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1. VOORWOORD

Namens het bestuur van L.T.V. Die Braecke wens ik alle leden
wederom een sportief seizoen toe. Onze nieuwe leden heet ik
van harte welkom bij L.T.V. Die Braecke. Wij wensen u heel
veel plezier bij onze tennisvereniging. 

Hierbij ontvangt u een informatieboekje waarin in kort bestek
de meest belangrijke zaken de revue zullen passeren. U treft
ondermeer  informatie  aan  over  de  samenstelling  van  het
bestuur en de commissies, de accommodatie, trainingen, het
baanreglement en andere wetenswaardigheden. Tevens is de
ledenlijst  opgenomen.  Middels  het  uitgeven  van  dit  boekje
hebben  wij  getracht  u  zo  volledig  mogelijk  te  informeren.
Mocht u naar aanleiding van de verstrekte informatie vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u altijd terecht bij één van de
leden van het bestuur of de commissies die hierna vernoemd
worden.
Verder kunt u ook onze website www.diebraecke.nl bezoeken
voor de meest actuele informatie en laatste nieuwtjes binnen
de vereniging.

Ik  wens  u  een  sportief,  succesvol  en  vooral  blessurevrij
tennisjaar toe!

Mark Verhoeven
Voorzitter L.T.V. Die Braecke
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2. SAMENSTELLING BESTUUR 

Voorzitter: 

Mark Verhoeven
Strohulzen 21
5282 NZ Boxtel
0613342934
E-mail: markverhoeven1977@hotmail.com

Penningmeester:

Jan van de Wassenberg
Bosscheweg 25
5281 AE Boxtel
0653955625
E-mail : vandewassenberg@planet.nl

Bestuursleden:

Lies Siemons
De Strodekker 26
5283 NN Boxtel
0411-607959
Email : Lsiemons@wxs.nl

Gijs van de Brand
Mozartlaan 19
5283 AK Boxtel
0411-676489
Email : gamvdbrand@gmail.com
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3. COMMISSIES EN VRIJWILLIGERS

50+ commissie:

Lies Siemons(voorzitter) 0411-607959
Gijs vd Brand                  0411-676489

KNLTB competitie:

Willie van Geffen
E-mail: vcl@diebraecke.nl

Dames dubbelcompetitie:

Hanneke Kuijten, 0411-676374
Email :wkuijten@kpnplanet.nl

Baancommissaris:

Peter Schoonen, 0411-676850
Willie van Geffen, 06-12042301
Wil van Schijndel 0411-677452

Trainer:
Nino Haar, 0411-677160 of  06-18949301
zie ook info op de website

Ledenadministratie:

Wim van Esch
De Klompenmaker 7
5283 MD Boxtel
0411-678319
E-mail : diebraecke.esch@gmail.com

Sponsorcommissie: 
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Wim Siemerink, 0411-682666 of 06-19679298

Onderhoud website:

Willie van Geffen, 06-12042301

Lid van verdienste:

Walter Huijbregts, Hans Meeuwisse, John Meijers

Ereliden:

Peter Schoonen,Jan Balk , Wim Siemerink

4. ACCOMMODATIE

De vereniging heeft de beschikking over vijf  kunstgrasbanen
die zij huurt van sportcomplex De Braken. Daarnaast hebben
wij een oefenkooi tegenover baan 4. Vanzelfsprekend kunnen
de  leden  gebruik  maken  van  de  faciliteiten  van  het
sportcomplex zoals kleedkamers, doucheruimten en toiletten.
Tijdens vakanties wanneer het complex is gesloten kan toch
gebruik  worden  gemaakt  van  het  toiletgebouw  via  een
buitendeur  naast  de  hoofdingang  die  door  middel  van  de
volgende code geopend kan worden: 250347 
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Het sportcomplex beschikt eveneens over twee binnenbanen
die gehuurd kunnen worden door onze leden. Voor wat betreft
het  gebruik  van  de  buitenbanen  is  met  de  exploitant  het
volgende overeengekomen:

 In de zomerperiode (1 april tot 1 september) kunnen leden
van L.T.V. Die Braecke een binnenbaan huren tegen een
gereduceerde prijs van €15- per uur, mits alle huurders lid
zijn van L.T.V. Die Braecke. Reserveren is voor deze prijs
niet mogelijk. Als je reserveert is de prijs 20.= euro

 In de winterperiode (1 september tot 1 april) en uitsluitend
wanneer  de  buitenbanen  niet  bespeelbaar  zijn  door
sneeuw, water, opdooi (ter beoordeling exploitant) kunnen
leden  een  binnenbaan  huren  tegen  een  gereduceerde
prijs  van  €15,-  per  uur,  mits  alle  huurders  lid  zijn  van
L.T.V. Die Braecke. Reserveren is niet mogelijk

 De binnenbanen kunnen in  geval  van de bovenstaande
twee situaties niet vooraf besproken worden. In geval er
van tevoren is besproken betaalt men de volledige prijs.

 In alle overige gevallen gelden de normale tarieven.

Niet-leden  hebben  geen  toegang  tot  onze  tennisbanen.
Informatie over onze introducéregeling kunt u verderop in
dit boekje lezen onder hoofdstuk 9.
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5. 50+ COMMISSIE

Bij  de  KNLTB  wordt  onze  doelgroep  ´Senior  Plus  Tennis`
genoemd. Hiertoe behoren:

 mensen van 50 jaar en ouder;
 mensen die (iets) meer lichaamsbeweging willen hebben;
 mensen die graag anderen ontmoeten in groepsverband.

Heb je nog nooit getennist en voel je wat voor deze tak van
sport,  neem dan gerust  contact  op met ondergetekende. Er
wordt dan gekeken naar de mogelijkheden die er voor jou zijn.
Ook  kan  gekeken  worden  naar  het  eventueel  nemen  van
lessen  die  zijn  afgestemd  op  jouw  fysieke  mogelijkheden.
Immers,  tennis  is  een sport,  die,  ook op wat  latere  leeftijd,
prima te beoefenen valt. 

Je hoeft niet te wachten tot je één of twee teams bij  elkaar
hebt.  Je  kunt  al  snel  meedoen  met  onder  andere  de
racketochtenden  op  maandagmorgen  en  woensdagmorgen
van 09.00 tot 10.30 uur. Elk half uur wordt er dan van speler
gewisseld. De goede en minder goede spelers worden steeds
door elkaar gehusseld, zodat het geen crime hoeft te zijn of je
al dan niet een ervaren speler bent. Je staat niet alleen want
er is altijd iemand van onze commissie 50+ die je opvangt  en
begeleidt. Tevens zijn er de ééndagstoernooien die zowel de
50+  commissie  als  de  KNLTB  organiseren  gedurende  het
zomerseizoen, waarbij de nadruk ligt op de gezelligheid en het
meedoen. Als je het (nog) niet aandurft zou je hier eens een
keer naar kunnen gaan kijken geheel vrijblijvend. 

Aarzel niet en doe mee! Je zult ervaren dat tennis een gunstig
effect heeft op je gezondheid, zoals je botmassa, je bloeddruk,
je  spiermassa  en  je  flexibiliteit,  waardoor  onder  andere
krachtverlies, vettoename en verstijving worden tegengegaan.
Informatie over onze activiteiten en inschrijfformulieren vind je
regelmatig in onze nieuwsbrief "De Braecke Praot". 

Lies Siemons
Voorzitter 50+ commissie
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.  Racketavonden 

Altijd op de dinsdag vanaf 19.00 uur 

 Damesdubbelcompetitie voor senioren:

In  de  perioden  april-september  en  september-april  vindt  de
damesdubbelcompetitie plaats. Op donderdagochtend spelen
damesdubbels dan tegen elkaar gedurende een uur.

 KNLTB competitie voor senioren en junioren:

De KNLTB zomercompetitie start medio april en eindigt medio
juni.  Gedurende deze periode wordt tijdens zeven wedstrijd-
dagen gespeeld  tegen  teams van  andere  verenigingen.  De
KNLTB competitie vindt zowel landelijk plaats als binnen een
bepaald district en op verschillende dagen. Binnen onze club
kunnen  heren,  dames,  jongens,  meisjes  en  mix  teams
samengesteld worden naar gelang het  aantal  inschrijvingen.
Deze  competitie  is  bij  uitstek  geschikt  om de  prestaties  te
meten  met  andere  verenigingen.  Er  kan  ook  worden
ingeschreven  voor  de  KNLTB  najaars-  en  wintercompetitie.
Deze worden gespeeld in de perioden oktober-november en
december-januari. Kom onze teams eens aanmoedigen! 

 Boxtelse kampioenschappen voor senioren:

Omstreeks oktober/november vinden de Boxtelse kampioen-
schappen plaats. Dit evenement wordt georganiseerd voor en
door de vier Boxtelse tennisverenigingen. Tijdens de Boxtelse
kampioenschappen is het toegestaan om met een lid van een
andere vereniging aan het evenement deel te nemen. Tevens
is het tijdens dit toernooi toegestaan om op parken te spelen
die niet in de organisatie van de Boxtelse Kampioenschappen
zitten. De organiserende verenigingen worden op de affiches
genoemd.

9



                      L.T.V. Die Braecke - Informatie



6. TENNISLESSEN

De  vereniging  biedt  haar  leden  de  mogelijkheid  om
tennislessen  te  nemen.  Deze  lessen  worden  gegeven  aan
junioren  en  senioren,  zowel  voor  beginners  als  voor
gevorderden. De regels zijn als volgt:

 Er wordt  direct een afspraak gemaakt met de door de
vereniging goedgekeurde leraren( zie de website)

 betaling geschied rechtstreeks aan de tennisleraar

 Er kunnen lessen gegeven worden op de meeste dagen
(tijdens  de  zogenoemde  “stille  uren”)  en  tijdens
competities.  De  lesdagen  en  lestijden  zijn  alleen  in
overleg met de tennisleraren vast te stellen.

7. BAANREGLEMENT

Men heeft speelrecht nadat op correcte wijze is afgehangen
op het afhangbord in de hal van het sportcomplex. Indien de
hal  is  gesloten  moet  gebruik  gemaakt  worden  van  het
afhangbord op het terras.

Afhangen gebeurt door plaatsing van het persoonlijk KNLTB
pasje  (voorzien  van  pasfoto)  in  de  pashouder  waarna  de
aanvangstijd wordt ingesteld en de houder bij de betreffende
baan  wordt  afgehangen.  Afhangen  voor  een  ander  is  niet
toegestaan.

De speeltijd is 60 minuten (voor enkelspel én dubbelspel).
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Men heeft pas recht op een baan als daarvoor minstens twee
spelerspasjes in de houder zijn geplaatst.

Het  afhangen  voor  een  bepaalde  baan  verliest  zijn
rechtsgeldigheid wanneer men het park heeft verlaten.

Het  afhangen  voor  een  bepaalde  baan  verliest  zijn
rechtsgeldigheid  wanneer  men  voor  aanvang  van  de
gereserveerde speelperiode reeds op de baan aan het spelen
is.

Het  is  niet  toegestaan om,  wanneer  men op een bepaalde
baan heeft afgehangen en gespeeld, de baan te verlaten en
aansluitend opnieuw af te hangen voordat de gereserveerde
speeltijd is verstreken.

Heeft men op een bepaalde baan afgehangen en gespeeld,
dan kan men voor de aansluitende periode slechts afhangen
op een baan die niet wordt gebruikt.
Het  betreden  van  de  tennisbaan  is  alleen  toegestaan  met
tennisschoenen.

Het betreden van de binnenbanen is slechts toegestaan met
tennisschoenen die zijn ontdaan van zand.

Behalve  tijdens  de  evenementen  en  competitiewedstrijden
geldt voor alle leden (junioren en senioren) gelijk speelrecht.
Er  geldt  slecht  een  uitzondering:  op  maandag  tot  en  met
vrijdag  vanaf  19.00  uur  hebben junioren  vanaf  14  jaar  en
senioren voorrang op jeugdleden tot en met 13 jaar. Voorrang
betekent  dat  de  categorie  die  voorrang  heeft  de  andere
categorie het speelrecht kan ontnemen.

Behalve  onder  extreme  omstandigheden  (o.a.  bij  opdooi)
kunnen de kunstgrasbanen het gehele jaar bespeeld worden.
Sproeien  en  vegen  is,  tenzij  de  exploitant  of  de
baancommissaris anders beslist, in de regel niet nodig.

Het  plegen  van  onderhoud  aan  de  banen  is  alleen
voorbehouden  aan  de  exploitant.  Aanwijzingen  en/of  het
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verzoek om de baan te verlaten in verband met onderhoud
dienen direct te worden opgevolgd.

Fietsen en brommers dienen in de daarvoor bestemde stalling
te  worden  geplaatst.  Auto´s  mogen  uitsluitend  op  de
parkeerplaats worden geparkeerd.

Men dient zich binnen het tennispark zodanig te gedragen dat
het  gedrag  niet  als  onbehoorlijk  of  aanstootgevend  wordt
ervaren.  Bij  onoorbaar  gedrag  van  leden  kan  door  de
exploitant of een bestuurslid de toegang tot de banen worden
ontzegd. 

De buitenverlichting kan zonodig worden ingeschakeld d.m.v.
de  schakelaars  bij  het  afhangbord  op  het  terras.  Alleen
wanneer banen 1 en 2 zijn bezet mogen de lampen van baan
3 en 4 worden ingeschakeld.

Tijdens de clubkampioenschappen kan slechts  zeer  beperkt
vrij  gespeeld  worden.  Probeer  met  de  organisatie  te
overleggen over de speeltijden.

Tijdens  de  Boxtelse  Kampioenschappen  kan,  als  onze
vereniging  in  de  organisatie  zit,  gespeeld  worden  op  de
tennisparken van de niet organiserende verenigingen. 

Tijdens de racketmorgens , racketavonden kan er in principe
niet vrij gespeeld worden.

In  situaties  waarin  dit  reglement  niet  voorziet  beslist  het
bestuur.

8. INTRODUCÉREGELING

Introducéregeling L.T.V Die Braecke  vanaf november 2015

De introducé regeling is bedoeld om mensen kennis te laten 
maken met onze vereniging, of om incidenteel te tennissen 
met iemand die geen lid is. 
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Een ander alternatief is het huren van een baan bij De Braken,
binnen of buiten 
(baan 5). 

 een lid kan per keer maximaal drie introducés uitnodigen.
     (d.w.z. één baan bezetten)

Het lid moet er voor zorgen dat elke introducé afhangt met een
introducépas.

Een introducépas is verkrijgbaar bij Wim van Esch tegen 
betaling van € 2.50 per kaart met een minimum van 4 en een 
maximum van 10 en €1.00 
verzendkosten per bestelling.

De kaarten zijn uitsluitend per mail aan te vragen via 
diebraecke.esch@gmail.com. 
Na betaling op rekeningnummer NL87RABO0155235737 ,
 tnv LTV Die Braecke en ovv:  introducékaartjes en je naam, 
worden de kaarten toegestuurd. 

De kaarten zijn onbeperkt geldig, zodat de aanschaf van een 
aantal kaarten zijn waarde blijft behouden.

 Een introducépas is slechts geldig als de speeldatum en -tijd 
wordt vermeld en voor max. 1 uur speeltijd per baan. De kaart 
dient vooraf op het speelbord te worden afgehangen. Na 
gebruik de kaart in die Braecke bak deponeren.

Het is een introducé niet toegestaan zonder introducépas te 
spelen.

Het lid is ervoor verantwoordelijk dat de introducé zich aan de 
(baan)regels houdt. (bv.schoeisel)

introduceren is mogelijk binnen de kaders van het 
baanreglement.

Het bestuur heeft altijd het recht om een introducé te 
weigeren.
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Introduceren is op alle dagen mogelijk, behalve tijdens vaste 
activiteiten (racketavond, trainingen en toernooien).

9. LEDENADMINISTRATIE 

 Algemeen:

De ledenadministratie wordt gevoerd door Wim van Esch en
draagt zorg voor een juiste, tijdige en volledige administratie
van alle data welke verband houden met een lidmaatschap bij
Die Braecke. Tot de werkzaamheden behoren:

1. Verstrekken informatie aan leden en niet-leden;
2. Verwerken aanmeldingen van nieuwe leden;
3. Verwerken beëindigingen van lidmaatschappen;
4. Verwerken wijzigingen van lidmaatschappen;
5. Distributie van ledenpassen;
6. Innen van contributiegelden en inschrijfgelden.

 Contributie & Inschrijfgeld: 

Voor het tennisseizoen van 01-01-2019 tot 01-01-2020 gelden
de onderstaande bedragen in euro’s:

Contributie Inschrijfgeld

Senioren € 135 € 10,00
Junioren (1e kind) € 65 € 5,00
Junioren (volg. kinderen) € 60 € 5,00

Bij een nieuw lidmaatschap in de loop van het tennisseizoen is
een  evenredige  contributie  en  het  volledige  inschrijfgeld
verschuldigd.
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 Reglement ledenadministratie:

Leden betalen jaarlijks contributie die uiterlijk 15 dagen voor
aanvang van een nieuw seizoen moet zijn voldaan. Nieuwe
leden betalen tevens éénmalig het inschrijfgeld. 

Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 15 januari
2004  wordt  de  contributie  door  middel  van  een
incassomachtiging geïncasseerd. Met de eerste incasso wordt
tevens het inschrijfgeld geïncasseerd.

Bestaande  leden  die  géén  incassomachtiging  hebben
getekend zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van
de verschuldigde contributie.  Er wordt  dan voor hen per lid
administratiekosten van € 5,00 in rekening gebracht

Indien binnen één gezin twee of meer kinderen lid zijn van Die
Braecke, dan geldt vanaf het tweede kind een korting op de
contributie van € 5,00.

Het lidmaatschap wordt voor één jaar aangegaan. Indien u uw
lidmaatschap wilt  beëindigen dient  u dit  uiterlijk  één maand
voor  aanvang  van  het  nieuwe  tennisseizoen  schriftelijk
kenbaar  te  maken  aan  de  ledenadministratie.  Uw
lidmaatschap  wordt  na  het  verstrijken  van  de  deadline
automatisch met één jaar verlengd. 

Bij  beëindiging van het lidmaatschap gedurende een lopend
tennisseizoen  vindt  geen  restitutie  van  het  contributiegeld
plaats, tenzij het bestuur anders beslist.

Een  rustend  lidmaatschap  kan  per  jaar  worden
aangegaan.Hierna moet worden besloten of het lidmaatschap
weer  wordt  geactiveerd  of  wordt  afgemeld.  Een  rustend  lid
ontvangt  geen  ledenpas,  maar  wordt  wel  op  de  hoogte
gehouden van het laatste nieuws binnen de vereniging d.m.v.
de  nieuwsbrief.  De  kosten  van  een  rustend  lidmaatschap
bedragen € 10,00.
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Bij verlies van uw ledenpas kunt u bij  de ledenadministratie
onder  contante  betaling  van  €  5,00  een  nieuwe  ledenpas
aanvragen. 

Nieuwe aanmeldingen welke uiterlijk 10 dagen voor aanvang
van  een  nieuwe  maand  volledig  zijn  ontvangen  door  de
ledenadministratie  worden  zodanig  verwerkt  dat  het
lidmaatschap m.i.v. de volgende maand kan ingaan.

Voor  senioren  geldt  een  ledenstop  vanaf  400  leden.  Voor
junioren geldt een ledenstop vanaf 50 leden.

10. WEETJES

 Op  elke  dinsdagavond  vindt  de  racketavond voor
senioren  plaats.  Iedereen  kan  zich  tijdens  deze  avond
melden vanaf 19.00 uur. Door middel van het "husselen"
van de ledenpassen worden wedstrijden van een half uur
per keer ingepland. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Willie van Geffen via 06-12042301. Tijdens
de  racketmorgens  en  racketavonden  kan  er  in  principe
niet vrij gespeeld worden.

 Bij de secretaris kunt u, indien gewenst, de statuten en
het  huishoudelijk  reglement  opvragen.  Tijdens  de
algemene leden-vergadering wordt hier regelmatig naar
verwezen.

 Het verenigingsjaar 2019 loopt van 1 januari 2019 tot en
met 31 december 2019

 Voor  inschrijving  geldt  geen  minimum  leeftijd.  Het
bestuur is van mening dat kinderen vanaf ongeveer zes
jaar  met  bal  en  slagvaardigheidtraining  kunnen
beginnen.

 Extra  inschrijfformulieren  voor  evenementen  kunt  u
vinden in de lectuurbak in het sportcomplex De Braken.
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 Heeft u klachten, ideeën of wilt u ook eens wat vrije tijd
opofferen voor onze club dan horen wij  dat graag. Uw
ideeën en steun zijn van harte welkom.

 Opzegging  van  lidmaatschap  tenminste  4  weken
voor het einde van het tennisjaar 2019 , dus 30-11-
2019

Met dit boekje hebben wij getracht om u zoveel mogelijk te
informeren over alles wat u als lid van L.T.V. Die Braecke 
aangaat. Wij hopen dat u, met deze vraagbaak in de hand,
de juiste personen weet te vinden en dat u zich thuis zult 
voelen bij onze tennisvereniging.

      
Veel tennisplezier toegewenst!
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