MATCHPOINT

NIEUWE LEDEN

special voor nieuwe leden van TV Cromwijck

Nieuw lid of lid worden?
Bent u nieuw lid of wilt u lid
worden van onze gezellige
vereniging. Namens het
bestuur en leden van TV
Cromwijck heten we u van
harte welkom!

Activiteiten:

Iedere maandagochtend, vrijdagochtend
en woensdagavond
tossen.
Regelmatig
recreatieve toernooien
Zie de clubagenda op
www.tvcromwijck.nl of
download de
knltb.club/
verenigingsapp

In deze welkomsbrief informeren we u op hoofdlijnen
over onze vereniging. Het
lidmaatschap, de mogelijkheden om tennislessen te
volgen en de activiteiten
komen aan de orde. Heeft u
vragen schroom dan niet
om contact op te nemen
met de betreffende contactpersoon of commissie.

Aanmelden als lid kan heel
eenvoudig op
www.tvcromwijck.nl. Klik op
”lid worden?” en vul online
het aanmeldingsformulier in
en upload een geschikte
pasfoto. Ü kunt ook een
pasfoto naar de ledenadministratie sturen. Een digitale foto aanleveren kan ook
(min. 400dpi). Het adres
van de ledenadministratie
staat op pagina 3 van dit
bulletin.
Komt u van een andere
vereniging dan bent u al lid
van de KNLTB. Vermeld
dan het KNLTB-nummer

bij uw aanmelding. Een pasfoto is dan niet nodig.
Let op! Iedereen die op
onze banen tennisles wil
volgen dient lid te zijn/
worden van TV Cromwijck.
De lidmaatschapstarieven
zijn te vinden op de site,
onder “ over ons/
lidmaatschap/contributie!
Seniorleden zijn verplicht
om 2x per jaar bardienst te
draaien (samen met een
ander lid).

Ons park
De banen:
TV Cromwijck beschikt over
10 allweather smashcourt
banen en een mini veld.
Alle banen zijn voorzien van
duurzame LED verlichting.
Alleen bij sneeuw of dooi
kan het zijn dat de banen
tijdelijk gesloten worden.
Let op; ook smashcourtbanen dienen gesleept te worden!

Het paviljoen
Ons paviljoen is op werkdagen geopend vanaf 19.30u.
In het weekend alleen bij
evenementen. Hier kunt u
tegen klantvriendelijke prijzen een drankje drinken
met uw tennismaten. De
toiletten en koffieruimte zijn
wel gehele dagen open. In
ons paviljoen kunt u afrekenen met uw pinpas, of con-

tant, of met uw tennispas.
Tennishal
Gedurende het winterseizoen staat op de banen 8
en 9 een ballonhal. Via een
halfjaar contract kunt een
vast uur een baan huren.
Buiten de vaste contracten
om is er ook losse huur
mogelijk. Zie tvcromwijck.nl/
Clubhuis&park/Blaashal.

Tennistraining bij TV Cromwijck
Wil je tennisles volgen bij TV
Cromwijck? Meld je dan aan
bij Tennisschool Netwerk.
Op
www.tennisschoolnetwerk.nl
lees je alles over de tennislessen die wij verzorgen.
Speciale tennislessen voor
kinderen tussen 5 en 8 jaar,

maar ook privélessen en
groepslessen voor senioren en
jeugdleden.
Tennisschool Netwerk biedt
een totaalpakket met trainingen voor zowel de recreatieve
als de prestatieve tennisser.

Als nieuw lid hoef je niet
altijd te wachten met tennistraining totdat de nieuwe
lescyclus begint. Kijk voor
informatie over de tennisles op onze site.
Of neem contact op met de
hoofdtrainer van Cromwijck:
Wesley Quispel via 06-52 32
56 74.
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Tenniskids bij
Tennisschool Netwerk
Kinderen die voor het eerst
gaan tennissen en gelijk
beginnen op een groot veld
verliezen snel hun interesse. De rally´s zijn kort, de
ballen stuiteren over hun
hoofd en ze zijn het grootste deel van de tijd bezig
met ballen rapen. Daarom
is Tenniskids zo belangrijk!
Een stimulerend programma dat speciaal is ontworpen voor kinderen tussen
de 5 en 8 jaar. Het biedt
kinderen de mogelijkheid
tennis op een ´toffe´ manier
te leren, tennis is namelijk
fun!
Aangepaste banen, rackets en ballen
Tenniskids is het eerste
stadium van tennis waarin
kinderen geleidelijk aan,
volgens de juiste techniek,
vorderen. De baanlengte,
racketlengte en de verschillende soorten ballen veranderen mee met de ontwikkeling van het kind.

Pas als zij er klaar voor zijn,
gaan zij op een groter veld
spelen.
Past binnen de belevingswereld van kinderen
Tennisschool Netwerk biedt
met Tenniskids een gevarieerd tennisaanbod dat bij de
belevingswereld van kinderen
aansluit, de wijze waarop zij
leren en zich ontwikkelen. De
ontwikkeling van het kind
waarin het unieke van elk
kind voorop staat, staat binnen onze tennisschool centraal. Met Tenniskids hebben
wij een programma voor kinderen wat naadloos aansluit
op de visie van onze tennisschool.

Proeflessen
Wil je liever eerst kijken of
je kind het leuk vindt,
neem dan deel aan 4
proeflessen voor 20 euro.
Deze proeflessen beginnen iedere eerste week
van de maand. Maximaal 8
kinderen per groepje. Het
enige wat nodig is, zijn een
paar sportieve schoenen .
en kleding waarin je kind
goed kan bewegen. Wil je
je aanmelden voor de
proeflessen? Neem dan
contact op met onze Tenniskids-specialist en hoofdtrainer Wesley Quispel
0652325674

Mee doen?
Op elk moment van het jaar kunnen kinderen bij ons instromen
om deel te nemen aan het Tenniskids programma. Wil je je direct inschrijven voor Tenniskids,
Kijk op
www.tennisschoolnetwerk.nl/kids

Nog geen tennismaatjes? Ga
tossen!
Heeft u nog geen tennismaatje
gevonden om samen te gaan
tennissen of vindt u het leuker
om steeds met verschillende
mensen te tennissen. TV
Cromwijck staat bekend om
zijn vele tosmogelijkheden op
alle niveaus.
Op maandagochtend, woensdagavond en vrijdagochtend
kunt u als individu vrij komen
spelen. U wordt dan op uw
eigen niveau ingedeeld en
leert zo heel snel veel tennisvrienden kennen.
Maandagochtend en vrijdagochtend dient u even voor 9
uur aanwezig te zijn in het pa-

viljoen. Er wordt dan 1 ronde van 1 tot 1,5 uur gespeeld. Na afloop is het
paviljoen geopend voor een
kopje koffie of thee.
Woensdagavond worden
er meerdere ronden gespeeld. 19.30u, 20.30u en
21.30u Pas de 2e of 3e
ronde aansluiten kan ook. U
bepaalt zelf hoeveel ronden
u speelt.
Zorg wel dat u even voor de
aanvang van een nieuwe
ronde aanwezig bent!
Vragen;
rc@tvcromwijck.nl

Tossen

Maandagochtend 09.00u
Vrijdagochtend 09.00u
Woensdagavond
19.30u 20.30u
21.30u

Contact:
Telefoon: (0348) 416456
E-mail:
Bestuur;
secretaris@tvcromwijck.nl
Ledenadministratie;
ledenadmin@tvcromwijck.nl
nieuw adres of mailadres kunt u
zelf doorgeven op de site; Log
eerst in. Kies; mijn club– wijzig
lidgegevens!

Afhangen/
verlichting!
Afhangen voor je de baan op
gaat!
TV Cromwijck maakt gebruik
van het nieuwe digitale afhangbord van de KNLTB Club. In het
paviljoen (bij binnenkomst direct
aan je rechterhand) hangt een
touchscreen met kaartlezer.
Het touchscreen bedien je door
met je vinger op het scherm te
tippen. Wanneer je de aanwijzingen op het scherm volgt,

Haal jouw KNLTB pas en die van
je tennispartner(s) door de kaartlezer en kies; Spelers bevestigen.
Kies de baan waarop je wilt spelen. Om af tehangen dien je minimaal met 2 spelers te zijn.
Afhangen is verplicht!!!
Tijdens de lessen en het tossen
hoeft u niet af te hangen!
Verlichting
Boven het afhangbord hangt het
bedieningsscherm voor de verlichting. Ook dit is een touchscreen!

Commissies;
jeugdtennis
jc@tvcromwijck.nl
recreatietennis
rc@tvcromwijck.nl
bardienst
bc@tvcromwijck.nl
Baanonderhoud
baanc@tvcromwijck.nl
Technische commissie
tc@tvcromwijck.nl

Meer informatie over je lidmaatschap vind je op de site van TV Cromwijck
www.tvcromwijck.nl
Onze huisregels
Tarieven contributie
Bar- en Parkdienst
Toernooien en competitie
Handleiding gebruik website en verenigingsapp
Het bestuur wenst je een mooie tijd toe bij onze vereniging.
Een vereniging draait op vrijwilligers
Vrijwilligers zijn bij een vereniging altijd welkom! Dus wil je je inzetten voor één
van onze commissie, lees dan hier bij wie je je kunt aanmelden.

Matchpoint is de nieuwsbrief van tv.Cromwijck. Deze verschijnt enkele
keren per jaar. Dit bulletin is speciaal bedoeld voor nieuwe leden. .
Kopij vanuit de leden is van harte welkom!
Heeft u kopij, op- of aanmerkingen of wilt u deze nieuwsbrief niet meer
ontvangen stuur dan een mail naar rc@tvcromwijck.nl

