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Algemene gegevens TIOL

Postadres

Postbus 51, 9800 AB,  Zuidhorn 
Telefoon clubgebouw “De Serre”: 0594-505280 
Email: info@tiol.nl 
Website: www.tiol.nl

Bezoekadres

van Starkenborghkanaal Zz 2 a 
9801 TA ZUIDHORN

Aanvullende gegevens:

IBAN: NL15RABO0375836179 
Kvk: 40023225 Groningen 

Voorwoord
Al enige jaren is de informatie van en over TIOL uitsluitend beschikbaar via de website van 
TIOL. Mooi, want dan is het niet al-
leen overal te raadplegen, maar ook 
kunnen wijzigingen en aanvullingen 
snel worden aangebracht.

Toch bleef er vraag naar een “papie-
ren” versie. Vooral nieuwe leden vin-
den het lastig om door al die menu’s 
heen te gaan om uiteindelijk ergens 
op een onverwachte plek de informa-
tie te vinden (of niet te vinden). 

Toen zo’n tien jaar geleden het ge-
drukte en rondgebrachte twee-maan-
delijkse informatieblad “TIOL Nieuws” 
verdween, is al afgesproken dat er naast de website ook jaarlijks nog een papieren jaarboek 
zou verschijnen. Dat is er echter tot nu toe nooit van gekomen. 

Dit jaarboek 2022 is natuurlijk ook geen echte papieren uitgave dat bij ieder lid thuis wordt 
bezorgd. Het is een moderne versie daarvan. Thuis bezorgen is nu in de e-mail brievenbus be-
zorgen geworden en papier is nu een .pdf file waar iedereen zelf een papieren versie van kan 
maken.

Helaas is deze eerste uitgave voor het jaar 2022 nog niet helemaal zoals we het graag zouden 
zien; maar het is beter dan niets. Hopelijk voorziet het toch in enige behoefte. Opmerkingen 
en aanvullingen nemen we graag in ontvangst. Stuur hiervoor een mailtje naar: 
webredactie@tiol.nl

Veel leesplezier,

Henny Woldman 
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Tennispark
TIOL beschikt over een mooi groen aangekleed park met zes SmashCourt banen en een mini-
baan met oefenmuur. Alle zes SmashCourt banen zijn voorzien van verlichting. De SmashCourt 
banen en de minibaan zijn in 2013 bij een volledige renovatie van het tennispark aangelegd.

Openingstijden tennispark

De banen zijn het gehele jaar 7 dagen per week geopend van 08:00 uur tot 23:00 uur, het 
moment waarop de lichtinstallatie wordt uitgeschakeld. In de winter kan er, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, gewoon worden doorgespeeld.

Openingstijden clubhuis “de Serre”

Centraal op het park ligt het clubgebouw “De Serre” met bar, toiletten en kleedruimten voor-
zien van warme douches. Het clubhuis kent geen vaste openingstijden. Alle leden kunnen tus-
sen 07:00 en 24:00 met hun ledenpas naar binnen voor douchen, toiletbezoek. Bovendien kan 
er koffie, thee, chocolademelk e.d. uit de automaat worden gehaald en in de kantine worden 
genuttigd. In het clubhuis is tevens een AED aanwezig.

Tijdens competitie, toernooien e.d. is de bar geopend met bediening. Op andere tijden kunnen 
een aantal leden de bar ook openstellen.

Het clubgebouw en ook de keuken en bar zijn in eigen beheer. Dit betekent:

• redelijke prijzen voor de consumpties;
• de opbrengst komt volledig ten goede aan de vereniging;
• het assortiment is aangepast aan de wensen van de leden.

Toegang tot het clubhuis

Toegang tot ons clubgebouw “De Serre” is met de ledenpas dagelijks van 07:00 tot 24:00 uur 
mogelijk. De toegangsdeur aan de noord/west zijde (bij de fietsenrekken) is voorzien van een 
kaartlezer. Daar haal je je KNLTB-pas doorheen. Als het systeem je vervolgens accepteert hoor 
je een klik en kan je de deur openen.
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Lidmaatschap
Een lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan, vanaf de ingangsdatum tot en met 31 
december van het betreffende jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij dit 
minimaal één maand voor de verlengingsdatum (uiterlijk 1 december) schriftelijk of per e-mail 
wordt opgezegd.

TIOL kent twee soorten lidmaatschap: Senior lid en Junior lid.

Bij de bepaling van Junior lid of Senior lid wordt de regel van de KNLTB gevolgd, dat wil zeggen 
dat een lid Senior lid is als hij of zij in het betreffende lidmaatschapsjaar 18 jaar wordt of al is.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks door de leden vastgesteld tijdens de jaarvergadering. De contri-
butie voor het jaar 2022 bedraagt:

• Senior leden € 150,-
• Senior leden tot tot en met het jaar dat zij 23 jaar worden: € 70,-
• Junior leden: € 70,-

Voor gezinnen met meerdere Junior leden geldt een korting: het tweede Junior lid betaalt € 
48,- en het derde en eventueel elk volgend Junior lid € 37,-.

Nieuwe leden die nog nooit eerder lid zijn geweest van TIOL:

• ontvangen 50% korting op de contributie in het jaar van aanmelding;
• betalen naar rato contributie (gerekend in weken tot het eind van het jaar).

Leden die geen gebruik maken van betaling via automatische incasso betalen een toeslag van 
€ 5,- op de contributie.

Aanmelden als lid

Wil je lid worden van TIOL? Geweldig! Om praktische redenen verloopt de aanmelding via het 
online aanmeldingsformulier op de TIOL website (https://tiol.nl/leden/informatie/lidmaatschap/
aanmelden-als-lid/). Lukt het niet om je online aan te melden, neem dan contact op met de 
Ledenadministratie (ledenadministratie@tiol.nl)

De betaling van de contributie verloopt via een automatische incasso. Handmatige betaling is 
in overleg met de penningmeester mogelijk.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap van TIOL valt samen met het kalenderjaar. Zorg er voor dat je je lidmaat-
schap voor 1 december opzegt om te voorkomen dat je voor het volgende kalenderjaar toch 
contributie moet betalen.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet per email of per post bij de ledenadministratie (le-
denadministratie@tiol.nl). De Ledenadministratie zal je opzegging bevestigen per email of op 
verzoek per post.

Vermeld bij het opzeggen:

Heb je een geldige TIOL ledenpas en krijg je daarmee toch geen toegang tot de Serre? Stuur 
dan z.s.m. even een mailje naar andriesruiter@gmail.com onder vermelding van je naam en 
KNLTB bondsnummer (staat op de pas).
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• Achternaam
• Voornaam
• KNLTB nummer (staat op de KNLTB ledenpas)
• Datum van beëindiging (einde contributiejaar, per direct of een andere datum).

Wijzigen lidgegevens en de ledenmodule

Alle leden kunnen inloggen op de zogenaamde ledenmodule. Op de ledenmodule kunt u uw 
persoonlijke gegevens, zoals die bij ons bekend zijn, via uw of uw kind zijn/haar persoonlijke 
account bekijken en indien nodig aanpassen. Daarnaast kunt u als ingelogd lid een medelid 
zoeken via de ledenlijst en de bezetting van de tennisbanen raadplegen.

Bent u nog niet vertrouwd met het inloggen op de ledenmodule lees dan eerst even de vol-
gende informatie.

Account ledenmodule activeren

Om in te kunnen loggen op de Ledenmodule moet u eerst uw account activeren. Ga hiervoor 
naar de ledenmodule (https://pr01.allunited.nl/index.php?section=TVTIOL).

Vul bij het veld E-mail/Gebruiker uw bij onze vereniging bekende e-mailadres in en klik op de 
button ‘Verstuur nieuw wachtwoord’. Op het betreffende e-mailadres ontvangt u vervolgens 
een mail met daarin een wachtwoord. Klik daarna op de link ‘Wachtwoord invullen’, vul in het 
veld ‘Wachtwoord’ het toegestuurde wachtwoord in (gaat het snelst via kopiëren/plakken) en 
klik op de button ‘Inloggen’. U komt daaropvolgend in een nieuw scherm waarin u het ge-
stuurde wachtwoord in een eigen wachtwoord moet veranderen. Vul bij ‘Huidige wachtwoord’ 
het toegestuurde wachtwoord weer in. En vul bij de twee velden daaronder uw nieuwe eigen 
wachtwoord in. Deze moet uit minimaal 6 tekens bestaan, waarvan minimaal 2 cijfers. Klik 
daarna op de button ‘Bewaren’. Gedaan? Gefeliciteerd! Uw account is nu actief.

Let op: U bent met meerdere personen lid en gebruikt hetzelfde e-mailadres? 
In dit geval is het beter om in eerste instantie niet met het e-mailadres in te loggen. Gebruik 
de eerste keer uw relatienummer of dat van uw kind. Het proces werkt verder hetzelfde als 
hiervoor aangegeven, alleen gebruikt u het relatienummer in plaats van het e-mailadres. Heeft 
u eenmaal uw wachtwoord aangemaakt, dan kunt u vanaf dat moment ook weer met uw e-
mailadres inloggen. Het wachtwoord bepaalt in dit geval welk persoonlijk account u te zien 
krijgt.

Weet u niet wat uw relatienummer is? In de bevestigingsbrief van uw aanmelding is deze ver-
meld. Of stuur anders even een mailtje naar de ledenadministratie. Let op: uw relatienummer 
is niet uw bondsnummer dat op de ledenpas staat.

Eigen account bekijken of gegevens aanpassen

Om het persoonlijke account te bekijken klikt u 
nadat u bent ingelogd op de ledenmodule in het 
menu links op de pagina op ‘Gegevens bewer-
ken’.  Hier ziet u dan een overzicht van gege-
vens, die bij ons geregistreerd staan aangaande 
het lidmaatschap. Ook ziet u hier alle agenda-
items die u of uw kind persoonlijk aangaan. 
Klopt er iets niet bij de NAW-gegevens? U kunt 
de gegevens hier zelf aanpassen.
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Aanzet Jaaragenda 2022 (stand 1 feb 2022)

13 januari 2022 Bestuursvergadering TIOL
2 februari 2022 Bestuur + commissies
17 februari 2022 Jaarvergadering TIOL (ALV)
4, 11, 18 en 25 maart 2022 Jeugdtoss
12 maart 2022 NL Doet
31 maart 2022 Bestuursvergadering TIOL
1 april t/m 10 juni 2022 Voorjaarscompetitie KNLTB
1 en 8 april 2022 Jeugdtoss
12 mei 2022 Bestuursvergadering TIOL
3 juni t/m 6 juni 2022 Pinkstertoernooi
30 juni 2022 Bestuursvergadering TIOL
september 2022 Clubkampioenschappen
15 september 2022 Bestuursvergadering TIOL
half sepember t/m 
half oktober 2022

Najaarscompetitie KNLTB

3 november 2022 Bestuursvergadering TIOL
15 december 2022 Bestuursvergadering TIOL

ClubApp
Met de ClubApp kun je handig allerlei TIOL-zaken regelen. Je persoonlijke gegevens aanpas-
sen, de ledenlijst raadplegen, je privacy instellingen beheren, je digitale KNLTB-ledenpass 
tonen e.d.

ClubApp downloaden
• Ga naar de gewenste playstore op jouw smartphone

    – Google Playstore (Android) 
    – Apple App Store (IOS)

• Zoek op ClubApp (AllUnited)
• Download de app
• Open de app

Eerste keer inloggen in de ClubApp

Let op!  Je kunt niet inloggen met de inloggegevens van “Mijn TIOL”. Voor het gebruik van de 
App moet altijd een account en wachtwoord aangemaakt worden.

• Open de app
• Kies: Account aanmaken
• Vul het mailadres in dat bekend is bij de vereniging
• Kies een wachtwoord
• Zet het vinkje aan bij de algemene voorwaarden
• Klik op Account aanmaken
• Je ontvangt een e-mail van Socie
• Open deze mail en klik op verifiëren account
• Je hebt nu toegang tot de ClubApp
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Bestuur
Het bestuur van TIOL wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie 
tot zes algemene leden. De meeste van de bestuursleden hebben een portefeuille onder zich. 
Natuurlijk doen zij het besturen niet alleen. Een groot aantal commissies, die zich elders pre-
senteren, zorgen ervoor dat de tennisvereniging TIOL goed functioneert.

Allen doen dit op vrijwillige basis. Gemiddeld 1x per twee maanden komt het bestuur bijeen 
om alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen en om besluiten te nemen. Het bestuur is 
immers verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging. Eens per jaar, meestal 
in februari, legt het bestuur door middel van de jaarvergadering verantwoording af aan de 
leden. Heb je opmerkingen, klachten dan kun je de bestuursleden altijd benaderen hetzij op de 
baan dan wel telefonisch of per e-mail.

Algemeen bestuurslid
Naam Telefoon E-mail Bestuursfuncties
Marjolein Keulen 0611132717 keulenmarjolein@gmail.com Kantinecommissie
Nathan Pluijter 0594-852171 

0614684986
nathanpluijter@home.nl Baanonderhoud

Ledenadministratie
De ledenadministratie valt formeel onder de secretaris, maar functioneert in de praktijk in 
grote mate zelfstandig. Zoals de naam al doet vermoeden verzorgt de ledenadministratie het 
administreren van alle ledengegevens in ruime zin. Taken zijn o.a.

• het voeren van de ledenadministratie en deze up-to-date houden,
• verwerken van de inschrijvingen van nieuwe leden,
• voorlichting van de nieuwe leden (mondeling en schriftelijk); bijvoorbeeld door het uitreiken 

van een informatiepakket,
• inwinnen van informatie over wensen en behoeftes van het nieuwe lid en geeft informatie 

over de wensen en verplichtingen van de vereniging,
• aanleveren (op verzoek) van ledenlijsten,
• het doorgeven van de namen en KNLTB bondsnummers van nieuwe leden en opgezegde 

Voorzitter
Henny Woldman

adres Jol 13 
9801 MK  Zuidhorn

telefoon 06-43105534
email h.woldman@rug.nl

Secretaris
Jeroen Bastiaan

adres Klipper 7 
9801 MT  Zuidhorn

telefoon 06-31743349
email info@tiol.nl 

bastiaanjeroen@gmail.com

Penningmeester
Michel Boot

adres Heemskerkplein 3 
9801 KV  Zuidhorn

telefoon 06-15942551
email peningmeester@tiol.nl
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Ereleden
Binnen (en soms buiten) onze vereniging zijn er mensen die een opmerkelijke bijdrage leveren 
aan het reilen en zeilen van TIOL. Mensen die tomeloze energie voor het besturen, het orga-
niseren en meewerken aan activiteiten, koppelen aan verbeteringen in de vereniging of het 
image van het tennis in het algemeen. Mensen die gezien worden als boegbeeld en ambassa-
deur van de vereniging.

Om deze langdurige inzet voor TIOL navenant te kunnen waarderen en belonen kent TIOL de 
mogelijkheid om ereleden te benoemen. Voor het benoemen van ereleden heeft het bestuur 
een reglement vastgesteld. Het volledige reglement is in te zien op de website van TIOL. Dat 
het erelidmaatschap alleen is weggelegd voor leden die een echt uitzonderlijke prestatie heb-
ben geleverd blijkt wel uit het hiernavolgende artikel 4 van het reglement.

Artikel 4: Criteria erelidmaatschap

• De kandidaat is minimaal 20 jaar lid (geweest) van TIOL.
• De kandidaat heeft over een langere periode (minstens 15 

jaar) onbezoldigd een significante bijdrage geleverd aan de 
vereniging in het bestuur, commissies of anderszins.

• De kandidaat wordt breed gezien als een symbool en heeft een 
voorbeeldfunctie binnen TIOL.

• De verwachting is dat de kandidaat deze symbool- en voorbeeldfunctie nog enige tijd zal 
blijven inzetten voor de vereniging.

• De kandidaat hoeft niet noodzakelijkerwijs lid te zijn van TIOL ten tijde van de voordracht.
• Zittende bestuursleden kunnen niet worden voorgedragen.

Op dit moment heeft TIOL de volgende twee ereleden: Eric Schimmel en Rina Roede. Oud 
(overleden) ereleden zijn Ron Walstra, Lammert Datema, Ru Brands, R. Weitering en Gerrit 
Troste.

leden aan de beheerder van het toegangscontrolesysteem,
• het aanmelden van alle (nieuwe) leden aan bij de KNLTB; het doorgeven van mutaties en 

het afmelden van opzeggers,

Leden van de ledenadministratie zijn: 
Ellen Bijlsma

Het email adres is: 
ledenadministratie@tiol.nl

Het post adres is: 
Tennisvereniging TIOL 
T.a.v. Ledenadministratie 
Postbus 51 
9800 AB Zuidhorn

Eric Schimmel Ron Walstra Lammert Datema Rina Roede
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Commissies
Commissies zijn onmisbaar voor onze vereniging. De onvoorwaardelijke en vrijwillige inzet van 
onze commissieleden zorgt ervoor dat ons park in optimale staat verkeert en dat er diverse 
activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het bestuur is van mening dat de commissies een 
zo groot mogelijke zelfstandigheid moeten hebben. Uiteraard blijft het bestuur eindverantwoor-
delijk; derhalve vindt er regelmatig overleg plaats tussen bestuur en commissievoorzitters, die 
in vele gevallen tevens bestuurslid zijn.

Recreatiecommissie

Het woord “recreatie” doet al vermoeden waar onze commissie zich mee bezig houdt. Het or-
ganiseren van recreatieve toernooien en activiteiten voor alle (senior) leden van de vereniging. 
We zorgen hiermee voor verbinding binnen de TIOL-leden.

De Recreatiecommissie bestaat 
uit:

• Miranda de Gier
• Regina Hoving
• Marjan Beltman
• Chantal van der Veen
• Siebrig Jacobs

Enkele voorbeelden van recre-
atieve activiteiten van de com-
missie zijn:

• Het voorjaarstoernooi 
• Het midzomernachtstoernooi 
• Het herfsttoernooi

enz.

De recreatiecommissie is te be-
reiken via het e-mail adres 
recreatiecommissie@tiol.nl

Laddercompetitie

Op 25 januari 2022 is de TIOL Clubladder begonnen. Alle 
senioren vanaf 23 jaar kunnen meedoen, van beginner tot 
competitiespeler. Doe je ook mee? 

Op basis van je KNLTB-ranking word je ingedeeld op een 
startplek en door het spelen van wedstrijden stijg of daal 
je in de lijst. Hierdoor kom je vanzelf bij tegenstanders van 
gelijk niveau terecht.

Clubladder is een leuke en snelle manier om nieuwe tennis-
maatjes van jouw niveau op je eigen club te ontmoeten.

Raadpleeg voor meer informatie de TIOL website op: 
https://tiol.nl/clubladder/

Contactpersoon: Cindy Dirkxs



- 10 -

Technische commissie

De technische commissie (TC) vormt een vast onderdeel van iedere tennisvereniging, zo ook 
van TIOL. Ondanks dat de naam wellicht anders doet vermoeden heeft deze commissie niet tot 
taak allerlei technische apparaten en machines in en buiten het clubgebouw te onderhouden.

De TC regelt al die zaken waarbij “de techniek” van het tennisspel op de een of andere manier 
een rol speelt. Of dit nu het verbeteren van die techniek is of het vergelijken van die techniek 
met die van een tegenstander, dat maakt niet uit. De TC draagt zorg voor de:

• KNLTB-competitie (landelijk en district),
• clubkampioenschappen senioren,
• pinkstertoernooi

Onder de zorg van de TC vallen ook de Verenigingstoernooileiders 
(VTL) en de Verenigingscompetitieleiders (VCL). Deze maken ook deel uit van de TC

De leden van de Technische Commissie zijn: Joris de Witte (VCL).

Het organiseren en het begeleiden van het Pinkstertoernooi is in handen van een aparte 
commissie binnen de TC. Leden van deze Pinkstertoernooicommissie zijn: 
Susanne Kooistra, Hans Feiman en Corry Boot.

De clubkampioenschappen worden georganiseerd door: Hans van Achteren, Bert Cuijpers, 
Sjoerd van de Molen en Henny Woldman.

De TC is te bereiken via het e-mail adres 
tc@tiol.nl 
jam.dewitte@gmail.com

Woensdagochtendtoss

Elke woensdag is het TOSS ochtend voor senioren. De TOSS ochtend is bedoeld voor 
senioren vanaf ca. 55 jaar. Er worden dubbelpartijen gespeeld in wisselende samenstel-
ling. Bij het indelen van de partijen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden  met de 
speelsterkte zodat iedereen aan zijn/haar trekken komt.

Vooraf opgeven is niet nodig, kom gewoon langs, maar zorg er wel voor zo’n 10 minuten 
voor aanvang van de ronde aanwezig te zijn.

De tijden zijn:

1e ronde: 09:30 tot 10:30 
Gezamenlijk koffie drinken en bijpraten: 10:30 tot 10:45 
2e ronde:10:45 tot 11:45

Van 09:30 tot 11:45 zijn er maximaal vier banen gereserveerd voor de TOSS. Als deel-
nemer aan de TOSS hoef je niet af te hangen. Neem echter wel je KNLTB ledenpas mee, 
want die moet worden ingeleverd bij de TOSS-master.

Contactpersoon:  
Andries Ruiter (andriesruiter@gmail.com)

Officiële toss-masters: 
Andries, Bé, Jaap, Wim.
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Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft als doel het binnenhalen van sponsoren en het verzorgen van de 
contacten tussen de bestaande sponsoren en het bestuur van TIOL. Ook het bezoeken van 
nieuwe potentiële sponsoren hoort hierbij. De inkomsten van de sponsorgelden komen voort 
uit:

• de opbrengst van de advertenties op de webpagina
• bijdragen voor tennistoernooien
• de club van 50
• reclame-uitingen op het tennispark

De leden van de sponsorcommissie zijn:

• Nathan Pluijter

Kantinecommissie

De kantinecommissie draagt in hoofdzaak de zorg voor het beheer van het kantinegedeelte van 
de Serre. Ook heeft zij tot taak toezicht te houden op de sociale hygiëne volgens de wet en 
regelgeving.

Taken van de kantinecommissie zijn o.a:

•     Het voorraadbeheer van de kantine.
•     Zorgdragen voor een goede hygiëne in de kantine.
•     Het inroosteren van kantinediensten.
•     Financieel overzicht bijhouden van alle inkomsten en uitgaven van de kantine.

Daarnaast is zij ook altijd betrokken bij het organiseren van evenementen op het park.

De kantinecommissie bestaat uit:

• Marjolein Keulen, Henno ten Hoor, Joris Beltman, Mark van der Velde, Redmer Wijnsma en 
Hans van Agteren.

De kantinecommissie is te bereiken via het e-mail adres 
kantinecommissie@tiol.nl

Instructie verantwoord Alcoholschenken (IVA)

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een 
instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol 
wordt geschonken in een sportkantine.

Ook TIOL heeft dus een flink aantal barvrijwilligers nodig die deze instructie hebben 
gevolgd, anders kan er tijdens b.v. tijdens de competitie en het Pinkstertoernooi geen 
alcohol worden geschonken (ook geen biertje dus).

Deze instructie met de bijbehorende test kan worden gevolgd op het internet via de 
websites van de NOC*NSF (https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/). Bij het 
aflleggen van de test wordt naar een aantal gegevens gevraagd. Hier dient u het vol-
gende in te vullen:

•  E-mailadres barverantwoordelijke:   henno@tenhoor.nu
•  Naam vereniging:     TIOL
•  Aangesloten bij welke bond:    KNLTB
•  Plaats vereniging:     Zuidhorn
•  Naam barverantwoordelijke:     Henno ten Hoor
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• Freddy Schuitema
• Jan Stuitje

De sponsorcommissie is te bereiken via het e-mail adres 
??@tiol.nl

Jeugdcommissie

Wie zijn wij:

Wij, leden van de jeugdcommissie, vinden het leuk om onze bij-
drage te leveren aan het jeugdtennis van TIOL. We zorgen er dan 
ook voor om het enthousiasme van de jeugd voor de tennissport 
in grote mate te stimuleren. Dit geldt uiteraard om goed te leren 
tennissen (wij hebben professionele trainers in dienst) maar zeker 
ook voor onze nevenactiviteiten.

Wat doen wij:

De jeugdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van vele 
activiteiten van de jongste tot de oudste jeugd. Dit zijn activitei-
ten zoals het Ouder Kind Toernooi, BBQ-feest, toss en clubkam-
pioenschappen. De jeugdcommissie is samen met de trainer het 
aanspreekpunt voor de competities en de regiocompetitie van de 
jeugd. 

Voor al deze activiteiten doen wij graag een beroep op hulpouders. Wij stellen ‘ spontane ‘ aan-
meldingen voor hulp bij de genoemde activiteiten zeer op prijs.

Voorbeelden van jeugdactiviteiten zijn:
• BBQ
• Clubkampioenschappen
• Pannenkoeken Bingo
• ouder/kind toernooi

De Jeugdcommissie bestaat uit:

• Erwin van Kemenade
• Rene Bakker

Als u vragen heeft over het tennis van uw kind(eren), kunt u altijd bij ons 
terecht. 
e-mail: jeugdcommissie@tiol.nl

Oproep vrijwilligers

Extra hulp is altijd welkom. Wij roepen je dan ook op: geef je bij een van de bestuursleden  
op als vrijwilliger en lever zo een bijdrage aan TIOL. In nagenoeg alle commissies is extra 
hulp van harte welkom. Of als lid van de commissie od als oproepkracht bij bepaalde klus-
sen! 
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Sectie Baanonderhoud

De gemeente is eigenaar van de banen en verzorgt het zogenaamd groot jaarlijks onderhoud. 
Het dagelijks en wekelijks onderhoud van de banen wordt door TIOL zelf verzorgd. De banen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de wethouder van sportzaken. De toezichthoudend 
ambtenaar is de heer Kaj Faber, tel: 0594 508876.

De gemeente verzorgt ook het groen rondom de banen met uitzondering van het ‘groen’ op de 
heuvel waar ook het clubhuis op staat. TIOL heeft 
de ‘heuvel’ in erfpacht van de gemeente en is dus 
daar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Jaarlijks onderhoud

Het groot, jaarlijks onderhoud van de banen is een 
verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wekelijks onderhoud

De SmashCourt banen zoals we die momenteel bij 
TIOL hebben, zijn redelijk onderhoudsarm, maar 
vereisen wel wekelijks baanonderhoud. Dit onder-
houd is vooral gericht op het schoonhouden van de 
baan, het loshouden van de bovenlaag en het waarnodig aanvullen van het keramische zand. 

Het wekelijks onderhoud van de banen wordt uitgevoerd door de leden van TIOL zelf. Hiervoor 
zijn drie onderhoudsgroepen die elk een baanvak onderhouden.

• Baanvak 1/2 (de banen 1 en 2) door 55+ woensdagochtend-tossers
• Baanvak 3/4 (de banen 3 en 4) door een viertal heren competitieteams
• Baanvak 5/6 (de banen 5 en 6) door een viertal onderhoudsploegen (o.a. mixed competitie-

teams)

Coordinatie baanonderhoud

Het baanonderhoud wordt gecoordineerd door: 
Nathan Pluijter, nathanpluijter@home.nl, 06 14684986

Sectie Technisch Beheer 

In 2013 is een (ad hoc) commissie Technisch Beheer ontstaan met het doel om op tijdelijke 
basis een aantal technische beheerstaken op zich te nemen die een beetje tussen wal en schip 
dreigden te raken. Het tijdelijk hield in: totdat er duidelijkheid is over de commissies en hun 
taken (beleidsplan) en de belangrijkste vacatures zijn ingevuld.

(Commissie) Parkbeheer

Zoals het woord eigenlijk al zegt houdt het parkbeheer 
zich bezig met het onderhoud aan het park, de banen 
en het clubhuis. Kleine reparaties, wat schilderwerk en 
vernieuwingen, horen bij de werkzaamheden. Het (we-
kelijks) onderhoud van de banen eveneens. Daarnaast 
zorgt het parkbeheer voor met de aanschaf van het, voor het werk, benodigde materiaal. Het 
zal duidelijk zijn dat al dit werk niet alleen door een commissie parkbeheer verzet kan worden.

Op dit moment (2022) bestaat er bij TIOL nog geen overkoepelende commissie Parkbeheer.
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(Commissie) Voorlichting en Communicatie

Ook voor de Voorlichting en Communicatie geldt dat er nog geen commissie is en dat de taken 
van zo’n commissie nog niet zijn vastgesteld. Onderdelen zijn in ieder geval de Nieuwsbrief en 
de Website.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is de digitale opvolger van de TIOL-Nieuws. De nieuwsbrief is al enige tijd niet 
meer uitgekomen maar het ziet er naar uit dat on 2022 weer een aantal nummers (4) zal ver-
schijnen. De redactie bestaat uit:

• Joris Beltman
• Redmer Wijnsma

 
Website

De inhoud en de layout van de website (www.tiol.nl) is de verantwoordelijkheid van de web-re-
dactie. Daarnaast kent de website een beheerder die zorgt dat de website technisch up-to-date 
is en goed functioneert.

Redactie website: 
Vacature (tijdelijk waargenomen door Andries Ruiter)

Beheer website: 
Vacature (tijdelijk waargenomen door Andries Ruiter)

Op dat moment was nog niet geheel duidelijk welke taken c.q. werkzaamheden deze commis-
sie op zich zou nemen, maar er werd vooral gedacht aan het beheer van de technische instal-
laties. Met name:

• De baanverlichting
• Warm/koud water in de Serre
• Elektriciteit in de Serre
• Verwarming van de Serre
• De elektrische deuropeners 
• Het afhangbord
• Het netwerk (o.a. WiFi)

Samenstelling van de sectie

Op dit moment (2022) bestaat de sectie uit:

• Andries Ruiter (trekker)
• Jaap Dompeling
• Eric Schimmel
• Nathan Pluijter

De commissie is bereikbaar op het e-maik adres: technischbeheer@tiol.nl
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Gebruik van de banen

Baanreglement (2018)

Om er voor te zorgen dat een ieder probleemloos gebruik kan maken van de banen is een 
reglement opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze regels te houden en kan andere leden aan-
spreken op het niet nakomen hiervan.

• De banen zijn geopend van 08:00 tot 23:00 uur. Buiten deze uren zijn de banen gesloten en 
mag er niet worden getennist. Wanneer de netten omlaag zijn, zijn de banen ook gesloten.

• De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen zonder diepteprofielen. Het 
dragen van sportkleding is verplicht.

• Vrij tennissen op de banen is alleen toegestaan als men heeft afgehangen en een persoon-
lijke, geldige KNLTB-ledenpas op naam van TIOL bij zich heeft. Deze ledenpas moet op ver-
zoek worden getoond.

• Na iedere speelperiode is het slepen van de gehele baan volgens de aangegeven richtingen 
verplicht. De bezems worden weer opgehangen aan de bezemhaak.

• Baancommissarissen en bestuursleden hebben de bevoegdheid om een of meerdere banen 
te sluiten ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden of weersomstandigheden. Het baan-
onderhoud heeft onder alle omstandigheden voorrang.

• Indien men ‘s-avonds wil spelen dan kan gebruik worden gemaakt van de verlichting. In het 
clubgebouw kan per twee banen de verlichting worden ingeschakeld. Een handleiding hangt 
boven de knoppen. Zorg voor economisch gebruik van de lichtinstallatie. Steek geen nieuwe 
verlichting aan als er verlichtte banen vrij zijn. Zet direct de verlichting uitals u de laatste 
bent en klaar bent met spelen.

• Gedurende het jaar zijn er activiteiten die door de verschillende commissies worden georga-
niseerd. Voorbeelden zijn de competitie, toernooien, toss en training. Op die momenten zijn 
er geen of minder banen beschikbaar om vrij te tennissen. In overleg met de organiserende 
commissie kan men wellicht toch van één of meer banen gebruik maken. De voor de acti-
viteit benodigde banen zijn ruim van te voren geblokkeerd. Via de website kan men tot een 
week van te voren zien hoeveel en welke banen geblokkeerd zijn voor deze activiteiten.

• Bij bijzondere evenementen kan door het bestuur besloten worden aan de banen tijdelijk 
een andere bestemming te geven. Dit soort van evenementen worden op tijd aangekondigd 
in TIOL nieuws of via de website.

• De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor: a. ongevallen en/of li-
chamelijk letsel door leden van de vereniging en bezoekers op of rond de banen opgelopen; 
b. ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen van 
eigendommen van spelers of bezoekers.

• Naast dit reglement is het reglement voor het afhangen van een baan van toepassing, zie 
afhangreglement.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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Baan reserveren (afhangreglement 2022)

Banen kunnen worden afgehangen via “mijn TIOL” of via het 
elektronisch afhangbord in het clubgebouw.

• Indien je vrij komt tennissen ben je verplicht om een baan 
af te hangen, ook al zijn alle banen vrij. Banen die niet zijn 
afgehangen mogen dus niet worden bespeeld.
• Een baan op het afhangbord afhangen is alleen mogelijk 
met een geldige KNLTB ledenpas. Dit kan ook een tijdelijke 
ledenpas zijn, uitgegeven door of namens het bestuur. Voor 
het elektronisch afhangen via “mijn TIOL” heb je een account 
op “mijn TIOL” nodig.
• Het afhangen van een baan kan per 15 minuten gebeuren 
op alle vrije banen. Op de op het afhangbord c.q. “mijn TIOL”  

aangegeven tijd heeft men recht om te spelen. Is de baan op dat moment in gebruik, dan 
moeten deze spelers de baan te verlaten.

• Voor een enkelspel kan maximaal 45 minuten vastgelegd worden en voor een dubbelspel 
maximaal 90 minuten.

• De toegestane speeltijd is inclusief het baanvegen en opruimen.
• Als de afgehangen speeltijd is verstreken, mag je blijven doorspelen tot de baan wordt ge-

claimd door iemand anders die de baan heeft afgehangen.
• Als je de baan moet verlaten omdat de volgende spelers willen spelen, dan mag je direct 

daarna opnieuw afhangen.
• Als je (digitaal) hebt afgehangen en blijkt later dat je toch niet kunt spelen, verwijder dan 

deze reservering of pas deze aan.
• De leden die hebben afgehangen, dienen tijdens de speeltijd op het park aanwezig te zijn. 

Zo niet, dan mogen andere leden de baan gebruiken gedurende de gehele tijd dat deze is 
gereserveerd.

• Senioren en junioren hebben dezelfde rechten met betrekking tot het bespelen van de ba-
nen, met uitzondering van het volgende aandachtspunt.

• Junioren t/m 12 jaar mogen na 18.30 uur niet meer afhangen en alleen doorspelen tot hun 
baan wordt geclaimd door een ander die ouder is dan 12 jaar en heeft afgehangen voor die 
baan.

Naast dit reglement is het baanreglement van toepassing, zie baanreglement. In gevallen 
waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur op: nog niet vastgesteld

Enkele mogelijke vragen en praktijkvoorbeelden m.b.t. afhangen

Opnieuw afhangen

Ik heb wel eens gehoord dat als je hebt gespeeld je een uur moet wachten voordat je opnieuw 
mag afhangen. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Sinds we een elektronisch afhangbord hebben (en dat is al heel lang) geldt 
deze regel niet meer. Je mag dus meteen weer afhangen. Wel kan het bestuur ooit besluiten 
weer een wachttijd in te voeren. Dat wordt dan echter in het afhangbord zelf geregeld. Je kan 
dan eenvoudig niet weer afhangen tot die wachttijd is verstreken.

Bijdubbelen

Het is erg druk, en er is voorlopig geen baan beschikbaar. Mag ik dan samen gaan spelen met 
een stel dat al heeft afgehangen? Dus zonder dat ik dan zelf heb afgehangen?
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Natuurlijk mag dat dat. Wij juichen dat zelfs toe! Als twee leden hebben afgehangen mogen 
op die baan best meer dan twee leden spelen. Alleen blijft de tijdsduur gewoon 30 minuten en 
moet daarna opnieuw worden afgehangen (of doorgespeeld).

Introducé

Ik wil spelen met een door TIOL erkende introducé (in het bezit van gasten-dagvergunning of 
lid van een andere, bij de KNLTB aangesloten, tennisvereniging), wat nu?

In de TIOL-regeling voor introducés staat dat je alleen met een introducé mag spelen als er 
een baan beschikbaar is. Ieder TIOL-lid kan samen met een introducé digitaal afhangen. Zoek 
bij “kies speler” naar introducé. 

Zie ook het reglement voor Introducés voor de verdere voorwaarden.

Nieuw lid

Ik ben net lid van TIOL geworden en heb nog geen ledenpas gekregen. Mag ik nu toch al ten-
nissen? 

Ja hoor! Ook al heb je nog geen ledenpas, je kunt wel al afhangen via “mijn TIOL”. Je mag dan 
gewoon spelen.

Pas kwijt

Ik ben mijn pas kwijt en kan dus alleen afhangen via “mijn TIOL”. Wat nu?

Vraag bij de ledenadministratie (ledenadministratie@tiol.nl)  een nieuwe pas aan. Meestal 
duurt het twee weken voordat die nieuwe pas er is. Je kan ook een spoedpas aanvragen. Dat 
kost € 5,- maar dan heb je de pas binnen een paar dagen.

Banen geblokkeerd

En zijn op dit moment geen banen beschikbaar om vrij te tennissen, maar er is wel een baan 
geblokkeerd waarop niemand tennist. Mag ik van die baan gebruik maken?

Ten behoeve van bepaalde evenementen (toss, training, toernooi, competitie) worden banen 
geblokkeerd voor vrij tennissen. De vereniging heeft als het ware die banen uitgeleend aan dat 
evenement. Het kan voorkomen dat op zo’n geblokkeerde baan niet wordt gespeeld (er zijn 
minder deelnemers aan de toss, de trainer is ziek, een competitiewedstrijd is eerder afgelopen 
dan gedacht). Neem in zo’n geval contact op met de leiding van het evenement en vraag of je 
op die baan (even) mag tennissen. Je hoeft dan niet af te hangen (kan ook niet). Je wordt dan 
beschouwd als deelnemer aan betreffend evenement.  

Introducés
Als introducé kan iemand die geen lid is van TIOL toch gebruik maken van de banen mits 
samengespeeld wordt met iemand die wel lid is en de introducé in het bezit is van een gasten-
dagvergunning of lid is van een andere (bij de KNLTB aangesloten) tennisvereniging.

De prijs van het gasten-dagvergunning bedraagt voor een senior € 5,- en voor een junior € 
2,50 en is geldig voor één dag van 08:00 uur t/m 19:00 uur. NB senior ben je met ingang van 
het jaar dat je 18 wordt.
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Een gasten-dagvergunning krijg je door het verschuldigde bedrag aan de bar van het clubhuis 
te pinnen. Bovendien moet de naam van de introducé in het gastenboek worden ingeschreven 
met vermelding van de datum. De vergunning is geldig op 
de dag dat je hebt betaald. De inschrijving in het gasten-
boek samen met de kassabon gelden als vergunning. Deze 
moeten op verzoek worden getoond.

Voor leden van een andere (bij de KNLTB aangesloten) 
vereniging geldt dat deze ook ingeschreven moeten worden in het gastenboek met vermelding 
van de datum. De inschrijving samen met de KNLTB ledenpas van de introducé gelden als ver-
gunning en moeten op verzoek worden getoond.

De volgende regels gelden bij het gasten-dagvergunning: 

• Er moet minimaal één TIOL-lid op de baan spelen met de persoon(en) die gebruik maakt 
van een gasten-dagvergunning. Het TIOL-lid is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de 
gast(en);

• Er kan met de gasten-dagvergunning alleen worden gespeeld als er een baan beschikbaar is. 
Leden van TIOL die hebben afgehangen, hebben dus voorrang.

• Een TIOL-lid kan samen met een introducé digitaal afhangen. Zoek bij “kies speler” naar 
introducé.

• Alle TIOL reglementen zijn ook van toepassing op het gasten-dagvergunning (zie: baanre-
glement en baan reserveren);

• De gasten-dagvergunning moet ter plaatse getoond kunnen worden;
• Een persoon mag maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.

Wanneer een introducé besluit lid te worden van TIOL bestaat de mogelijkheid om het geld 
voor het gasten-dagvergunning terug te krijgen als korting op de contributie. Het nieuwe lid 
dient dit bij opgave aan te geven zodat het bestuur daarover kan beslissen.

(september 2020)

Training

Les nemen

Als je nog nooit hebt getennist of wanneer je je spel wilt verbeteren, 
dan wil je waarschijnlijk tennisles nemen.

De lessen worden bij TIOL gegeven door  Henri Scheeringa. Henri is 
gediplomeerd tennistrainer en verzorgt als zelfstandige voor TIOL de 
Zomer- en Wintertrainingen.

Henri is telefonisch bereikbaar, via WhatsApp op nummer: 
06 – 28 80 01 81 en via e-mail op 
henrischeer@hotmail.com

Voorwaarden/lesreglement

De inschrijving en deelname aan de training is gebonden aan onderstaande voorwaarden.

• De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging.
• De tennisleraar deelt de lessen in.
• Voor senioren geldt: een les duurt 60 minuten, waarbij de eerste 10 minuten ‘voor de leer-

lingen zelf’ zijn en gebruikt kunnen worden om in te spelen en/of om een warming-up te 
doen.
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Competitie
Een groot aantal teams TIOL doen ieder jaar mee aan de KNLTB competitie, vaak met succes 
en altijd met plezier. In 2021 deden b.v. 12 teams mee aan de voorjaarscompetitie van het 
district Noordoost en één team aan de landelijke competitie.

Er zijn erg veel mogelijkheden om deel te nemen aan de competitie. Er wordt niet alleen op 
de zaterdag en de zondag gespeeld, maar bijvoorbeeld ook op de woendagavond en de vrij-
dagavond. Ook zijn er overdag mogelijkheden voor 50+ers op de maandag (heren) en op de 
dinsdag of donderdag (dames).

Wil je ook graag meedoen aan de competitie? De beste manier is om je aan te sluiten bij 
een bestaan competieteam of om je als een nieuw team (minimaal 4 personen ) op te ge-
ven. Meestal wordt ruim voor aanvang van de competitie per e-mail en op de website bekend 

• Bij meer of minder deelnemers dan 6-8 bij senioren, kan in overleg het lesgeld naar rato, 
de lesduur of het aantal lessen worden aangepast. Voor junioren geldt dat, bij minder dan 7 
leerlingen, besloten kan worden de tijdsduur van de les aan te passen.

• Bij uitval van een les wordt deze ingehaald, alle lessen worden dus gegeven. Door over-
macht kan het gebeuren dat dit niet mogelijk is, dan wordt het lesgeld naar rato verrekend.

• In schoolvakanties wordt geen les gegeven. Alleen in overleg kan hiervan worden afgewe-
ken, bijvoorbeeld om een les in te halen. Uitgangspunt is dan dat iedereen op dat moment in 
de gelegenheid is om mee te doen.

• Zonder toestemming van de tennisleraar kan een les niet worden overgedragen aan derden
• Het volgen van tennisles is voor eigen risico. De vereniging en de tennisleraar kunnen niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit 
trainingen.

• Door het indienen van het inschrijfformulier is de cursist een betalingsverplichting aange-
gaan jegens de trainer.

• De leerling ontvangt een factuur, die door de trainer ongeveer halverwege de lescyclus wordt 
opgemaakt.

MA DI WOE DO VR ZA ZO

Heren Dubbel 
50+  
(4HD)

Dames Dubbel 
Ochtend 
(4DD)

Zomeravond 17+* 
(4DD of 4HD of 
DD-HD-2GD)

8&9-Tennis 17+* 
Avond 
(2D)

Dames Dubbel 
Ochtend 
(4DD)

Dames Dubbel 50+  
(4DD) 
 
Dames Dubbel 17+  
Avond 
(4DD) 
 
Heren Dubbel 17+  
Avond 
(4HD) 
 
Meisjes 13 t/m 17 jaar 
Middag  
(2DE-DD) 
 
Jongens 13 t/m 17 jaar  
Middag  
(2HE-HD) 
 
Gemengd Dubbel 17+ 
Avond 
(DD-HD-2GD) 
 
8&9-Tennis 17+ *  
Avond 
(2D) 
 

Dames 17+  
(4DE-2DD)

Dames Dubbel 17+ 
(4DD) 

Heren 35+  
(4HE-2HD)

Heren 17+  
(4HE-2HD)

Heren Dubbel 50+ 
(4HD) 

Heren Dubbel 17+  
(4HD)

Gemengd 35+  
(DE-HE-GD-DD-HD) 

Gemengd 17+  
(DE-HE-GD-DD-HD)

Gemengd Dubbel 17+  
(DD-HD-2GD)

Gemengd 13 t/m 17 jaar  
(2DE-2HE-2GD)

8&9-Tennis 17+* 
Middag 
(2D)

Dames  
(4DE-2DD) 

Dames Dubbel  
(4DD) 

Heren  
(4HE-2HD) 

Heren 35+  
(4HE-2HD)

Heren Dubbel  
(4HD)

Gemengd  
(2DE-2HE-DD-
HD-2GD)

Gemengd 35+  
(DE-HE-GD-DD-
HD)

Gemengd 
Dubbel  
(DD-HD-2GD)

Gemengd 17+  
(HE-DE-HD-DD-
GD)

Junioren 
11 t/m 14 jaar* 
(4E-2D) 

Meisjes  
13 t/m 17 jaar 
(4DE-2DD) 

Jongens  
13 t/m 17 jaar  
(4HE-2HD)

Gemengd  
13 t/m 17 jaar*  
(2DE-2HE-2GD)

Tenniskids 
Rood   
(Enkels)

Tenniskids 
Oranje   
(Enkels en 
dubbels)

Tenniskids 
Groen  
(4E-2D) 

Aanbod KNLTB Voorjaarscompetitie 2022 Groningen

Oranje = nieuwe 
competitiesoort

* 8&9-Tennis 17+: starterscompetitie, 2 dubbelpartijen,  
alle combinaties mogelijk
* Zomeravond 17+: wordt gespeeld in mei & juni 
* Junioren 11 t/m 14 jaar: gemengd spelen  
(jongens en meisjes spelen door, mét en tegen elkaar)
* Hoofdklasse Gemengd 13 t/m 17 speelt: 2DE-2HE-DD-HD-2GD

= Om de week
spelen
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Verder nog vragen?

Neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar: info@tiol.nl

gemaak voor welke datum je je moet aanmelden. Doe dit dus zo snel mogelijk bij de Vereni-
gingscompetitieleider (VCL) Joris de Witte (0594-697159)

Voor meer informatie kun je altijd mailen naar jam.dewitte@gmail.com of naar tc@tiol.nl


