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Beste tennisliefhebber,
Wij heten u van harte welkom bij TC De Kikkers. In dit informatieboekje vindt u nuttige informatie,
die ervoor moet zorgen dat u zich snel thuis voelt binnen onze vereniging. En wij hopen natuurlijk dat
u veel gaat tennissen!
1. Lidmaatschapsvormen
TC De Kikkers kent de volgende lidmaatschapsvormen: het seniorenlidmaatschap (voor volwassenen
vanaf 18 jaar) en het juniorenlidmaatschap (voor kinderen tot 18 jaar).
Als lid van TC De Kikkers kunt u gedurende het zomerseizoen vrij spelen op de buitenbanen (gravel of
all-weather) van TC De Kikkers (zie 7. Vrij spelen). Het zomerseizoen start op 1 april en eindigt op 30
september. U kunt ook – soms tegen betaling - meedoen aan evenementen, toernooien of
competities (zie 14. Competities e.v.), die gedurende het jaar worden georganiseerd.
Senioren van 55 jaar en ouder kunnen ook kiezen voor een goedkoper seniorenlidmaatschap, waarbij
alleen overdag getennist mag worden. Voor jeugdleden geldt eveneens een beperking ten aanzien
van vrij spelen in de avonduren. Daar staat tegenover dat tennisles (1 uur per week in het
zomerseizoen) voor elk jeugdlid onderdeel is van het lidmaatschap (zie 12. Tennislessen Jeugd).
Voor meer informatie over de verschillende lidmaatschapsvormen, verwijzen wij u graag naar de
website van TC De Kikkers (www.tcdekikkers.nl). De voorwaarden en “spelregels” die horen bij het
lidmaatschap van TC De Kikkers zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Dit reglement is
eveneens te vinden op de website van TC De Kikkers (www.tcdekikkers.nl).
2. Contributie
Als lid van TC De Kikkers betaalt u elk jaar contributie. Nieuwe leden betalen naast de jaarlijkse
contributie ook eenmalig inschrijfgeld. De actuele bedragen zijn te vinden op de website van TC De
Kikkers (www.tcdekikkers.nl).
Na aanmelding als nieuw lid, ontvangt u automatisch een e-mail voor de betaling van de contributie
en het inschrijfgeld. Betaling kan via Ideal of per automatische incasso. U kunt ook in termijnen de
contributie betalen. Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. Als u uw lidmaatschap
wilt opzeggen, moet u dit tijdig doen. Meer informatie hierover vindt u op de website van TC De
Kikkers (www.tcdekikkers.nl). Hier vindt u ook meer informatie over hoe u adres-, email- of
telefoonwijzigingen kunt doorgeven aan de ledenadministratie.

3. KNLTB-ledenpas
Na betaling van contributie en inschrijfgeld, ontvangt u als nieuw lid automatisch per post de KNLTBledenpas. De ledenpas is persoonlijk en voorzien van uw pasfoto. Let op dat u bij uw inschrijving bij
TC De Kikkers een digitale pasfoto aanlevert, anders ontvangt u geen KNLTB-ledenpas. De ledenpas
heeft u o.a. nodig om vrij te kunnen spelen (zie 7. Vrij spelen).
4. Speelsterkte
Op de KNLTB-ledenpas staat uw speelsterkte: één voor het enkelspel en één voor het dubbelspel. De
speelsterkte is van belang als u wilt deelnemen aan competities en/of toernooien van andere
verenigingen (de zogenaamde “open” toernooien). Daarnaast kan de speelsterkte u helpen om een
maatje van gelijk niveau te vinden om mee vrij te spelen.
Uw speelsterkte wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 en 9. Beginnende tennissers hebben
speelsterkte 9, professionele tennissers hebben speelsterkte 1. Vanuit de KNLTB zijn er regels
opgesteld ten aanzien van de speelsterkte. Meer informatie over (veranderingen in) uw speelsterkte
vindt u op de KNLTB-website (www.knltb.nl).
5. Binnenbanen
Als lid van TC De Kikkers kunt u niet automatisch gebruik maken van de binnenbanen. Hiervoor moet
u een baan huren bij Stichting Indoortennis De Kikkers (SIK), die de binnenbanen exploiteert. U kunt
een losse baan huren (per uur) of u kunt gedurende het gehele winterseizoen een baan huren op een
vast tijdstip (abonnement).
Het huren van een losse baan (in het zomer- of winterseizoen) kunt u via de website van TC De
Kikkers online regelen (beschikbaarheid bekijken, reserveren én afrekenen). Ook kunt u daar terecht
voor het huren van rackets en tennisballen. Voor het huren van een baan op een vast tijdstip
gedurende het winterseizoen (abonnement), kunt u per mail contact opnemen met
baanverhuur@tcdekikkers.nl. Houdt u er rekening mee dat de beschikbaarheid van de binnenbanen
in het winterseizoen op sommige tijdstippen beperkt is.
6. Winterabonnement all-weather banen
In het winterseizoen kunt u tegen vergoeding ook buiten tennissen op de all-weather banen.
Hiervoor kunt u een winterlidmaatschap aanschaffen. Met dit winterabonnement kunt u de hele
winter van 1 oktober tot en met 31 maart van ’s morgens 9.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur, 7 dagen
per week, vrij spelen op de 5 all-weatherbanen. Voor het aanschaffen van een winterabonnement,
kunt u een mail sturen naar baanverhuur@tcdekikkers.nl. Het aantal winterabonnementen is
beperkt, gelet op het beperkte aantal banen. De actuele bedragen voor het winterabonnement zijn
te vinden op de website van TC De Kikkers (www.tcdekikkers.nl).
7. Vrij spelen
De KNLTB-ledenpas heeft u nodig als u vrij wilt gaan spelen. Vrij spelen is mogelijk tussen 08.00 uur
en 22.45 uur. Houdt u er rekening mee dat banen gereserveerd / geblokkeerd kunnen zijn voor
tennislessen, toernooien, evenementen, competities en/of baanonderhoud. Een actueel overzicht
van de beschikbare en gereserveerde banen is te raadplegen op het elektronische afhangbord (zie 8.
Afhangen).
Als u wilt tennissen met iemand die geen lid is van TC De Kikkers, dan kunt u in het clubhuis een
introducee-pas aanschaffen. De spelregels ten aanzien van introducees, zijn opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement die te vinden is op onze website (www.tcdekikkers.nl).

8. Afhangen
Als u vrij gaat spelen, bent u verplicht om af te hangen, ook als er banen leeg liggen. Afhangen
gebeurt middels het elektronisch afhangbord in de hal van het clubhuis. Daar is ook meer informatie
te vinden over hoe u een baan moet afhangen en welke spelregels daarbij gelden. Om af te kunnen
hangen heeft u uw KNLTB-ledenpas nodig, die u door de kaartlezer haalt. Voor een dubbelspel kunt u
voor 45 minuten een baan reserveren, voor enkelspel is dit 30 minuten. Als andere Kikker-leden de
baan na u gereserveerd hebben, kunt u via het elektronisch afhangbord opnieuw een baan afhangen.
9. Kleding, schoenen en tennisracket
Tenniskleding is verplicht op de baan. Voor de schoenen geldt dat deze een zool moeten hebben die
geschikt is voor gravelbanen. Met deze tennisschoenen mag u niet binnen tennissen. Voor tennissen
op de binnenbanen heeft u binnenschoenen nodig. In een sportzaak kunnen ze u goed informeren en
adviseren welke kleding en schoenen voor welke baansoort en voor uw niveau geschikt is.
Bij de aanschaf van een racket is het belangrijk om te letten op zaken als het gewicht van het racket,
de dikte van de greep, het soort bespanning en de grootte van het racketblad. Ook hiervoor geldt dat
u zich het beste kunt laten adviseren in een gespecialiseerde sportzaak. U kunt ook bij één van onze
trainers vragen wat een goed racket voor u zou kunnen zijn.
De juiste kleding en een goed racket zijn vooral belangrijk voor uw gezondheid en ter voorkoming
van blessures.
10. Puntentelling
Meer informatie over de spelregels van het tennis en de puntentelling, vindt u op de website van de
KNLTB (www.knltb.nl) in de publicatie “Tennisregels in een notendop”.
11. Tennisles
Als nieuw lid van TC De Kikkers kunt u ervoor kiezen om tennisles te nemen. Tennisles is niet
verplicht, u kunt er ook voor kiezen om (veel) vrij te gaan spelen. Bedenk dat “oefening baart kunst”
een uitspraak is die zeker ook op tennis van toepassing is. Tennisles kan voor u als nieuw lid een
optie zijn, omdat:
 met een goede techniek leert u sneller en beter tennissen,
 met een goede techniek vermindert u de kans op blessures,
 in de lessen leert u andere leden kennen,
 via de trainer krijgt u informatie over wat er binnen de club te doen is.
De tennislessen worden bij TC De Kikkers verzorgd door de tennisschool van TennisNed. U kunt met
een groepje tennisles nemen of kiezen voor privéles. Groepslessen zijn goedkoper dan privéles. De
trainers van TennisNed kunnen u helpen bij het zoeken naar een groepje om te lessen. Voor meer
informatie over tennislessen (voor jeugd en senioren) kijkt u op de website van TC De Kikkers
(www.tcdekikkers.nl).
12. Tennislessen jeugd
Kinderen (tot het kalenderjaar dat ze 18 jaar worden) die lid zijn of worden van TC de Kikkers hebben
recht op 1 uur training in de week tijdens het zomerseizoen. Training gebeurt in groepen van 8
kinderen op 1 trainer. Ouders ontvangen automatisch bericht op welk tijdstip de tennisles van uw
kind plaatsvindt. Aan deze training zijn geen extra kosten verbonden.
Kinderen die lid zijn van TC De Kikkers kunnen zich ook opgeven voor de wintertraining op de
binnenbanen (1 uur per week van begin oktober tot eind maart). Ook hier gaat het om groepslessen
van 8 kinderen op 1 trainer. Aan deze wintertraining zijn kosten verbonden.

Daarnaast worden er in zowel de zomer als de winter extra selectietrainingen gegeven. Hiervoor
moeten de kinderen worden uitgenodigd. De selectie van de kinderen wordt gedaan door de
trainers, de Technische commissie en de Jeugdcommissie. Voor deze selectietrainingen wordt een
bijdrage gevraagd van de ouders. Voor jeugdleden die competitie spelen is het daarnaast mogelijk
om tegen betaling competitietraining te volgen.
13. Bar
De bar in het clubhuis wordt geëxploiteerd door TennisNed, die naast het verzorgen van de
tennislessen dus ook de pachter is. Het clubhuis is de hele week geopend van 08.00 uur t/m 0.00 uur.
Buiten deze tijden is het clubhuis én het park gesloten. Op feestdagen kunnen er afwijkende
openingstijden van het park en het clubhuis gelden. Raadpleeg hiervoor de website van TC De Kikkers
(www.tcdekikkers.nl).
14. Competitie senioren
Door de KNLTB wordt een breed scala aan competities aangeboden voor verschillende teams /
doelgroepen (heren, dames of mix), op verschillende dagen van de week (o.a. ’s ochtend, ’s avonds
en in het weekend) op verschillende momenten in het zomerseizoen (o.a. voorjaarscompetitie en
najaarscompetitie). Op de website van de KNLTB kunt u via de “competitiezoeker” kijken welke
competitiesoorten worden aangeboden (www.knltb.nl).
Buiten de KNLTB om worden ook competities georganiseerd, zoals de avondrecreatie competitie, de
ochtendrecreatie competitie en het Haarlemmermeer huisvrouwen toernooi.
Inschrijving voor één van de KNLTB-competities gebeurt per team. Voor u als nieuw lid kan het
daarbij soms lastig zijn om meteen een plekje in een team van uw niveau te vinden. Voor beginnende
seniorleden is de 8 & 9 competitie en de ochtendrecreatie / avondrecreatie aan te bevelen. U kunt
zich als nieuw lid ook als reserve opgeven voor één van de competities, zodat u benaderd kunt
worden als één van de teams niet compleet is. U kunt ook een berichtje achterlaten op het prikbord
in het clubhuis als u op zoek bent naar een team.
Voor elke competitiesoort is er een competitieleider / contactpersoon binnen onze vereniging, waar
u terecht kunt voor meer informatie. Zie onze website (www.tcdekikkers.nl) voor een overzicht van
de competitieleiders / contactpersonen per competitiesoort. Voor deelname aan de competities
wordt een eigen bijdrage per competitieteam gevraagd van de deelnemers.
15. Competitie jeugd
Jeugdleden kunnen zich opgeven voor de voor- en/of najaarscompetitie. De competitie vindt plaats
op zondag. De competitiesoorten zijn afgestemd op de leeftijd en het niveau van de kinderen. Voor
de jongste jeugd wordt er bijvoorbeeld gespeeld op miniveld met speciale lichtere ballen. De
volgende junioren competities zijn er:

World Tour rood (miniveld voor de jongste jeugd)

World Tour oranje (op ¾ veld)

Groene competitie (op heel veld met groene ballen)

Geel t/m 14 jaar (jongens, meisjes of mix)

Geel t/m 17 jaar (jongens meisjes of mix)
Voor deelname aan de competities wordt een eigen bijdrage per competitieteam gevraagd van de
deelnemers.

16. Evenementen
Gedurende het jaar wordt door de vereniging een aantal evenementen georganiseerd. Deelname is
beperkt tot leden van TC De Kikkers. Voor een aantal specifieke evenementen geldt dat ook leden
van andere tennisverenigingen of niet-leden aan deze evenementen kunnen deelnemen. Op de
evenementenkalender die elk jaar verschijnt, kunt u zien wanneer de evenementen plaatsvinden,
zodat u ze vroegtijdig in uw agenda kunt opnemen. De evenementenkalender is te vinden op de
website van TC De Kikkers (www.tcdekikkers.nl), en hangt ook in het clubhuis.
De evenementen zijn bij uitstek geschikt voor nieuwe leden om kennis te maken met andere leden.
Interessante evenementen voor nieuwe leden zijn het Openingstoernooi, het Zomertoernooi, de
laddercompetitie (nieuw vanaf het zomerseizoen 2018) en het rackettrekken op de vrijdagavond in
de zomermaanden.
Voor de jeugdleden wordt jaarlijks een aantal specifieke evenementen georganiseerd, zoals het
Openingstoernooi, het Ouder-Kind-toernooi, de Clubkampioenschappen, het Sinterklaasfeest en het
Pannenkoekentoernooi. Daarnaast wordt elk jaar in de zomervakantie een jeugdkamp
georganiseerd. Via de reguliere communicatiekanalen van de vereniging, wordt u geïnformeerd over
deze evenementen (zie 20. Communicatie met de leden). Via de website van TC De Kikkers
(www.tcdekikkers.nl) kunt u zich enkele weken voorafgaand aan een evenement inschrijven.
In de winter wordt ook een aantal evenementen georganiseerd, zoals het Kersttoernooi, de
wintercompetitie en (met ingang van het winterseizoen 2018/2019) toss evenementen.
17. Rackettrekken en laddercompetitie zomerseizoen
Op de vrijdagavond in het zomerseizoen wordt rackettrekken georganiseerd. Het rackettrekken start
na de voorjaarscompetitie. Met ingang van het zomerseizoen 2018 zal eveneens gestart worden met
een laddercompetitie. Zowel het rackettrekken als de laddercompetitie zijn uitermate geschikt voor
nieuwe leden om kennis te maken met andere leden én de tennissport.
18. Open Toernooi
Elk jaar organiseert TC De Kikkers eind juli (week 30) haar Open Toernooi. Voor veel leden van TC De
Kikkers het hoogtepunt van het seizoen! Aan het Open Toernooi wordt deelgenomen door de eigen
leden en door leden van andere tennisverenigingen. Met circa 800 deelnemers is het toernooi één
van de grootste en gezelligste open dubbel toernooien in de regio.
In de week van het Open Toernooi wordt overdag het Kikken Open Veteranen Toernooi
georganiseerd. Dit toernooi is in tegenstelling tot het seniorentoernooi geen officieel KNLTBtoernooi. Inschrijven voor het Open Toernooi kan via de website van TC De Kikkers
(www.tcdekikkers.nl). Als deelname voor u als nieuw lid nog een stap te ver is, kunnen wij u
aanraden in ieder geval even te komen kijken.
19. Organisatie van de vereniging
TC De Kikkers is een vereniging met momenteel circa 1100 leden, opgericht op 22 augustus 1975. De
spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten. Het bestuur van TC De Kikkers is
verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Bestuursleden worden gekozen en benoemd
tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV wordt elk jaar in maart gehouden en
is vrij toegankelijk voor elk seniorlid van TC De Kikkers.
Onder het bestuur functioneren diverse commissies, elk met een eigen verantwoordelijkheid of
aandachtsgebied, zoals de:
 Technische commissie, verantwoordelijk voor het technisch gedeelte, zoals competities en
het contact met de trainers,







Evenementencommissie, verantwoordelijk voor het organiseren van een aantal
evenementen,
Jeugdcommissie, verantwoordelijk voor het organiseren van alle jeugd evenementen,
toernooien, jeugdkamp en World Tour / jeugdcompetitie,
Open Toernooi commissie, verantwoordelijk voor het organiseren van het Open Toernooi,
Beheercommissie, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het tennispark,
PR & Sponsor commissie, verantwoordelijk voor de werving van sponsors en de interne en
externe communicatievoorziening.

Het bestuur en de commissies worden gevormd door vrijwilligers. Alleen door de inzet van deze
vrijwilligers is het mogelijk dat u kunt tennissen. Als nieuw lid kunt u zelf als vrijwilliger een bijdrage
leveren aan de vereniging, bijvoorbeeld door te helpen met het organiseren van evenementen of te
helpen bij het uitvoeren van (eenvoudige) beheers- en onderhoudstaken op het park. U kunt ook als
sponsor actief worden binnen de vereniging. U kunt contact opnemen met één van de bestuursleden
voor meer informatie over de mogelijkheden.
De Stichting Indoor De Kikkers (SIK) is opgericht door TC De Kikkers met als doel om het beheer en de
exploitatie van het tenniscomplex te verzorgen. Als lid van TC De Kikkers merkt u daar in principe
weinig van, eigenlijk alleen als u in de winter in de hal een baan wilt huren.
20. Communicatie met de leden
Als lid van TC De Kikkers ontvangt u automatisch op uw huisadres het clubblad “De Opkikker”, mits u
woonachtig bent in Nieuw-Vennep. Dit clubblad verschijnt circa 6 keer per jaar. Hierin vindt u o.a.
aankondigingen en/of inschrijfformulieren voor evenementen en competities, informatie vanuit het
bestuur of leuke verhalen van andere leden. Het clubblad staat ook in digitale vorm op onze website
of ligt klaar in het clubhuis om mee te nemen, voor de leden die hem niet thuis bezorgd krijgen.
Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van TC De Kikkers. Als lid van TC De
Kikkers bent u niet automatisch aangemeld voor de digitale nieuwsbrief, dit moet u apart doen via de
website van TC De Kikkers (www.tcdekikkers.nl). De digitale nieuwsbrief wordt door de vereniging
gebruikt om (vooral) actuele informatie te verstrekken aan de leden zoals toernooien die worden
georganiseerd. Het is aan te raden om u aan te melden voor de nieuwsbrief.
TC De Kikkers is ook op Facebook en Instagram actief. Als u zelf op Facebook en/of Instagram zit,
kunt u onze pagina volgen en vriend / volger worden.
21. Contactgegevens
Op de website van TC De Kikkers vindt u op de Wie-Wat-Waar pagina de namen van belangrijke
contactpersonen binnen de vereniging en stichting.
De adres- en contractgegevens van het tennispark en van de SIK, zijn onderstaand weergegeven:
TC De Kikkers
Oosterdreef 28
Postbus 115, 2150 AC NIEUW-VENNEP
Tel: 0252 – 674151
Stichting Indoortennis De Kikkers (SIK)
Postbus 167
2150 AD NIEUW-VENNEP
Tel: 0252 – 673823

