema’s en baanindelingen.
Toernooien
De vereniging organiseert twee zgn. open toernooien, waaraan door zowel leden als buitenstaanders kan
worden deelgenomen, mits zij lid zijn van een door de K.N.L.T.B. erkende vereniging. Het betreft een open
toernooi, welke meestal in juni wordt georganiseerd en het “25+ - 45+ toernooi” wat meestal in
augustus/september wordt verspeeld. Daarnaast kunt u ook zelf meedoen aan open toernooien bij
tennisverenigingen in de regio, mits u een geldig lidmaatschapsbewijs (KNLTB ledenpas) kunt overleggen..
Publicatie over deze toernooien worden opgehangen in het paviljoen. Hier vindt u soms ook de
inschrijfkaarten. Voor de meeste toernooien kunt u inschrijven via www.toernooi.nl
Ook vindt u informatie op onze site www.ltc-tharde.nl
Tennislessen
Om optimaal en voor langere duur van het tennisspel te kunnen genieten, zijn tennislessen onontbeerlijk!
Wanneer u zorgt voor een vaste basis van de belangrijke tennisslagen, o.a. de forehand, de backhand en
de service, zult u mede hierdoor het plezier en de uitdaging van het tennissen alleen maar vergroten.
U kunt zich namelijk steeds verder verbeteren, zowel op het fysieke als het mentale vlak en dan praten we
nog niet eens over het tactische aspect! Maar, niet minder belangrijk is het voorkomen van blessures door
verkeerde loop- en slagtechniek.
Inlichtingen over tennislessen kunt u inwinnen bij onze tennisleraar:
Tennisschool NDO: Niels den Ouden www.ndoweb.nl
Tel.: 06 – 53255138 of 0320-416688 of niels@ndoweb.nl
Er wordt u dan een inschrijfformulier en lesreglement toegezonden. Bent u nog niet helemaal overtuigd?
Kom dan eens langs op de tennisbaan en vraag bij de trainer om een proefles.
Overige evenementen
Bijna iedere maandag worden gedurende het seizoen tossavonden georganiseerd voor senioren.
Naast de tossavonden vinden op de woensdagen ook tossochtenden (koffietennis voor senioren 60 plus)
plaats. Tossavonden op maandag beginnen om 19.00 uur en eindigen om ca. 22.00 uur.
Tossochtenden op woensdag worden van 10.00 tot 12.00 uur gehouden.
Regelmatig worden er ook voor de jeugd tossochtenden georganiseerd op zaterdagochtend.
De planning vindt men in de jaarplanner, op de jeugdpagina’s in de GRIP en op de site.
Opmerking: tossevenementen worden druk bezocht en zijn daarom voor nieuwe leden bij uitstek de
gelegenheid om kennis te maken met de andere leden.
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Naast de tossevenementen worden er tijdens het seizoen ook andere toernooien georganiseerd.
Dit zijn recreatieve toernooien en duren een dag (-deel) of een avond. Introductie bij deze toernooien van
niet-leden is in beperkte mate toegestaan. De organisatie van deze toernooien ligt in handen van de
recreatiecommissie. Al deze evenementen worden tijdig aangekondigd in de “GRIP” of met nieuwsbrieven,
op publicatieborden in het paviljoen en op de site.
In de wintermaanden worden er bridge en klaverjasavonden/middagen georganiseerd in het paviljoen.
Clubkampioenschappen
Jaarlijks worden er clubkampioenschappen voor de jeugd en de seniorleden georganiseerd. De
clubkampioenschappen worden aangekondigd in de "GRIP", met nieuwsbrieven, op het publicatieborden in
het paviljoen en op de site.
Lidmaatschap
De contributie voor 2019 bedraagt € 175-- (vastgesteld door ALV op 6 maart 2020) voor seniorleden
(seniorleden zijn leden die in het lopend jaar 18 jaar worden of zijn). Voor juniorleden en uitwonende
studentleden bedraagt de contributie € 87,50 (prijs per 6 maart 2020). De contributie wordt jaarlijks
aangepast op basis van cijfers van het Centraal Plan Bureau (indexering). Bij aanvang van het seizoen
ontvangt u een factuur van de penningmeester / ledenadministratie.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het
lopende jaar, bij de ledenadministratie. Zegt u later op dan bent u € 25,- administratie en KNLTB kosten
verschuldigd. Tevens levert u de sleutel van het hek in. U krijgt dan de borg € 7,-- retour.
Voor informatie over de ledenadministratie kijk op www.ltc-tharde.nl of informeer bij Ellen Drissen,
ecmdrissen@hotmail.com
Juniorleden
Leden tot en met 17 jaar behoren tot de jeugd. Voor deze juniorleden worden speciale activiteiten
georganiseerd. Dit zijn recreatieve, training en wedstrijdactiviteiten. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is
dat op alle niveaus trainingen en wedstrijden worden aangeboden. Spelplezier bij de kinderen hebben we
hoog in het vaandel staan. Voor begeleiding (bijv. competitie) van de jeugd zorgt de jeugdcommissie met
ondersteuning van de ouders.
Donateurschap
Zoals zoveel verenigingen prijst ook LTC ’t Harde zich gelukkig met een aantal donateurs.
Mensen die hun betrokkenheid voor de vereniging of sport willen laten blijken door een geldelijke
bijdrage. Iets waar elke vereniging blij mee is.
Het donateurschap van de tennisvereniging kent geen limiet, echter wel een minimum bijdrage.
Het donateurschap bedraagt minimaal € 40,00 (1 maart 2019) per jaar.
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Wat krijgt u als donateur hiervoor terug?
•
•
•
•
•

Uiteraard de dankbaarheid van alle spelende leden en het bestuur van de tennisclub.
Alle nummers van het clubblad de “GRIP”. Hierin o.a. informatie over alle toernooien en activiteiten van de
recreatiecommissie, de jaarplanner, verslagen, standen, speelschema’s en alle clubnieuwtjes
Uitnodiging eventuele nieuwjaarsreceptie voor sponsors/leden en vrijwilligers. (via GRIP, site en persoonlijk)
Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, hier heeft men echter geen stemrecht.
Gelegenheid om deel te nemen aan maximaal 3 activiteiten van de recreatiecommissie.
Uiteraard is men altijd welkom op ons tennispark om te kijken naar spannende en interessante
tenniswedstrijden of om te genieten van een consumptie in ons paviljoen en op het terras.
Inlichtingen over donateurschap bij de penningmeester (penningmeester@ltc-tharde.nl)
Sponsors en adverteerders
Voor het voortbestaan van de vereniging is ook de betrokkenheid van sponsors en adverteerders van groot
belang. De vereniging beveelt deze bedrijven en ondernemers van harte aan bij haar leden. Inlichtingen
over sponsoring kunt u krijgen bij de sponsorcommissie, adverteerders kunnen informatie opvragen bij de
redactie van de GRIP of de penningmeester. Men kan ons steunen en tegelijk reclame maken door
adverteren in de GRIP, d.m.v. een sponsorbord, door als hoofdsponsors uw naam te verbinden aan één van
de open toernooien of met een winddoek.
Ballenkanon
De vereniging heeft de beschikking over een ballenkanon. In overleg met de leden van de jeugdcommissie
en/of trainer kunnen jeugd en senioren hiermee onder toezicht oefenen.
Dit moet echter wel in overleg met de jeugdcommissie.
En verder……
Voor alle nieuwtjes en wetenswaardigheden van onze tennisvereniging kunt u altijd terecht op

www.ltc-tharde.nl
Daar treft u informatie en allerlei wetenswaardigheden aan, zoals:
*
agenda van de recreatiecommissie
*
informatie over toernooien
*
competitie uitslagen
*
algemeen verenigingsnieuw
*
jeugdnieuws
*
Informatie over onze sponsoren
*
links naar interessante sites
etc. etc.
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Rest ons u een fijne, gezellige en sportieve tijd bij onze vereniging toe te wensen.
Bestuur LTC ‘t Harde
Maart, 2020
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