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Even voorstellen

“A.T.C. Emelwerth” (verder aan te duiden als Emelwerth) is de tennisvereniging in
Emmeloord. Ben je lid van Emelwerth, dan kan je het hele jaar tennissen op de
buitenbanen op ons tennispark aan de Sportlaan in Emmeloord. Bovendien kan je
deelnemen aan diverse tennisactiviteiten, competities en kan je tennislessen volgen.
Tenniscentrum Emmeloord, verder aan te duiden als TC Emmeloord, is de naam van het
tennispark aan de Pilotenweg in Emmeloord. Hier ligt een tennishal met vijf banen en er
zijn vier buitenbanen (gravel). Tenniscentrum Emmeloord is niet van Emelwerth, maar
van Approach Tennis BV, verder aangeduid als Approach.
Approach is een professionele tennisorganisatie. Approach verzorgd tennislessen,
organiseert toernooien, verkoopt tennismateriaal en exploiteert verschillende tennishallen
in Overijssel en de Noordoostpolder.
In de zomer verzorgt Approach op het park van Emelwerth aan de Sportlaan de
tennislessen voor de leden van Emelwerth. De vereniging stelt hiervoor banen
beschikbaar. De lessen vinden plaats onder verantwoording van Approach. Alleen leden
van Emelwerth kunnen zich aanmelden voor tennisles op de buitenbanen.
In de winter verzorgt Approach in TC Emmeloord tennislessen. Deze lessen zijn
toegankelijk voor de leden van Emelwerth, maar ook voor tennissers die geen lid zijn van
de vereniging.
ATC Emelwerth en Approach hebben als gezamenlijk doel, de tennissport in Emmeloord
en omgeving te stimuleren, en bij te dragen aan veel tennisplezier voor zowel de ervaren
als onervaren tennisser.
De regels van het spel liggen vast, maar de rest bepaal je zelf. Wil je zeven dagen per
week op de baan staan of één keer? Ga je voor de winst of voor de gezelligheid? Sport je
voor de kick of vooral om gezond en fit te zijn? Speel je bij voorkeur overdag of in de
avonduren? Dat heb je allemaal zelf in de hand. Tennis is dan ook bij uitstek een sport
die flexibel is in te passen. Wij bieden de mogelijkheden, maar je speelt het spel zoals jij
het wilt!

2.

Tennisvereniging ATC Emelwerth

2.1 Tennispark
De vereniging heeft de beschikking een tennispark met 4 gravelbanen en 6 smashcourtbanen. Bij 6 banen is verlichting aanwezig, zodat tot ’s avonds laat kan worden
getennist. Er is ook een clubhuis, in eigen beheer, waar een drankje genuttigd kan
worden na het tennissen.
Om gebruik te mogen maken van de buitenbanen moet je lid zijn van
Emelwerth. Tennissen zonder ledenpas is NIET mogelijk.

2.2 Het bestuur
De vereniging wordt gerund door leden, die daarvoor niet betaald worden: vrijwilligers
dus. De organisatie bestaat uit vier vaste commissies, ad hoc-commissies en het bestuur.
Het bestuur bestaat uit zeven personen:
 Voorzitter
 Penningmeester
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Secretaris
Voorzitter jeugdcommissie
Voorzitter technische commissie
Voorzitter parkcommissie
Voorzitter clubhuiscommissie

Omdat de vaste commissies in het bestuur vertegenwoordigd zijn, zijn de lijnen in de
organisatie kort en kan snel en flexibel worden ingespeeld op ontwikkelingen.

Voorzitter
De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging en zit de
bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen voor. Tevens functioneert hij als
contactpersoon naar Approach.

Penningmeester
De penningmeester verzorgt de financiële administratie van de vereniging en int de
contributiegelden.

Secretaris
De secretaris verzorgt alle secretariaatswerkzaamheden van de vereniging, met
uitzondering van de ledenadministratie.

2.3 Ledenadministratie
De ledenadministratie is een aparte afdeling binnen de vereniging. Hier kan je je
aanmelden of afmelden als lid van de vereniging. Verder kan je bij de ledenadministratie
terecht met alle vragen over het lidmaatschap, ledenpassen, pasfoto’s en contributie.
Correspondentie met de ledenadministratie bij grote voorkeur per email
(ledenadministratie@emelwerth.nl)!

2.4 Commissies
In de vereniging moeten tal van taken worden uitgevoerd. Dat wordt grotendeels gedaan
door de commissies:
 Technische commissie (tc)
 Jeugdcommissie (jc)
 Clubhuiscommissie (cc)
 Parkcommissie (pc)

2.3.1 Technische commissie (tc)
De







tc houdt zich binnen de vereniging bezig met:
alle competities
tossavonden
clubkampioenschappen
diverse toernooien
recreatietennis voor senioren
berichtgeving naar de pers voor wat betreft competitie en toernooien

De tc heeft voor competitiezaken een aparte functionaris: de verenigings-competitieleider
(VCL). Deze heeft voor deze belangrijke taak ook een opleiding bij de KNLTB gevolgd.

2.3.2 Jeugdcommissie (jc)
De jc is in feite "de tc voor de jeugd" tot en met 17 jaar. De jc houdt zich bezig met alle
facetten van het jeugdtennis. Hierbij moet je denken aan:
 speciale akties gericht op het werven van jeugdleden
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organisatie van toernooien
o openingstoernooi
o clubkampioenschappen
o ouder-kind toernooi
mini-tenniswedstrijden
selectietraining
jeugdcompetitie

2.3.3 Clubhuiscommissie (cc)
De cc, die officieel recreatiecommissie heet, draagt de zorg voor het clubhuis. Het
clubhuis van de tennisvereniging aan de Sportlaan wordt geëxploiteerd in eigen beheer.
Dit betekent dat alle werkzaamheden op vrijwillige basis gebeuren. De cc zorgt voor de
voorraden, de keuken en de bar en het schoonhouden van clubhuis, kleedruimtes en
toiletten.
Het clubhuis is in principe geopend op maandagavond tot en met donderdagavond en bij
tennisaktiviteiten, zoals toernooien en de competitie. De bezetting van keuken en
bardienst wordt dan met vrijwilligers geregeld.
Het spreekt vanzelf dat de cc nieuwe vrijwilligers altijd met open armen ontvangt. De
bardienst kan echter alleen door leden van 18 jaar of ouder gedaan worden in verband
met wettelijke regels.
Competitiespelende leden worden minimaal eenmaal ingedeeld om bardienst te draaien.
Deze dienst kan afgekocht worden, mits dit op tijd wordt doorgegeven aan de cc.

2.3.4 Parkcommissie (pc)
De pc coördineert alle zaken die te maken hebben met het onderhoud van de banen en
de opstallen op het tennispark aan de Sportlaan.
Heb je vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de banen, dan kan je contact
met de pc opnemen.
De tennisvereniging beschikt over 10 tennisbanen, 4 gravel en 6 smashcourt.
Gravelbanen hebben relatief veel onderhoud nodig. Dit vindt plaats onder
verantwoording van de pc. Voor het dagelijks onderhoud van de banen wordt de
commissie ondersteund door betaalde groundsmen.
Voor alle leden zijn drie regels van groot belang:
1. na het spelen de banen ALTIJD VEGEN
2. bij droogte de banen voor het spelen ALTIJD SPROEIEN (alleen gravelbanen)
3. bij water of ijs op de baan: NOOIT SPELEN!
De




pc zorgt ook voor het verdere onderhoud van het park. Dit houdt in:
onderhoud clubhuis (voor zover dit niet door de cc wordt gedaan)
onderhoud hekwerk
groenvoorziening etc.

2.5 Tennisactiviteiten
2.5.1 Competitie
Er zijn binnen de vereniging diverse mogelijkheden om aan competitie deel te nemen op
verschillende dagen. Er wordt een onderscheid gemaakt in de districtscompetitie en de
landelijke competitie. De districtscompetitie wordt gespeeld op dinsdag, woensdag,
donderdag en zaterdag. De landelijke competitie wordt op zondag gespeeld. Wil je aan
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de competitie meedoen of wil je nadere informatie, neem dan contact op met de
competitieleider (VCL).

2.5.2 Tossavond dinsdag
Elke dinsdagavond wordt er een tossavond georganiseerd. Deze avond is bedoeld voor
alle senioren van de vereniging, ongeacht niveau. De toss is vooral een gezellige
tennisavond. De aanvang is 19.00 uur en om 21.30 uur wordt er voor de laatste maal
ingedeeld.
Elk half uur wordt er door iemand van de tc een nieuwe indeling gemaakt en er worden
alleen dubbels gespeeld. De indeler zorgt ervoor dat je regelmatig met andere mensen
op de baan staat. Dit is binnen de vereniging de ideale manier om snel veel mensen te
leren kennen en bestaande contacten te onderhouden. Je hoeft niet de hele avond te
spelen; je kunt komen en gaan op de tijd die je het beste past.

Kortom, meedoen dus!
2.5.3 Clubkampioenschappen
Elk jaar organiseert de tc clubkampioenschappen. Er wordt gedurende enige weken in het
voor- of naseizoen gespeeld op meerdere niveaus en in verschillende disciplines:
 dames enkel
 heren enkel
 dames dubbel
 heren dubbel
 gemengd dubbel.
Raadpleeg de actuele toernooiagenda voor de data in dit seizoen!
Het is een misverstand dat de clubkampioenschappen alleen voor de allerbesten is
bedoeld. Ten eerste wordt er op diverse niveau's in aparte competities gespeeld (zo is er
een competitie voor speelsterkte 8/9) en ten tweede worden er verliezersrondes
georganiseerd.

2.5.4 Toernooien
Naast de clubkampioenschappen worden er door de tc ook andere toernooien
georganiseerd; voor elk wat wils. Er zijn gezelligheidstoernooien zoals het populaire en
gezellige tiebreaktoernooi en de interne mix competitie.
Informatie over de toernooien vind je in het clubblad, in het clubhuis en op de website.
Heb je vragen over een toernooi, neem dan even contact op met het tc-lid dat het
toernooi organiseert.

2.5.5 Recreatietennis senioren
Op maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend van 09.00 - 11.00 uur is
er voor senioren de mogelijkheid tot recreatietennis.
Alle senioren zijn welkom op deze ochtenden. Ook hier wordt gespeeld volgens het
systeem van de toss.

2.6 Communicatie
2.6.1 Clubblad
De vereniging geeft enkele keren per jaar een clubblad of een nieuwsbrief uit. Hierin
staan alle zaken die zich afspelen binnen de vereniging. Het clubblad wordt alleen aan
leden die niet over internet beschikken per post toegestuurd. Voor alle andere leden
wordt het clubblad via de website beschikbaar gesteld. Via een email worden de leden
geattendeerd op het nieuwe clubblad.
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Het blad wordt verzorgd door de clubbladredactie. Deze redigeert de kopij en maakt het
boekje op.
De kopij wordt aangeleverd door het bestuur, de commissies en de overige leden van de
vereniging.

2.6.2 Website
De vereniging beschikt over een website www.emelwerth.nl. In deze website is
informatie-voorziening, ledenadministratie en een deel van de administratie
geïntegreerd. Het grootste deel van de website is voor iedereen in te zien. Een deel is
alleen voor leden toegankelijk middels een inlogcode. Met die inlogcode kunnen leden
onder meer de ledenlijst inzien (privacy-gevoelige informatie blijft alleen voor het
bestuur toegankelijk) en hun eigen gegevens aanpassen.
De website geeft de vereniging de mogelijkheid om steeds het laatste nieuws of de
nieuwste akties onder aandacht van de leden te brengen.

2.6.3 Email
De vereniging communiceert vooral via de website en email met de leden. De voordelen
zijn enorm: geringe kosten, inspanningen gering (ten opzichte van gewone post en
bellen) en de leden kunnen eenvoudig reageren. Elk lid wordt dan ook opgeroepen een
emailadres op te geven en, niet onbelangrijk: een wijziging van emailadres ook door te
geven of zelf te wijzigen via de website!
Hebben we je actuele emailadres, dan krijg je voor ALLE officiële aktiviteiten van de
vereniging die voor jou interessant kunnen zijn per email een uitnodiging, zodat je niets
hoeft te missen.

2.7 Enkele belangrijke punten
2.7.1 Afhangsysteem
Als lid van de vereniging kan je zo vaak tennissen als je wilt. Alle banen zijn hiervoor
beschikbaar van zonsopgang tot de duisternis spelen niet meer toelaat. Als je gaat
spelen, dien je wel altijd(!) je ledenpas op te hangen op het afhangbord. Enerzijds om
aan te tonen dat je lid bent van de vereniging, anderzijds om andere leden ook in de
gelegenheid te stellen om te tennissen. Het systeem is erop gebaseerd dat je in geval
van drukte in ieder geval 30 minuten onafgebroken kunt spelen.

Hoe reserveer ik een baan?
Het afhangen (reserveren) van een baan gebeurt door het ophangen van je
lidmaatschaps-/introductiekaart onder één van de tijden op het afhangbord. Dit noemen
we "afhangen". Afhangen dient altijd te gebeuren door tenminste twee leden. Als je
afhangt, moet je vanaf het moment van afhangen tot het moment waarop de speeltijd
ingaat, op het tennispark aanwezig blijven, anders verlies je je recht op speeltijd. Tijdens
het spelen mag je je lidmaatschaps-/introductiekaart nooit verhangen of verplaatsen.

Welke baan eerst afhangen?
Je mag niet zomaar op elke willekeurige baan afhangen. Dat gaat in een voorgeschreven
volgorde:
1. altijd eerst een baan waarop niet wordt gespeeld; wordt op alle banen gespeeld,
2. dan de baan waarop al het langst wordt gespeeld, waarbij eerst wordt afgehangen
3. de baan waarop een enkelspel wordt gespeeld en
4. dan de baan waarop een dubbelspel wordt gespeeld en 2 personen 1 uur of langer
staan te spelen
5. dan de baan waarop een dubbelspel wordt gespeeld.

Algemene regels
Een speelperiode duurt een half uur. Bij grote belangstelling moet op alle banen een
dubbelspel worden gespeeld. Wie wordt afgehangen kan niet aansluitend een speeltijd
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opeisen. Lessen worden gelijkgesteld aan afhangen (met andere woorden; wie les heeft,
kan niet eerder afhangen dan een half uur na de les). Voor de tijd geldt de klok op het
tennispark. Bij het verlaten van de baan dient deze te worden geveegd. In geval de baan
droog is, dient deze te worden gesproeid (alleen de gravelbanen).

Uitzonderingen
Afwijken van het afhangsysteem vindt plaats in geval van:
 competitiewedstrijden
 toernooien / kampioenschappen
 tennislessen
 jeugdbegeleiding / -training
 toss e.d.
Reserveringen voor deze aktiviteiten banen zullen, voor zover mogelijk, zo vroeg
mogelijk op het afhangbord worden aangegeven of via de website worden aangekondigd.
Het bestuur heeft altijd het recht banen te reserveren voor verenigingsaktiviteiten.

2.7.2 Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie voor het
lidmaatschap van de vereniging wordt in maart in één termijn geïnd door middel van
automatische incasso. Het is ook mogelijk om te kiezen voor incasso in een aantal
termijnen.
Nieuwe leden betalen een bedrag aan inschrijfgeld. Dit bedrag wordt vastgesteld door de
KNLTB. De verenigingscontributies worden in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Het contributiebedrag verschilt voor de categorieën leden:
 senioren
 junioren van 12 tot 18 jaar
 junioren tot 12 jaar
 minitennis
 donateurleden (leden die niet tennissen)
Bij aanmelding als lid gedurende het tennisseizoen wordt het verschuldigde lidmaatschap
naar rato gereduceerd.
Op de minitennissers en de donateurleden na, worden alle leden aangemeld als lid van
de tennisbond KNLTB.
De ledenpas wordt alleen uitgereikt aan leden die hun contributie voldaan hebben!

2.7.3 Tennisles (zomer)
De tennisvereniging heeft de keus gemaakt alles wat met tennisles te maken heeft over
te laten aan de tennisschool van Approach. Dat wil niet zeggen dat de vereniging zich
geheel afzijdig houdt van de tennislessen. Met Approach wordt regelmatig overleg
gevoerd.
Informatie over tennislessen kan je vinden in het hoofdstuk over Approach. Je kan je
voor tennislessen in de zomer opgeven via de website van de vereniging of Approach. De
lessen starten in de eerste helft van april en in gedurende basisschoolvakanties zal er
geen tennisles plaatsvinden.

Zomer/buiten
In de zomer zijn lesmogelijkheden voor zowel groepen als privé. De groepslessen zijn in
grootte variërend van 4, 6 tot 8 personen. De duur van een groepstraining is 50 minuten
en de lesperiode 18 weken. De trainingen worden buiten gegeven en bij slecht weer of
onbespeelbare banen wordt er uitgeweken naar de tennishal.
De privélessen duren 30 of 60 minuten en met de tennisser wordt het aantal lessen
afgesproken.
De start van de zomertrainingen is 1 april. Elke lesser ontvangt van Approach een nota
met betrekking tot de tennisles, die voldaan dient te worden aan Approach en dus NIET
aan Emelwerth!
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Beginnende tennissers
In de zomer zijn er elk jaar acties voor startende tennissers. In 2016 en 2017 was dit de
60-60-60 actie. Nieuwe acties ontstaan uit een samenwerking tussen Emelwerth en
Approach. Informeer bij Emelwerth of Approach voor de actuele acties of kijk op de
website van de vereging.
NB: voor de lessen in de zomer is lidmaatschap van Emelwerth VERPLICHT.

2.7.4 Minitennis
De vereniging hecht grote waarde aan het jeugdtennis. Om dit te stimuleren heeft de
vereniging in samenwerking met de Approach besloten het minitennis in te voeren.
Wat houdt dit precies in?
Het minitennis is voor kinderen op de basisschool die voor het eerst gaan tennissen. Zij
profiteren van een aangepaste contributie en de tennisschool biedt een op de jonge
leeftijd aangepast lesprogramma met gebruikmaking van een tennisracket. Kortom, een
ideale manier om met de tennissport in aanraking te komen.

2.7.5 Tennissen in de hal (’s zomers)
Emelwerth heeft de afspraak met TC Emmeloord dat leden ’s zomers, bij slecht weer,
tegen een gereduceerd tarief binnen kunnen tennissen. Voor beschikbaarheid en tijden
kan er contact opgenomen worden met TC Emmeloord. Kijk op voor meer informatie op:
www.tenniscentrumemmeloord.nl

2.7.6 Aan- en afmelding van het lidmaatschap
Aanmelden
Aanmelden van het lidmaatschap kan via de website van de vereniging. Via:
http://emelwerth.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/ATCEmelwerth/Lidworden
Kan een inschrijfformulier worden ingevuld.
Na aanmelding via het inschrijfformulier krijg je op verzoek direct een ‘tijdelijke pas’ van
de ledenadministratie. Het duurt ongeveer 3 tot 4 weken voor de officiële ledenpas van
de KNLTB gereed is. Deze word je door de ledenadministratie toegestuurd als je
gedurende het seizoen lid wordt.

Afmelden
Afmelden als lid van Emelwerth kan uitsluitend schriftelijk of per email bij de
ledenadministratie. Als je je niet afmeldt per aangetekende brief, is je opzegging pas
officieel als je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen. De
ledenadministratie bevestigt alle opzeggingen! Bewaar die bevestiging goed.
Opzeggen voor het volgende verenigingsjaar dient te geschieden voor 1 december van
het lopende jaar. De ervaring leert dat daar regelmatig discussie over ontstaat, maar
deze datum is statutair vastgelegd en voor de vereniging is het noodzakelijk om voor het
nieuwe verenigingsjaar te weten met hoeveel leden rekening moet worden gehouden.

2.7.7 Introduceekaarten
Als je als lid met iemand wil tennissen die geen lid is, dan zijn hiervoor introduceekaarten
beschikbaar. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie of in het clubhuis
en kosten € 5,00 per kaart. De kaarten zijn één dag geldig.
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2.7.8 Duur van het seizoen
Op de smashcourtbanen kan in principe het hele jaar worden getennist. Alleen bij opdooi
worden de banen gesloten, omdat er dan kans op schade bestaat. De gravelbanen zijn
geopend van begin april t/m eind september.

3.

Tenniscentrum Emmeloord

3.1 Indoorbanen
TC Emmeloord beschikt over een hal met 5 tennisbanen liggen en 4 gravelbanen buiten.
De speleigenschappen van de banen in de hal vertonen enige gelijkheid met gravel. De
tennisbanen in TC Emmeloord zijn NIET van de tennisvereniging Emelwerth, maar van
Approach. De tennishal is medio negentiger jaren tot stand gekomen door inspanningen
van een aantal Emmeloorders, de gemeente en Emelwerth. Approach, die al jarenlang de
tennisexploitatie van de hal verzorgd, is inmiddels eigenaar van TC Emmeloord.
In de tennishal kan je:
1. tennislessen volgen
2. een tennisbaan huren (voor een vaste dag en tijd elke week of eenmalig)
3. in het sportcafe na het tennissen een hapje en een drankje nuttigen
4. tennisartikelen kopen (bijvoorbeeld rackets en bespanningen).

3.2 Tennislessen (winter)
Net als ’s zomers bij Emelwerth worden alle lessen in TC Emmeloord in de winter
verzorgd door Approach. De lessen zijn voor alle tennissers, van jong tot oud, en voor
elk niveau. Dit zowel in groepsverband als individueel. Opgave voor deze lessen is
mogelijk in de maanden augustus en september. De lessen starten begin oktober.

Winter/binnen
Van begin oktober tot medio maart worden er tennislessen gegeven in TC Emmeloord.
De mogelijkheden voor groeps- en individuele lessen zijn in grote lijnen gelijk aan de
zomerperiode, in de winter worden er lessen van 60 minuten gegeven. Voor het volgen
van de lessen in de winter is lidmaatschap van Emelwerth niet noodzakelijk, omdat geen
gebruik wordt gemaakt van de banen van de vereniging.

Beginnende tennissers
Approach heeft diverse mogelijkheden voor beginnende tennissers. Voor zowel
basisschooljeugd als 50+-ers worden in de wintermaanden speciale beginnerscursussen
georganiseerd.

3.3 Verhuur van tennisbanen
Vaste baanhuur
Elke tennisser kan in de tennishal een baan huren. Met het huren van een vaste baan
heb je gedurende 28 weken recht om steeds op dezelfde dag en tijd te spelen. De
tarieven voor het huren van een vaste baan zijn afhankelijk van de dag en tijd dat je
wenst te spelen. Reserveer snel, want de meest courante uren zijn snel volgeboekt!

Losse baanhuur
In de tennishal kan je per uur een baan huren. Er is tevens de mogelijkheid voor
aanschaf van een knipkaart, waarmee je 2,5 uur een baan kunt huren. Dit is voordeliger.
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3.4 Competitie
In de winter organiseert TC Emmeloord diverse competities: in de tennishal in
Emmeloord, maar ook FTO-competitie in samenwerking met andere hallen. Het betreft
onder andere de volgende competities:
In de tennishal in Emmeloord:
Soort
Dames dubbel
Dames dubbel
Dames / Heren enkel

Dag
dinsdagmiddag
donderdagmiddag
Vrijdag Zaterdag Zondag Avond

Frequentie
1x per 14 dagen
elke week
1x per 3 a 4 weken

Tijd
1,5 uur
1 uur
75 min

Via de FTO in verschillende hallen:
Soort
Dames dubbel
Dames dubbel
Heren dubbel
Gemengd dubbel
Jeugd

Dag
vrijdagmorgen
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag

Frequentie
1x per 3 weken
1x per 3 weken
1x per 14 dagen
1x per 14 dagen
1x per 4 weken

Tijd
2 uren
2 uren
2 uren
2 uren
2 uren

Je kan je opgeven voor deze competities bij Approach of via www.ftotennis.nl.

3.5 Toernooien
TC Emmeloord organiseert in de wintermaanden regelmatig een toernooi (o.a.
Zeebodemtoernooi). Ook worden er diverse gezelligheidstoernooien gespeeld.
Inschrijfformulieren voor deze toernooien vind je op het mededelingenbord in de
tennishal. Je kan ook altijd een van de medewerkers achter de bar in de tennishal vragen
naar de mogelijkheden.

3.6 Verkoop van tennisartikelen
Als kenner op gebied van de tennismarkt kan Approach elke tennisser een uitstekend
advies geven met betrekking tot de aanschaf van een racket of bespanning. Om te
voorkomen dat je een racket koopt dat niet bij je past, kan je je door Approach laten
adviseren. Het is mogelijk om eerst met een testracket te spelen. De prijzen die
Approach hanteert zijn zeer concurrerend.
Ook aan de bespanning in je racket wordt de nodige zorg besteed. Er zijn diverse soorten
bespanningen in diverse prijsklassen voor ieder type tennisser. De medewerkers van
Approach kunnen je het juiste advies geven.
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4.

Telefoon en email

4.1 ATC Emelwerth
Algemeen postadres:
ATC Emelwerth
Postbus 1095
8300 BB EMMELOORD
Website: www.emelwerth.nl
Algemeen emailadres: info@emelwerth.nl
Ledenadministratie:
Josien Campmans, ledenadministratie@emelwerth.nl.
Secretariaat:
Wies Nooren, secretaris@emelwerth.nl, tel. (0527) 615310.
Competitieleider:
Johan Rienstra, competitieleider@emelwerth.nl, tel. (06) 51090709.
Clubhuis ATC Emelwerth
Sportlaan 87a
8302 AE in Emmeloord
tel. (0527) 613878.
NB: dit adres NIET als postadres gebruiken. Er is namelijk geen brievenbus!

4.2 TC Emmeloord
Post- en bezoekadres van TC Emmeloord:
Pilotenweg 8
8303EJ Emmeloord
Website: www.tenniscentrumemmeloord.nl
tel. (0527) 620936

4.3 Approach
Jan Hofland
janhofland@approachtennis.nl
06 20 42 27 96
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vrij spelen

afhangsysteem

georganiseerd
spelen

toss, toernooien,
clubkamioenschap

buiten op banen
ATC Emelwerth
LIDMAATSCHAP
VERPLICHT
competitie

bij slecht weer in TC
Emmeloord mogelijk

districts- en
landelijke
competitie,
opgeven in
november

bij slecht weer uitwijken
naar TC Emmeloord
mogelijk tegen betaling

bij Approach,
opgeven in maart

bij slecht weer is les in
TC Emmeloord

zomer en
winter
les / training
tennissen in
Emmeloord
vrij spelen

baanhuur bij
PRO-tennis

vaste uren
spelen

baanhuur bij
Approach, opgeven
uiterlijk augustus

winter

binnen op banen
Tenniscentrum
Emmeloord
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competitie

diverse
mogelijkheden via
Approach of FTO

les / training

bij Approach,
opgeven in augustus
& september

