TENNISCLUB “T.C. HELIOS”
Heideweg 1, 6097 BT Heel, tel. clubgebouw 0475 572450

We heten je van harte welkom bij T.C. Helios. Om je alvast een beetje op weg te helpen binnen onze
vereniging hebben we in dit document wat informatie op een rijtje gezet. Het betreft o.a. algemene
informatie, het baanreglement, informatie over tennislessen en de vrijwilligerstaken. Voor vragen kun je altijd
terecht bij secretaristchelios@outlook.com. We wensen je veel tennisplezier bij onze vereniging!
KORTE INTRODUCTIE T.C. HELIOS
Een beetje historie
De vereniging is opgericht in 1964, op 19 februari. De naam “Helios” kwam tot stand door de beginletters
van “Heel ligt ons” samen te voegen. Door met het derde woord een beetje te variëren, kon de gedachte aan
helios als zon in de naam worden gebracht. De zon was altijd onderdeel van het verenigingslogo en ook in
het laatste nieuwe logo staat de gele tennisbal symbool voor de zon.
Missie en visie
Onze missie (waar staan we voor) is dat we een sociale en gezellige vereniging zijn waar het plezier in tennis
centraal staat. Onze visie (waar gaan we voor) is dat we een bruisende ontmoetingsplek willen zijn voor jong
en oud waar je dagelijks terecht kunt om met tennis bezig te zijn, op ieder niveau, prestatief en recreatief.
Gezellig, Sociaal en Gezond zijn belangrijke kernwoorden voor al onze activiteiten en plannen.
Activiteiten gedurende het jaar
Het park is gedurende het hele jaar toegankelijk voor leden. Op de ‘all weather banen’ kan in principe het
hele jaar getennist worden. Rond eind maart/begin april wordt het tennisseizoen altijd ‘officieel’ geopend
met het gezellige openingstoernooi (Helios OPEN), zowel voor senioren als voor de jeugd. Rond november
wordt het jaar altijd feestelijk afgesloten met het slottoernooi. Er zijn gedurende het jaar veel activiteiten voor
jong en oud. Van toernooien tot clinics, van clubkampioenschappen tot familiedagen.
Jaarkalender 2017:
17 maart
Commissie-avond
1 april
Helios OPEN
6 april
start Voorjaarscompetitie
11 -18 juni
Kubus toernooi
19-24 juni
Kubus KIDS
24 juni
Rood-Oranje toernooi
1 juli
Verre Vogel
9 september
Pannenkoeken-toernooi
12 september start Najaarscompetitie
Week 44/45
Clubkampioenschappen
19 november Slottoernooi
Kijk op de website www.tchelios.nl voor het laatste nieuws omtrent de geplande activiteiten.
Commissies
T.C. Helios is geheel afhankelijk van vrijwilligers. Vele handen maken licht werk! De meeste seniorleden
vervullen een vrijwilligerstaak door achter de bar te staan of te helpen met schoonmaken (zie ook:
“Vrijwilligerstaken”). De contributie van de vereniging is hier in principe op afgestemd.
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Het is ook mogelijk (en zeer gewenst!) om je gedurende een langere tijd actief in te zetten voor de
vereniging, namelijk in een commissie. Dit geldt ook als een inspanning voor de vrijwilligerstaken. Mocht je
interesse hebben om mee te helpen in een commissie, meld je dan bij een van de bestuursleden of via
secretaristchelios@outlook.com. Je inzet wordt enorm op prijs gesteld, we kunnen altijd hulp gebruiken.
Kantinecommissie:

zorgt voor de barbezetting en ondersteuning (vaak met fantastische hapjes!) tijdens
alle activiteiten en toernooien.
Wedstrijdcommissie:
Coördineert de KNLTB competitie. Organiseert activiteiten primair voor senioren,
zoals het bekende Kubus Toernooi, maar ook Helios Open en slottoernooi in
afstemming met jeugdcommissie.
Jeugdcommissie:
organiseert activiteiten voor de jeugd tot 18 jaar. Zoals het Kubus Kids Toernooi en
het Pannenkoekentoernooi. Ook wordt hier de jeugdcompetitie, volgens de KNLTB
Worldtour, gecoördineerd ism de wedstrijdcommissie..
Onderhoudscommissie: zorgt ervoor dat ons park er altijd verzorgd bij ligt en coördineert de contacten met
de gemeente over het groot onderhoud.
ALGEMENE INFORMATIE BAANGEBRUIK, ADMINISTRATIE EN CONTACT
Tennispark en clubhuis T.C. Helios:
Adres: Heideweg 1, 6097 BT HEEL. Tel. 0475-572450.
Het tennispark is dagelijks geopend van 08.00 tot 23.00 uur en voor leden toegankelijk.
Het clubhuis biedt kleed- en douchegelegenheid.
De bar wordt gerund door vrijwilligers.
Toegang park
Het park is alleen toegankelijk met een geldige KNLTB pas van T.C. Helios. Daarnaast is deze pas nodig voor
het afhangen. Wie niet aan trainingen, evenementen e/o wedstrijden meedoet, moet een baan afhangen. Zo
houden we als club zicht op het gebruik van de banen, weren we misbruik, en kunnen we nuttige informatie
vergaren over de uren waarop wordt gespeeld.
Baanreglement
Bij een vereniging horen spelregels. Hierbij is sportief gedrag het algemene uitgangspunt. Neem gepaste
normen en waarden in acht en respecteer elkaar. Dit houdt ook in dat je niet vloekt, scheldt, met rackets
gooit of op netten slaat.
Algemeen baangebruik
De kunstgrasbanen zijn het gehele jaar bespeelbaar. De banen mogen uitsluitend worden bespeeld door
leden met een geldige KNLTB-ledenpas. Tijdens het spelen is het dragen van algemeen aanvaarde
tenniskleding verplicht. Het is niet toegestaan om bij aanhoudende regen of bij plasvorming op de banen te
spelen. Er moet gewacht worden tot de verzadigde plekken weg zijn. Bij twijfel altijd contact opnemen met
de voorzitter onderhoudscommissie. Indien de banen niet bespeelbaar zijn zal dit ook op het hek e/o via de
website e/o via mail of social media (Facebookpagina TC Helios) kenbaar worden gemaakt. De banen worden
wekelijks door de onderhoudscommissie geveegd en onderhouden.
Reserveren van een baan
Het reserveren van een baan geschiedt met behulp van een digitaal afhangbord in de gang. Door het volgen
van de instructies op het digitale afhangbord kan door 2 of 4 spelers één van de vrije banen gereserveerd
worden. Zonder geldig pasje kun je niet reserveren en ben je niet speelgerechtigd. Ook op momenten dat
het niet druk is is het verplicht om via het systeem te reserveren. Het kan namelijk later wel druk worden.
Zodra je gereserveerd hebt moet je gaan spelen. Wanneer alle banen bezet zijn blijf dan op het tennispark
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totdat jouw speeltijd is aangebroken. Het systeem kent het trainingsschema en zal dus bij toekenning van
een vrije baan rekening houden met banen die nodig zijn voor lessen.
NB: Tijdens competitie of andere geplande tennisactiviteiten zoals toernooien kan er niet worden
afgehangen en zal er misschien beperkt of zelfs geen baan beschikbaar zijn voor vrij tennissen. Wedstrijden
e/o evenementen hebben altijd voorrang, zowel voor senioren als voor jeugd. Data van evenementen zijn
vooraf bekend via www.tchelios.nl of voor competitie via www.KNLTB.nl
Speeltijden/doorspelen
Er kan op elke willekeurige tijd gereserveerd worden. Een baan kan echter maar voor één uur gereserveerd
worden, zowel voor enkelspel als voor dubbelspel. Twee uren achter elkaar dubbelspel spelen, doordat 2
spelers het eerste uur reserveren en de andere twee het daaropvolgende uur, is niet toegestaan. Zolang er
geen opvolgende reservering door anderen heeft plaatsgevonden voor de baan waarop je speelt, kun je
gewoon doorspelen. De oorspronkelijke reservering moet blijven staan. Er mag dus niet aansluitend nog een
uur gereserveerd worden.
Baanverlichting
De verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Hiervoor zitten schakelaars in de gang naast het
afhangbord. De laatste die een baan verlaat dient de lampen uit te doen. Als je per ongeluk de lampen uit
doet en er wordt nog getennist, dan kun je het eerste half uur de lampen niet aan doen!
Introducés
Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Als introducé van één van de leden kun je tegen een bedrag
van € 5,00 per speelperiode samen met een regulier lid van de baan gebruik maken. Een introducé kan
maximaal 5 x per jaar van deze mogelijkheid gebruik maken. Een eenmalige toegangspas kan minimaal 5
dagen vooraf aangevraagd worden bij de secretaris.
Tenslotte
Als vereniging zijn we erbij gebaat om de banen en al het omliggende in een goede staat te behouden. Gooi
dus geen rookwaar of glasscherven op de banen. Houd honden aangelijnd. Fietsen, scooters en motoren
dienen op de daarvoor bestemde plaats te worden gezet.
Ieder lid van T.C. Helios is persoonlijk verantwoordelijk, mede voor de gedragingen van zijn of haar gasten.
Als regulier lid ben je daarom ook bevoegd om erop toe te zien dat de regels in dit baanreglement worden
nageleefd. Mocht er zich een situatie voor doen waarin dit reglement niet voorziet dan kun je je wenden tot
het bestuur. Deze zal vervolgens een beslissing nemen.
Contributie
De contributie 2017 bedraagt:
 € 115,- voor seniorleden met vrijwilligerstaken.
 € 165,- voor seniorleden zonder vrijwilligerstaken.
 €75,- voor studentleden (18-24 jaar) met vrijwilligerstaken ob.v. een geldige studentenkaart
 € 45,- voor jeugdleden.
Rond maart worden alle contributiebedragen geïnd. Je ontvangt altijd een bericht over het jaarlijkse
incassomoment.
Jeugdleden en contributie
Voor jeugdleden bij T.C. Helios geldt een contributie van €45 per jaar. Kinderen worden dan ingeschreven bij
de KNLTB en krijgen een ledenpas waarmee ze onbeperkt toegang hebben tot het tennispark om te spelen.
Voor jeugdleden worden bovendien leuke activiteiten georganiseerd gedurende het hele jaar. Ook kunnen ze
als lid deelnemen aan de tennis-jeugdcompetitie (altijd naar leeftijd en niveau). Maar het leukste voor
kinderen is vaak het volgen van tennislessen samen met leeftijd/klasgenootjes.
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Aanmeldingen na 1 augustus 2017 betalen €5,- per maand tot aan het einde van het lopende kalenderjaar en
eenmalig €15,- voor het KNLTB pasje.
Seniorleden en contributie
Seniorleden bij T.C. Helios kunnen kiezen voor een contributie met of zonder vrijwilligerstaken. Indien er niet
wordt gekozen voor, of uiteindelijk niet wordt voldaan aan, de vrijwilligerstaken geldt een additionele incasso
van €50,-.
Studentleden kunnen op basis van een geldige studentenkaart tegen een gereduceerd tarief lid worden van
de vereniging Hierbij hoort echter altijd de verplichting van de vrijwilligerstaken.
Senioren worden ingeschreven bij de KNLTB en krijgen een ledenpas waarmee ze onbeperkt toegang
hebben tot het tennispark om gebruik te maken van de banen.
Aanmeldingen na 1 augustus 2017 betalen €10,- per maand tot aan het einde van het lopende kalenderjaar
en eenmalig €15,- voor het KNLTB pasje.
Ledenadministratie
Voor alle informatie met betrekking tot de vereniging kun je contact opnemen met de secretaris via
secretaristchelios@outlook.com. Aanmeldingen, afmeldingen, (mail)adreswijzigingen kunnen doorgegeven
worden via ledentchelios@outlook.com. Geef adres- en of mailadreswijzigingen aub zo snel mogelijk door!
Let op: Afmeldingen dienen schriftelijk/per mail te gebeuren vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Na 1
januari zullen we kosten in rekening moeten brengen ivm KNLTB lidmaatschap (minimaal €25,-).
Website
Via de website www.tchelios.nl word je zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van actuele zaken. Een
aantal keer per jaar ontvang je per mail informatie, o.a. over verenigingsactiviteiten, ledenvergaderingen en
andere wetenswaardigheden.
TENNISLES BIJ T.C. HELIOS
Trainingen junioren/senioren T.C. Helios Heel
Alle trainingen voor junioren en senioren van T.C. Helios worden verzorgd door Tennis Management Limburg
(TML). In principe zijn er dagelijks 2 banen beschikbaar gesteld voor het geven van tennisles, met
uitzondering van zondag.
Je kunt op het park alleen tennisles volgen als je lid bent van T.C. Helios.
Tennis Management Limburg, TML
TML is een detachering die in de breedste zin van het woord de tennisvereniging ondersteund. Ze hebben
een breed aanbod in activiteiten voor de jeugd naast de reguliere verenigingsactiviteiten en adviseren het
dagelijks bestuur met hun vakkennis.
Op de website van TML vindt u alle informatie over TML: www.tm-limburg.nl
TML zorgt voor de indeling van de trainingsgroepen, de facturatie en de communicatie over trainingen
richting de leden.
De TML trainers voor T.C. Helios zijn Bianca Burhenne, Fernand Gilissen en Jail Geraets.
Voor vragen over trainingen en beschikbare trainingsuren kun je bij TML terecht via:
tc.helios.trainingen@gmail.com of 06-27618190. Voorkeur om contact op te nemen via email.
Aanmelden:
Je kunt te allen tijde contact opnemen met TML om te kijken of er een mogelijkheid is voor het volgen van
trainingen. Gedurende het seizoen is instromen ook mogelijk daar waar er ruimte is en het niveau past. De
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seizoenen starten in maart/april en september/oktober, ben er dus op tijd bij als je vanaf het begin wilt
instromen en houdt de website van T.C. Helios goed in de gaten: www.tchelios.nl.
Kosten en Inhoud trainingen:
De kosten voor de trainingen worden bepaald door de groepsgrootte en kunnen dus variëren. Met 8
personen bedragen de kosten ongeveer €12,00 per les. De lesgroepen kunnen variëren van 4 tot 10
personen. De reguliere trainingstijd voor zowel jeugd als senioren is 60 minuten, bestaande uit 50 minuten
training en 10 minuten voor de wisseling van de les, warming-up en afsluiting van de training.
Aantal lesweken en afspraken betreffende slechte weersomstandigheden:
De trainingen worden gedurende het hele jaar op het tennispark van T.C. Helios verzorgd. Er zijn 2 seizoenen
ingepland van 16 lessen trainingen, voor zowel het zomerseizoen (april t/m september) als het winterseizoen
(oktober t/m maart). De leden dienen de trainingen zelf in overleg met TML te regelen (aanmelden –
afmelden- financiële afhandeling). Aanmelden dient te gebeuren middels een toegestuurde link. Ieder
seizoen. Zo heeft TML recente gegevens, en kan een ieder zijn voorkeur opnieuw uitspreken.
Indien trainingen door slecht weer uitvallen dan zijn de volgende afspraken gemaakt:
 indien de tennistrainer al op de vereniging aanwezig is kan incidenteel een theorieles worden
gegeven(maximaal 2 trainingsuren). Dit betreft jeugdleden.


Is de training tijdig vooraf geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden, dan komt deze
1x per seizoen voor rekening en risico van het deelnemend lid. Wanneer voor de tweede maal (of
vaker) vanwege de slechte weersomstandigheden een ingeplande tennisles geen doorgang kan
hebben dan komt dit voor rekening en risico van TML.



Bij het afmelden van een training zullen de leden middels een mail bericht op de hoogte worden
gesteld. A.u.b. dan ook mede trainingsgenoten informeren ter ondersteuning van dit bericht.



TML streeft er naar om alle uitgevallen lessen in te halen; per seizoen zullen 3 data geselecteerd
worden om eventuele inhaallessen in te plannen.

HET INVULLEN VAN VRIJWILLIGERSTAKEN
De contributie voor seniorleden vanaf 18 jaar is in principe afgestemd op het uitvoeren van vrijwilligerstaken.
Het systeem is op basis van punten, er dienen minimaal 12 punten gehaald te worden. Meer mag natuurlijk
altijd!
Let op: Indien je niet voldoet aan de vrijwilligerstaak zal er een additionele contributiebijdrage van €50
geïncasseerd worden.
Hoe kun je inschrijven?
1. Ga naar https://bardienstplanner.afhangbord.nl en log in met je bondsnummer en je wachtwoord.
2. Klik op een dag in het schema, daarna op Inschrijven. Als je op Inschrijven klikt, wordt dit binnen 2
seconden verwerkt. Oranje: volledig ingeschreven. Groen: beschikbaar.
Mocht het niet lukken om je in te schrijven, stuur dan een mail naar kantinecommissie@tchelios.nl
Welke taken zijn er?
Gastheer/Gastvrouw: 3 punten (inspanning 1,5 uur)
De gastheer/gastvrouw zal tijdens een competitiedag zorgen dat de kantine minimaal een half uur voor
aanvang geopend is, de kas geteld is, koffieapparaat aan staat, muziek aan staat.
De gastheer/gastvrouw heet de ontvangende teams welkom. Bij jeugdteams krijgt de ontvangende ouder
een kop koffie of thee aangeboden. Inschrijven kan door de gewenste dag (vr, za of zo) te kiezen.
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Bardienst ‘normaal’: 4 punten (inspanning ongeveer 4 uur)
Bardienst is belast met het schenken van dranken en het tappen van bier. Inschrijven kan door een gewenste
dag te kiezen.
Bardienst uitzonderlijk: 9 punten (inspanning 3 uur)
Zie "Bardienst normaal“. Dit zijn bardiensten in het weekend tijdens competitie of toernooien.
Keukendienst: 6 punten (inspanning ongeveer 4 uur)
Help de kantinecommissie met het klaarmaken en uitdelen van hapjes tijdens evenementen e/o/toernooien.
Inschrijven kan door een gewenste dag te kiezen.
Wasdienst: 2 punten
Handdoeken (die zich in de keuken in een plastic zak bevinden) gewassen en weer terug bezorgen in de
kantine. Inschrijven kan door de maandag van de gewenste week te kiezen.
Schoonmaakdienst: 6 punten (inspanning 2 keer 3-4 uur, max 20 personen)
Voor deze taak kan men inschrijven door een mail te sturen naar kantinecommissie@tchelios.nl. De
kantinecommissie zal dan contact met je opnemen voor verdere afspraken.
TIP: Als je de taak van gastheer/vrouw direct combineert met een bardienst in het weekend heb je de
benodigde 12 punten en ben je in 1 keer klaar!
Mocht het niet lukken om je in te schrijven via de genoemde link hierboven, stuur dan een mail naar
kantinecommissie@tchelios.nl
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