
1 

 

Jaarboekje 2023 

 

Tennisvereniging 

 

Quintus 



2 

 

Inhoudsopgave 
 

Bestuur en commissies............................................................................................... 3 

Voorwoord voorzitter .................................................................................................. 4 

Contributie  / opzegging lidmaatschap ........................................................................ 5 

Verenigingsnieuws ..................................................................................................... 6 

Openstelling Uithoek en Elektronisch Afschrijf Systeem (EAS) .................................. 7 

Introducés ................................................................................................................... 8 

Tennislessen .............................................................................................................. 9 

Toernooicommissie senioren .................................................................................... 10 

Toernooikalender 2023 ............................................................................................. 11 

Rackettrekken ........................................................................................................... 13 

De huidige sponsoren van Tennisvereniging Quintus .............................................. 14 

Voorwaarden Sponsoring/reclame ........................................................................... 15 

Bar en bardiensten ................................................................................................... 15 

Jaarverslag Barcommissie 2022 ............................................................................... 17 

Jaarverslag Ledenadministratie 2022 ....................................................................... 17 

Jaarverslag Jeugdcommissie 2022 .......................................................................... 19 

Jaarverslag Materiaalcommissie 2022 ..................................................................... 19 

Huishoudelijk Reglement van Tennisvereniging Quintus .......................................... 21 

Baanreglement (bijlage 1 bij HHR) ........................................................................... 24 

Afschrijfreglement (bijlage 2 bij HHR) ....................................................................... 25 

 



3 

 

Bestuur en commissies 
 

Voorzitter: Freek Batist 06-41536877  
Secretaris: Luzia ten Westenend 06-17184669, TVQBestuur@gmail.com 

Penningmeester: Stef Beun 06-51054495  
Jan Duijndam 06-48831240, Kay van Aalst 06-39822187 

secretariaat: Plein1957 21, Kwintsheul 
bank IBANnr. NL 94 RABO 0126 5751 18 

 
LEDENADMINISTRATIE 

Jan de Recht 0174-295566 Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen 
janerna@kabelfoon.nl  

 
BARCOMMISSIE 

Voorzitter: Aad Grootscholte 06-52691119  
Penningmeester: Jan Eeltink 06-23650049,  

Bas Otten 06-20240716, Desiree Rouwhorst 06-22899991, Stef Voordenhout  
 

Sleuteladressen: 
Anneke van Ruyven 0174-620970, Loek Broch 0174-296686, Aad Vis 0174-296473,  

Mariska Jansen 0174-294475, Astrid Vis 0174-626266,  
Kees Jongerius 06-53978763 en Bart vd Wal 0174-296192 

 
 

TOERNOOICOMMISSIE 
Voorzitter: Femke Duijndam 06-4448049 

Dave de Recht  06-20337231, Astrid Vis 0174-626266, Erik van der Lans 06-28770214, 
Roy Jansen 06-12920724 en Jorien Koning 06-21263136 

 
 

JEUGDCOMMISSIE 
Voorzitter:Jan Duijndam 06-4883124 

Desiree Rouwhorst 06-22899991, Hans Bal 06-51380438 
 
 

MATERIAALCOMMISSIE 
Coördinator: André van Meurs 06-40748419, 

Piet van Zundert 0174-294419  
En hulp van Wim Jansen, Fred Boekhoudt en Remi Broch 

  
  

 RACKET TREKKEN woensdag: Piet Onings 06-53244959 en Caroline van Oostrom 
RACKET TREKKEN vrijdag: vacant 

 
 

WEBSITE EN REDACTIE: Luzia ten Westenend 06-17184669, atenwestenend@gmail.com 
 
 

Voor overige e-mailadressen zie www.quintus-tennis.nl  
 
 
 
                                                                   

Tennispark De Uithoek, telefoon 0174-296614 

mailto:TVQBestuur@gmail.com
mailto:janerna@kabelfoon.nl
mailto:atenwestenend@gmail.com
http://www.quintus-tennis.nl/
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Voorwoord voorzitter 
 
Hallo tennisleden, 
 
Het jaar 2022 stond in het begin helaas nog steeds in het teken van Corona en de bijbehorende 
maatregelen die we hiervoor hebben moeten treffen. Gelukkig werden deze vanaf eind februari weer 
versoepeld en konden we weer terug naar ‘normaal’. Dit went weer snel en bevalt prima, dus laten we 
hopen dat het zo kan blijven. 
 
Daardoor was er gelukkig ook weer publiek welkom bij de eerste clubkampioenschappen van het jaar, 
want die waren dit jaar namelijk nogal vroeg. De toernooicommissie had namelijk bedacht de 
kampioenschappen voor de mix en de single niet langer samen te organiseren. Dus in maart zijn deze 
voor de mix gespeeld en voor de single in juni. Het was hierdoor bij beide misschien wel wat rustiger, 
maar dit geeft meer mensen wel de mogelijkheid om met beide onderdelen mee te doen. De dubbels 
zijn daarnaast gewoon weer in september gespeeld. Ook nieuw hierbij was dat er poules waren voor 
de categorie 60+. Ook een mooie toevoeging, maar de deelnames waren hiervoor nog wel beperkt. 
Het waren weer 3 goed verlopen toernooien met veel publiek, lekkere hapjes vanuit de barcommissie 
en een mooie omzet voor de vereniging.  
 
Naast de omzet vanuit de bar wordt de jaarlijkse begroting bepaald door de contributies van onze 
leden en de sponsoring van bedrijven. Het is goed te kunnen melden dat beiden op hetzelfde hoge 
niveau zijn gebleven. En qua sponsors ook blijven. Want 2 oud-voorzitters gaven aan te stoppen met 
hun sponsoring, dus hierbij bedankt voor deze jarenlange steun aan Kees Kleijberg en Frans van 
Meurs. Maar daar hebben we dus ook alweer 2 nieuwe sponsoren voor gevonden in Kwintplant van 
Edwin Duijvestijn (en familie) en Transport People (Koen van Zeijl), ook jullie alvast weer bedankt voor 
de, hopelijk ook jarenlange, sponsoring. 
 
Aan de andere kant van de begroting staan de uitgaves die we hiermee kunnen doen voor het behoud 
en verbetering van onze vereniging. Met de stijgende energiekosten wordt dat voor veel verenigingen 
echt een uitdaging, maar door onze verduurzaming in voorgaande jaren verwachten we dat het voor 
ons mee gaat vallen. Naast de Ledverlichting en de zonnepanelen die we al hebben is dit jaar ook een 
(hybride) warmtepomp aangeschaft die hopelijk snel geïnstalleerd kan worden.  
Daarnaast hebben de banen dit jaar weer een opknapbeurt gekregen door ze opnieuw te coaten, een 
noodzakelijke kostenpost die elke 5 jaar terugkomt.  
Maar we zijn gelukkig een financieel gezonde vereniging waardoor we ook na kunnen blijven denken 
over het mooier en beter maken van onze club. We zijn hier ook al concreet met wat ideeën bezig, 
maar mochten jullie vragen of tips hebben horen wij dit natuurlijk altijd graag zodat we hier eventueel 
wat mee kunnen doen. 
 
Als laatste wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor onze schitterende vereniging. Gelukkig 
hebben we er daar heel veel van. Dit zijn vaak al jaren dezelfde, maar het is goed te zien dat er in de 
verschillende commissies ook nieuwe gezichten zijn te verwelkomen. 
 
Voor 2023 wens ik jullie een gezond en sportief jaar toe. 
 
Freek Batist. 
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Contributie  / opzegging lidmaatschap 
 
In de Algemene Leden Vergadering van 7 april 2022 is de contributie ongewijzigd voor het jaar 2023 
en is als volgt: 
 
- senioren      (geboren vóór 1-1-2005)  € 100,-  
- daluurleden (geboren vóór 1-1-2005)  € 70,-  
- juniorleden (geboren na 1-1-2005 en vóór 1-1-2011)  € 50,-  
- jeugdleden  (geboren na 1-1-2011)  € 40,-  
- slapende leden € 20,- 
 
Voor het spelerspasje wordt een borg van € 10 in rekening gebracht. 
 
De contributie dient uiterlijk 1 januari 2023 te zijn betaald op IBAN/rekeningnummer NL 94 
RABO 0126 5751 18 ten name van penningmeester TVQ met vermelding van uw lidmaatschap 
of pasnummer.   
 
U ontvangt geen acceptgiro.  
 
Omstreeks 1 februari 2023 zullen de spelerspasjes van diegenen die hun contributie op die datum nog 
niet hebben betaald, in het elektronisch afschrijfsysteem worden geblokkeerd. U kunt dan dus niet 
meer tennissen. 
Pas na betaling worden de betreffende pasjes weer vrijgegeven. 
 
Indien u onverhoopt in 2023 geen lid meer wilt zijn van onze vereniging dan gelieve u dit zo spoedig 
mogelijk door te geven aan de ledenadministratie, bij voorkeur per E-mail aan janerna@kabelfoon.nl  
met vermelding van uw lidmaatschap of pasnummer.  
Bij inlevering van uw spelerspasje (mits herbruikbaar dus onbeschadigd en onbeschreven) bij de 
ledenadministratie wordt de door u destijds betaalde borg ad € 10,- terug betaald. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janerna@kabelfoon.nl
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Verenigingsnieuws 
 
Het laatste nieuws over TVQ en de activiteiten die op en rond De Uithoek plaats hebben, worden 
op verschillende manieren aan de leden bekend gemaakt. 
 
1. via de website: www.quintus-tennis.nl  

 
2. via mailings: de vereniging gaat steeds meer gebruik maken van e-mail. Wilt u deze info niet 
meer op deze wijze ontvangen, zend dan uw e-mailadres aan janerna@kabelfoon.nl, 
 
3. het info-bord boven het afschrijf systeem: informatie over bijvoorbeeld de toernooien. 
 
4. het jaarboekje : dit ontvangt u digitaal in de maand december van elk jaar en is op de site te vinden.  
 
 
 
 

http://www.quintus-tennis.nl/
mailto:janerna@kabelfoon.nl
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Openstelling Uithoek en Elektronisch Afschrijf Systeem (EAS) 
 
Elk TVQ-lid krijgt een spelerspas met magneetstrip, waarop een volgnummer en het Quintus-logo 
staat vermeld. De buitendeur van De Uithoek kan met behulp van de pas worden geopend, waardoor 
toegang wordt verkregen tot de toiletten, het AED-apparaat, de verbandkoffer en de kleedkamers ; de 
kantine blijft gesloten en wordt alleen door de bardienst met behulp van een code geopend. 
In de hal van De Uithoek hangt het elektronische afschrijfsysteem in de vorm van een touchscreen en 
een kaartlezer. Haal de spelerspas door de kaartlezer en volg de aanwijzingen op het scherm dat met 
de vingers bediend kan worden.  
Je kunt alleen een baan reserveren met je eigen pasje. 
Geen pasje bij je = niet spelen 
Je kunt het systeem pas gebruiken als je de contributie hebt betaald en een spelerspas hebt 
gekregen. Heb je betaald en nog geen pas gekregen, neem dan contact op met de ledenadministratie. 
Het bestuur kan voor leden de toegang blokkeren als ze bijvoorbeeld geschorst zijn of  hun bardienst 
niet hebben verricht. Het betreffende lid wordt daarvan dan altijd persoonlijk op de hoogte gesteld. 
 
Voor het afschrijven van een enkelspelwedstrijd moeten er altijd twee pasjes worden ingevoerd. Als 
er een baan beschikbaar is, gaat de speeltijd onmiddellijk in. Indien een derde persoon zich in overleg 
met de beide spelers aansluit, wordt de singletijd verlengd naar de tijd voor een dubbelspel tenzij de 
betreffende baan al aansluitend is afgeschreven (let op: de speeltijd voor een enkelspel is 35 minuten, 
die voor een dubbel 45 minuten). 
Voor een dubbelspel moeten minimaal drie pasjes worden ingevoerd (liefst vier). Ook hier gaat de 
speeltijd direct in als een baan vrij is.  
Dit houdt dus in dat het niet meer voor kan komen dat een enkele persoon een baan voor meerdere 
personen kan afschrijven. 
 
Bij de eerste keer dat er gebruik wordt gemaakt van het elektronische afschrijfsysteem worden er met 
behulp van een webcam vier pasfoto’s gemaakt. De mooiste mag worden uitgekozen en die wordt in 
de computer gekoppeld aan het pasje. De foto komt niet op het pasje te staan, maar verschijnt wel op 
het scherm als bij het afschrijven de pas door de lezer wordt gehaald. 
Doet het pasje het niet, dan kan de magneetstrip vuil zijn. Maak deze met je adem een beetje vochtig 
en haal de pas zachtjes langs je kleding. Let op dat de magneetstrip niet wordt beschadigd. Hou de 
pas ook weg van andere magnetische velden zoals een bankpas.  
 
Blijven er problemen neem dan contact op met Jan de Recht: 
Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen,tel. 0174-295566, e-mail janerna@kabelfoon.nl 
 

 

mailto:janerna@kabelfoon.nl
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Introducés 
 
Introducés mogen spelen onder de volgende voorwaarden: 
 

- introductie is niet mogelijk tussen 1 april en 1 oktober op werkdagen na 18.00 uur;  
 
- introductie is niet mogelijk indien de wachttijd meer dan 45 minuten is; 
 
- een lid mag maximaal driemaal per jaar een persoon introduceren; een persoon mag 

maximaal driemaal per jaar worden geïntroduceerd; 
 
- de introducé dient in het EAS aangemeld te worden door het lid; 
 
- de kosten voor een introductie bedragen voor senioren (18 jaar en ouder) € 5,- en voor 

jeugd/junioren € 2,50 per dag, waarbij de introducé op die dag maximaal 4 uur mag spelen; 
 
-    introductiepasjes zijn verkrijgbaar bij Boutkan Tweewielers, Kerkstraat 2b, Kwintsheul; 
 
- indien een speelgerechtigd lid op de baan wordt aangetroffen met een niet speelgerechtigd lid 

of met een persoon die niet als introducé in het EAS is aangemeld dan zal het eerstgenoemde 
lid worden verplicht tot betaling van driemaal het introductietarief (€ 15,- resp. € 7,50); 

 
- op introducés zijn de Statuten en de Reglementen van toepassing; het introducerende lid is 

verantwoordelijk voor de naleving ervan.  
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Tennislessen  
 
Bij Quintus kunnen zowel senior- als jeugdleden tennislessen volgen. Hieronder een overzicht van de 
mogelijkheden: 
 
Jeugd 
Voor de jeugd en junioren bestaat de mogelijkheid om op dinsdagmiddag tennislessen te volgen. De 
trainers zijn Jeroen Grootenhuis en Patrick Aalderink. Zij brengen de jeugd de basisvaardigheden van 
het tennisspel bij en proberen bovendien om de kinderen op een enthousiaste manier te motiveren 
naast het lessen ook zelf meer te oefenen door vrij te spelen en aan toernooien mee te doen. 
   
De tennisles voor jeugd/junioren bestaat uit een groep van 4 personen en duurt 50 minuten. Er 
worden per cursus steeds 15 lessen gegeven. In het voorjaar van 2023 worden de lessen opnieuw 
ingedeeld. 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jeroen: 
 
Email:   jeroen@tennis4life.nl 
Tel nr:  06-24668855 
 
 
Senioren 
Rick van Worcum geeft al jaren les aan de senioren van TVQ. Dit doet hij op onderstaande tijden: 
 
-  vrijdag van 18:00 uur tot 22:00 uur 
- zaterdag van 9:00 uur tot 15:00 uur.  
 
Rick biedt de mogelijkheid om onderling met hem af te spreken hoeveel lessen je wil afnemen, je bent 
dus niet gebonden aan een vaste cyclus. Ook kan in overleg met Rick bepaald worden welke 
specifieke spelonderdelen je wilt oefenen tijdens de lessen. Er kan privéles afgenomen worden, maar 
lessen in groepen tot vier personen is ook mogelijk. 
 
Neem contact op met Rick als je wil starten met lessen: 
 
E-mail:  rick_98@hotmail.com of  
Tel nr.:  06-52144242 
 
 
 
Jeroen Grootenhuis en Patrick Aalderink bieden ook lessen aan voor senioren. Zij doen dit in overleg 
op tijden dat er banen beschikbaar zijn om te lessen, op doordeweekse dagen overdag.  
 
Als je dus graag met een groepje overdag les zou willen volgen, neem dan contact op met Jeroen om 
te bespreken wat de mogelijkheden zijn: 
 
Email:    jeroen@tennis4life.nl 
Tel nr.:  06-24668855 

mailto:jeroen@tennis4life.nl
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Toernooicommissie senioren 
 
De toernooicommissie bestaat uit de volgende personen: 
Dave de Recht   → 06-20337231 
Femke Duijndam  → 06-44480495 
Astrid Vis   → 0174-626266 
Roy Jansen   → 06-12920724 
Erik van der Lans  → 06-28770214 
Jorien Koning  → 06-21263136 
 
Terugblik op het tennisjaar 2022 
 
Onderstaande activiteiten zijn afgelopen seizoen voor de leden van TVQ georganiseerd: 
 
• De piramidecompetitie 
• Clubkampioenschappen mix  
• Invitatietoernooi 
• Clubkampioenschappen single 
• Clubkampioenschappen dubbels 
• Boys Only 
 
De clubkampioenen:   
 
Clubkampioenschappen Mix (gespeeld in maart) 
Mix A:  Maarten Suderee & Pascalle Rouwhorst 
Mix B:  Hans Bal & Marcella Nieuwenhuizen 
 
Clubkampioenschappen Single (gespeeld in juni) 
Heren A:  Jan Duijndam   
Heren B: Erik Verbeek  
Heren 60+: Nol Bom 
Dames A: Femke Duijndam  
Dames B: Marcella Nieuwenhuizen  
 
Clubkampioenschappen Dubbel (gespeeld in september) 
Heren  A: Erik van der Lans en Jasper Rouwhorst 
Heren  B: Johan Enthoven en Damon van der Stap  
Heren C:  Finn van Marrewijk en Paul van Marrewijk  
Heren 60+: Nico van Schie en Kees Kleyberg  
Dames A: Marcella Nieuwenhuizen en Kim Zuijderwijk 
Dames B:  Kelly Lussenburg en Charlotte Vergouwen  
 
De winnaars van de Piramidecompetitie van het jaar 2022 zijn:  
Heren:  Jan Duijndam 
Dames: Femke Duijndam 
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Toernooikalender 2023 
 
Voor 2023 heeft de toernooicommissie een toernooiagenda gemaakt. Alle toernooien worden tijdig 
aangekondigd via de e-mail en op de Quintussite. Het aanmelden voor de ‘eendaagse toernooien’ kan 
altijd via de mail: tvqtoernooi@gmail.com. Het inschrijven voor de clubkampioenschappen gaat via  
www.toernooi.nl.  
 
De toernooicommissie streeft ernaar de toernooien voor eenieder, van jong tot oud en van beginner 
tot ‘Nadal en Federer’, interessant te maken, waarbij het plezier aan de tennissport voorop staat. Tot 
ziens op de tennisbaan! 
 
PROGRAMMA 
 
Piramidecompetitie 2023 
Ook in 2023 organiseren we de Piramidecompetitie.  
Op zeven zondagen worden wedstrijden gepland. De data:  
 
• 5 februari 
• 5 maart 
• 16 april 
• 14 mei 
• 2 juli 
• 3 september 
• 8 oktober 
 
 
Toernooien - Clubkampioenschappen 
 
Clubkampioenschappen Mix        → Donderdag 23 maart t/m zaterdag 1 april 2023  
 
In verschillende klassen wordt gestreden voor de titel: TVQ Clubkampioen 2023 Mix (A, B, C en 60+) 
en mix (A, B, C en 60+). De finales zijn op zaterdagavond. Ook juniorleden vanaf 16 jaar kunnen zich 
inschrijven.  
 
Uiterste inschrijfdatum: maandag 13 maart.  
Inschrijfgeld 5 euro per deelnemer per onderdeel.  
 
 
Clubkampioenschappen Single        → Donderdag 1 juni t/m zaterdag 10 juni 2023 
 
In verschillende klassen wordt gestreden voor de titel: TVQ Clubkampioen 2023 singles (A, B, C, 60+) 
en mix (A, B, C en 60+). De finales zijn op zaterdagavond. Ook juniorleden vanaf 16 jaar kunnen zich 
inschrijven.  
 
Uiterste inschrijfdatum: maandag 22 mei.  
Inschrijfgeld 5 euro per deelnemer per onderdeel.  
  
 
Clubkampioenschappen Dubbels      →  donderdag 7 sept t/m zaterdag 16 september 2023 
 
In verschillende klassen wordt gestreden voor de titel: TVQ Clubkampioen 2023 dubbels (A,  B, C en 
60+). De finales worden gespeeld op zaterdagavond. Ook juniorleden vanaf 16 jaar kunnen zich 
inschrijven.  
 
Uiterste inschrijfdatum: maandag 28 augustus. 
Inschrijfgeld 5 euro per deelnemer.  
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Toernooien - Dag- en avondtoernooien 2023:  
 
Lady’s Evening     →  Vrijdagavond 7 april 2023  
 
Een avond speciaal voor de vrouwen. Er worden meerdere dubbelpartijtjes gespeeld. Je staat elk 
partijtje naast een andere tennismaat en tegenover je staat elke keer een andere combinatie.  
 
Uiterste inschrijfdatum: maandag 3 april. 
Deelname is gratis. 
 
 
Mix & Dubbel Invitatietoernooi → Zondag 27 augustus 2023   
 
Eendaags toernooi waarin je iemand van binnen én buiten de vereniging mag uitnodigen. Je kunt je 
inschrijven als dubbel of als mix-koppel.  
 
Uiterste inschrijfdatum: zondag 20 augustus. 
Deelname is gratis. 
 
 
Boys Only Toernooi            → vrijdagavond 20 oktober 2023 
 
Een avond speciaal voor de mannen. Er worden meerdere dubbelpartijtjes gespeeld. Je staat elk 
partijtje naast een andere tennismaat en tegenover je staat elke keer een andere combinatie. 
 
Uiterste inschrijfdatum: zondag 13 oktober.  
Deelname is gratis. 
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Rackettrekken 
 
Wat is Rackettrekken? 
 

Rackettrekken biedt de mogelijkheid om eens tegen personen te spelen met wie je eigenlijk nooit 
tennist. De pasjes van de aanwezige leden worden gehusseld, zodat het elke keer weer een 
verrassing is tegen wie je speelt. Rackettrekken is voor iedereen, dus ook voor leden die nog maar net 
tennissen. Je leert er erg veel van en de mogelijkheid bestaat dat de ene pot heftiger is dan de 
andere. Tussen de partijen door en na afloop is er gelegenheid om een drankje te nuttigen in De 
Uithoek. 
 

Wanneer kun je rackettrekken? 
 

Op de woensdagochtend tussen 9:00 uur en 11:00 uur wordt het rackettrekken georganiseerd door 
Piet Onings en Caroline van Oostrom. We starten de eerste ronde om stipt 9:00 uur. Mocht je dit te 
vroeg vinden, dan kun je aanschuiven bij de koffie om 10:00 uur met aansluitend de tweede ronde. 
Zijn er meer dan 16 deelnemers, dan draaien we in na elke 4 games, zodat niemand lang naast de 
kant hoeft te zitten. 
Op de vrijdagavond start de eerste ronde om 19:00 uur. De tweede ronde begint om 19:45 uur en 
duurt tot 20:30 uur en vanaf 20:30 uur is het vrij tennissen op alle banen. 
 
 
Verslag over 2022 
 
In 2022 hebben we weer heerlijk kunnen tennissen op de woensdagochtend en ook een paar nieuwe 
gezichten mogen verwelkomen. Dat juichen we toe want rackettrekken staat open voor alle leden van 
Quintus en het verplicht je niet elke week te komen!  
Op de vrijdag hebben Mariska en Roy hun afscheid aangekondigd, maar het rackettrekken gaat hier 
gewoon door, zij het zonder vaste organisatie. Er is er een kleine groep ontstaan die ook graag ziet 
dat er meer Quintus leden hun gezicht er eens laat zien, want het is een gezellig begin van je 
weekend. 
 
 
Afscheidswoord Mariska en Roy 
 
Na zeker 10 jaar betrokken geweest te zijn bij het racket-trekken, en Roy zeker de laatste jaren vrijwel 
altijd aanwezig was, hebben wij besloten hiermee te stoppen. De vrijdagavonden zijn niet meer zo 
druk bezocht als voorheen. Er zijn meestal dezelfde mensen aanwezig die onderling een groeps-app 
hebben aangemaakt van het racket-trekken van de vrijdagavond. Het Racket-trekken blijft zeker 
bestaan op de vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur waar iedereen zich kan aansluiten. Deze 
avond blijft ook zeker beschikbaar vanaf 20.30 uur om vrij te tennissen. Hierbij wil ik gebruik maken 
om iedereen te bedanken voor de gezellige tennisavondjes, en wie weet, zien jullie me nog even terug 
om zelf een balletje te slaan. Lieve groetjes Mariska Jansen-Boerma 
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De huidige sponsoren van Tennisvereniging Quintus 
 

• Quiz Brothers 
 

• Boutkan Tweewielers 
 

• Duijnisveld Kasconstructies 
 

• Bouwbedrijf J. Eekhout bv. 
 

• Bouwbedrijf Jongerius bv 
 

• Rik Hanemaayer Scherminstallaties  
 

• John Schutte Tuinbouwverfspecialist 
 

• Duijvestijn Waarde voor Wonen 
 

• iTennis Westland 
 

• VerkadeKlimaat   
 

• Westland Oldtimers 
 

• Broch & Volkering verzekeringen 
 

• Kwintplant 
 

• Transport People 
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Voorwaarden Sponsoring/reclame 
 
Tennisvereniging Quintus is in 1985 opgericht met het doel gelegenheid te geven om recreatief in 
Kwintsheul te kunnen tennissen voor jong en oud. 
Hiervoor heeft de vereniging vier all-weather Kushion Kourt tennisbanen ter beschikking. De 
vereniging heeft ongeveer 300 leden waarvan ongeveer 20 jeugd- en juniorleden. Om onze kosten te 
dekken beschikken wij over een aantal inkomensbronnen zoals: contributies, opbrengsten kantine en 
sponsoring, bv. reclame op de winddoeken langs de tennisbanen. 
 
U kunt onze vereniging steunen door o.a. een winddoek langs de banen, met reclame van uw bedrijf 
erop, te nemen.  
De winddoeken, met afmetingen van ca. 8 bij 1,90 meter of ca. 16 bij 1,90 meter, worden door de 
vereniging aan uw bedrijf ter beschikking gesteld en u zorgt voor de belettering. Deze belettering komt 
voor uw rekening. Daarnaast sluiten wij een overeenkomst met u waarbij u toezegt voor 5 jaar, dit is 
ongeveer de levensduur van een winddoek, onze vereniging te steunen. 
De kosten die u jaarlijks aan de vereniging verschuldigd bent voor uw winddoek zijn : 
€ 250 voor een winddoek van 8  bij  1,90 meter; u krijgt hierbij 1 sponsorpasje. 
€ 500 voor een winddoek van 16 bij  1,90 meter; u krijgt hierbij 2 sponsorpasjes. 
Sponsorpasjes worden uitgegeven aan personen die eigenaar zijn van of leiding geven aan een 
bedrijf dat voor het winddoek betaalt met eventueel de partner.  
Met dit pasje kunt u het gehele jaar spelen en bovendien bent u vrijgesteld van bardienst. 
 
Als u geïnteresseerd bent onze vereniging te steunen neem dan contact op met de penningmeester 
de heer Stef Beun, tel. 06-51054495, e-mail: stefbeun@hotmail.com of met de voorzitter Freek Batist, 
tel. 06-41536877. 

mailto:stefbeun@hotmail.com
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Bar en bardiensten 
 
Als lid van tennisvereniging Quintus heeft  men rechten, maar ook plichten. 
Eén van die plichten is het draaien van bardienst zoals in het huishoudelijk reglement is vastgesteld. 
Men doet één tot twee keer bardienst per jaar. Die bardiensten worden gedraaid in de avonduren en 
in het weekend overdag.  
Drie tot vier weken voorafgaande aan de maand waarin u bent ingedeeld ontvangt u per e-mail de lijst 
met bardiensten en het adres waar u de sleutel kunt halen en brengen, het sleuteladres. 
Bent u onverhoopt verhinderd op de datum dat u bent ingedeeld, dan dient u zelf voor vervanging te 
zorgen. U kunt de maandlijst gebruiken om te ruilen voor een bardienst op een andere dag in die 
maand. Het sleuteladres van de betreffende maand moet altijd van dat ruilen op de hoogte worden 
gesteld. De namen en telefoonnummers van de sleuteladressen vindt u voorin dit boekje.  
Voor de zomermaanden juli en augustus krijgt men de lijsten van beide maanden, zodat men 
gedurende de gehele vakantieperiode kan ruilen. Want ook in de vakantietijd blijft de Uithoek 
geopend. 
 
LET OP: wanneer u bardienst hebt, bent u altijd verplicht naar De Uithoek te komen. De bardienst is 
er ook ten behoeve van de jeu de boules (die verzorgt immers ook een deel van het jaar de bardienst 
t.b.v de tennis). Neem bij twijfel altijd contact op met het sleuteladres. 
De bardienst op doordeweekse dagen begint het gehele jaar om 19:30 uur en duurt in principe tot 
23:30 uur. Op dat tijdstip dient de baanverlichting uit te zijn. De barcommissie verwacht van u, dat u 
op tijd aanwezig bent op het tennispark.  
 
In- en uitschakelen van de alarminstallatie. 
Bij binnenkomst in het gebouw bevindt zich direct links achter de kantinedeur (dus niet de buitendeur) 
het bedieningspaneel van de alarminstallatie. Het enige wat u moet doen, is het intoetsen van een 
code en op ‘uit’ drukken. Deze code is aanwezig in de portemonnee die u bij het sleuteladres heeft 
gehaald. Dezelfde procedure geldt voor het verlaten van de kantine aan het einde van de bardienst 
(code intoetsen en op ‘aan’ drukken, de deur op slot draaien en gebouw binnen 30 seconden 
verlaten). Voor alle duidelijkheid: kleedruimten, toilet en gang staan niet op alarm, de bestuurskamer 
en de meterkast wel. 
 
Verlichting. 
De knoppen voor de baanverlichting bevinden zich in de voorhal direct naast de buitendeur. De 
knoppen voor de verlichting van de kantine bevinden zich achter de bar, naast het raam bij de keuken. 
Let erop dat alle verlichting uit is, wanneer u De Uithoek verlaat. Kleedkamers en toiletten zijn 
voorzien van bewegingssensoren. 
 
Keuken en bar 
In de keuken vindt u kop en schotels, lepeltjes en alle benodigde ingrediënten. Aan het einde van uw 
bardienst dient u ervoor te zorgen dat de koelkasten zijn bijgevuld; in de voorraadruimte achter de 
keuken kunt u alles hiervoor vinden. Achter de bar ligt een handboek met daarin de beschrijvingen 
hoe de verschillende apparaten bediend moeten worden. Mocht u er niet uitkomen of nog vragen 
hebben, schroom dan niet de aanwezige leden om hulp te vragen of contact op te nemen met het 
sleuteladres. Zorg ervoor dat de kantine inclusief de keuken en bar er weer opgeruimd en schoon 
uitziet voor volgend gebruik. 
 
Cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken 
Het volgen van een ‘Cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ door alle vrijwilligers die 
bardienst draaien is onderdeel van onze horecavergunning. Daarom het verzoek om deze cursus 
voorafgaand aan de eerstvolgende bardienst waarvoor je bent ingepland te volgen en het behaalde 
certificaat te mailen naar janerna@kabelfoon.nl . 
De cursus neemt ongeveer een uur in beslag en je kunt deze op een moment dat het je zelf uitkomt 
volgen via onderstaande de link: https://vrijwilligerswerkacademie.nl/mod/page/view.php?id=105 
Je zult dan eerst een account moeten aanmaken voordat je kunt starten met de cursus. 
 
Mede door UW inzet kunnen we met elkaar veel sportief tennisplezier hebben. 
Wij danken u alvast voor uw medewerking en wensen u een gezellige bardienst toe. Waarbij u niet op 
een 'droogje' hoeft te zitten; per bardienst zijn twee kopjes koffie en een consumptie voor rekening van 
de vereniging. 

mailto:janerna@kabelfoon.nl
https://vrijwilligerswerkacademie.nl/mod/page/view.php?id=105
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Jaarverslag Barcommissie 2022 
 

Als barcommissie zijn wij blij dat Covid in Januari 2022 weer op zijn retour was, waardoor de omzet 
vanaf februari weer op stoom is gekomen. U zal zeggen lekker belangrijk, maar vergeet niet dat de 
omzet van de kantine toch heel belangrijk is in het totale financiële plaatje van een vereniging zoals de 
tennis en vele vergelijkbare sportverenigingen. En natuurlijk is het niet allemaal winst, want er liggen 
zeker hoge kosten aan ten grondslag. En dan heb ik het niet over de arbeid/tijd die erin wordt 
gestoken door onze vrijwilligers maar wel over alle grondstoffen, transport, energie en arbeid door 
derden voordat er überhaupt een verkoopbaar product over de Quintus toonbank gaat. 
 
Maar nu we het toch over vrijwilligers hebben wordt het steeds duidelijker dat een vereniging daarmee 
valt of staat. In het Westland hebben wij nog niet zoveel te klagen, maar in de steden wordt dit toch 
vaak heel lastig om de zaak draaiend  te houden. Gelukkig heeft onze barcommissie er dit jaar weer 2 
nieuwe vrijwillgers bij t.w. Desiree Rouwhorst en Stef Voordenhout en wij zijn hier heel blij mee en 
vooral omdat zij nog lekker jong zijn en zij ook weer andere jonge leden kunnen enthousiasmeren om 
ook wat voor de vereniging te doen. 
  
Willem vd Arend heeft de barcommissie verlaten en Corien de Bruin zal eind 2022 stoppen wij danken 
hen voor hun inzet al die jaren. 
 
Een ander werkje dat ook weer door enthousiaste vrijwilligers is gedaan is het schoonmaken van de 
overkapping voor de kantine en dat na een reünie van een naburige voetbal vereniging, “Chapeau 
mannen”. 
 
Op deze manier houden we de vereniging draaiend  en leefbaar en gaan we weer een nieuw jaar in 
wat weer nieuwe ontwikkelingen zal geven. 
 
Aad Grootscholte  
Voorzitter barcommissie
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Jaarverslag Ledenadministratie 2022   
Na de toch wel verrassende stijging van het ledenaantal in 2021 met 21 stuks is dit in 2022 vrijwel 
gelijk gebleven. Het aantal nieuwe leden compenseerde het aantal opzeggingen . 
 
Na de vervanging van de Experiabox door een Fritzbox functioneert het Elektronisch afschrijfsysteem 
(Tennisbox) sinds kort ook op afstand gelukkig weer prima, dankzij de kennis en de vele avonden 
noeste arbeid van Jasper Greep. Nieuwe leden, opzeggingen en wijzigingen kunnen weer binnen een 
paar minuten vanuit huis in Tennisbox worden ingevoerd. 
 
Op 1 januari 2023 gaat de penningmeester over op een ander boekhoudprogramma (Sportlink). 
Met behulp van een extra module kan de inning en verwerking van de contributie in dat systeem 
worden geïntegreerd. 
Opzeggingen, aanmeldingen en wijzigingen in gegevens van leden blijven normaal via het 
ledensecretariaat lopen. 
 
Het telefoonnummer van de Uithoek is door de KPN zonder opgave van redenen gewijzigd  
van 0174-296575 in 0174-296614. 
 
Ledenadministratie, Jan de Recht , 24-11-2022 
 

 

Specificatie verloop ledenbestand: 
 

  

06-11-
20 opzeg nieuw 

wisseling 
intern 

02-11-
21 opzeg nieuw 

wisseling 
intern 

02-11-
22 

                    

senioren 203 10 35 -5 223 13 21 -2 229 

                

daluur 50 6 4 1 49 7 1 1 44 

                

sponsor 26            2 1 27    27 

                

ereleden 7      2 9    9 

                

lid van verd. 2       2    2 

                

slapend 2  2   2 2 2 1 2 3 

                

jeugd/junior 20 3         3 -1 19 5 3 -1 16 

                

totaal 310 21 31 0 331 27 26 0 330 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2022 
 
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen: 
 
Jan Duijndam  → 06-48831240 
Desiree Rouwhorst  → 06-22899991 
Hans Bal   → 06-51380438 
 
Het tennisjaar 2022 
 
Over het afgelopen jaar is niet heel veel te vertellen vanuit de jeugdcommissie. In april was er een 
leuk toernooi waarbij de kinderen weer samen met volwassenen mochten spelen, dat blijft een goede 
combinatie om erin te houden. Het aantal jeugdleden is al jaren erg laag, waardoor het lastig blijft om 
buiten de lessen om veel voor deze doelgroep te organiseren. Misschien dat we in 2023 gaan 
proberen om een ‘oud concept’ nieuw leven in te blazen door af en toe op woensdagmiddag de 
jeugdleden uit te nodigen om gezellig onderling een balletje te komen slaan. 
 
De jeugdcommissie heeft behoefte aan ‘nieuw bloed’ om het jeugdtennis op Quintus weer een nieuwe 
impuls te geven. Het mooiste zou zijn als er enkele ouders van jeugdleden bereid gevonden kunnen 
worden om hier energie in te steken. Wellicht dat er met enkele nieuwe commissieleden die nauw 
betrokken zijn bij de doelgroep weer meer leven in de brouwerij komt bij onze jeugdafdeling. 
Ben jij zo iemand, of ken je iemand die hiervoor interesse zou kunnen hebben? Neem dan contact op 
met de voorzitter van de jeugdcommissie: Jan Duijndam (06-48831240). 
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Jaarverslag Materiaalcommissie 2022  
 
Materiaalcommissie bestaande uit: 
René Hendriks (coördinator), Piet van Zundert en Wim Jansen (vrijwilliger)   
 
Een commissie die voor veel leden niet direct opvalt, maar toch ook zeker onmisbaar is op onze 
vereniging. René Hendriks heeft aangegeven na jaren te willen stoppen en daarvoor is gelukkig 
iemand opgestaan die dit van hem over wil nemen, namelijk André van Meurs. En naast de blijvende 
inzet van Piet en Wim hebben Fred Boekhoudt en Remi Broch ook hun hulp aangeboden ter 
ondersteuning.  
Alvast allen bedankt hiervoor en natuurlijk ook vooral een bedankje voor René voor zijn jarenlange 
inzet. Mede door zijn inzet ziet onze vereniging er goed uit en zijn de banen in goede conditie.   
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 Huishoudelijk Reglement van Tennisvereniging Quintus 
 
1. Het Bestuur 

1.1 Het bestuur bestaat minimaal uit 5 leden, inbegrepen de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester, die allen seniorlid, erelid of lid van verdiensten dienen te zijn. Nieuwe 
bestuursleden worden op voordracht van minstens vijf leden van de vereniging of door het Be-
stuur ter benoeming voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. Tegenkandidaten 
kunnen tot 48 uur voor aanvang van de algemene vergadering door het Bestuur of op 
voordracht van tien of meer leden van de vereniging schriftelijk bij het secretariaat worden 
aangemeld. 

1.2 Bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaar. Na afloop van deze periode zijn 
zij terstond herkiesbaar. Zij hebben het recht tussentijds af te treden. 

1.3 Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het Bestuur op te maken 
rooster. Hij is terstond herbenoembaar. Hij die benoemd wordt ter voorziening in een 
tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 

 1.4 Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
a. door periodiek aftreden; 
b. door schriftelijk bedanken; 
c. door beëindiging van het lidmaatschap; 
d. door ontslag of royement door de algemene vergadering; 
e. door overlijden of onder curatelenstelling. 

1.5 De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de leden van het Bestuur zijn als volgt: 
a. De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven en draagt zorg voor de 

naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en 
bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder en vertegenwoordiger van de vereniging. 

b. De secretaris voert de administratie van de vereniging. Hij is belast met het notuleren van 
de vergaderingen en houdt het ledenregister bij. Bij deze laatste bezigheid kan hij zich 
laten assisteren, na verkregen  goedkeuring van het Bestuur. 

c. De penningmeester beheert de geldmiddelen. Voor zijn beheer is hij persoonlijk 
verantwoordelijk. Hij kan zijn taak aan derden overdragen of zich daarbij laten assisteren 
na goedkeuring van het Bestuur. Hij zorgt voor de inning van de contributie en overige 
inkomsten. Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de stand van 
baten en lasten van de vereniging kan worden gekend. Hij verricht geen betalingen anders 
dan tegen een behoorlijk getekende kwitantie. 
Gelden welke niet nodig zijn om aan onmiddellijke verplichtingen te voldoen, worden door 
hem in bewaring gegeven overeenkomstig de door het Bestuur te nemen besluiten. 

d. De overige bestuursleden krijgen een taak door het Bestuur opgedragen. 
 

2. Vergaderingen 
2.1 Naast de periodiek te houden bestuursvergaderingen wordt jaarlijks in de maand maart de 

algemene ledenvergadering gehouden. Dag, uur en plaats daarvan worden door het 
Bestuur vastgesteld. 

2.2 De algemene ledenvergadering heeft het recht van interpellatie, initiatief en amendement. 
 

3. Commissies 
3.1 Het bestuur kan volgens artikel 10 lid 5 van de statuten bevoegdheden, welke het bij of 

krachtens de statuten of dit reglement heeft aan een commissie delegeren. 
De gedelegeerde bevoegdheden worden door de commissie onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van het Bestuur uitgeoefend. 

3.2 Het Bestuur kan de door een commissie genomen besluiten te allen tijde intrekken of 
herzien. 

3.3 De leden van de commissies worden op voordracht van de betrokken commissie benoemd 
door de algemene vergadering, tenzij het gaat om een nieuw in te stellen commissie. In dat 
geval worden de commissieleden op voordracht van het bestuur benoemd. 

3.4 Bij tussentijdse vacatures in commissies kan het bestuur tijdelijk in deze vacature voorzien, 
eventueel op voordracht van de desbetreffende commissie. 

3.5 Commissieleden worden conform het bepaalde in artikel 10, lid 5 van de statuten voor één 
jaar benoemd. Zij zijn terstond herbenoembaar. 

3.6 Een commissie kan slechts worden ontbonden na goedkeuring van de algemene 
vergadering. 
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3.7 Tennisvereniging Quintus kent de volgende commissies: 
a. Toernooicommissie, welke is belast met de speltechnische aangelegenheden, zoals 

bijvoorbeeld het maken van de jaarlijkse baanindeling, het opmaken en wijzigen van 
reglementen alsmede het organiseren van competities en toernooien.  

   De Toernooicommissie is belast met het organiseren van  
   toernooien. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Jeugdcommissie (zie c.) 

 b. Barcommissie, welke is belast met het realiseren van een goede barbezetting in de 
Uithoek. Zij draagt zorg voor voldoende voorraad en materiaal.  

c. Jeugdcommissie, welke belast is met de organisatie en begeleiding van evenementen 
voor de jeugdleden. 

d. Kascommissie, welke belast is met de controle van de jaarstukken. 
e. Materiaalcommissie, welke is belast met het technisch op peil houden van de 

voorzieningen. 
f. Redactiecommissie, welke toeziet op de periodieke berichtgeving in het Quintusblad of 

anderszins.  
 3.8 De voorzitter van het Bestuur heeft het recht iedere commissievergadering bij te wonen. 

 
4. Sporttenue 

4.1 Leden van de Tennisvereniging Quintus worden slechts op de tennisbanen toegelaten 
wanneer zij gekleed zijn volgens het daaromtrent bepaalde in het baanreglement (zie 
artikel 1 van het baanreglement). 

 
5. Competitie 

5.1 Tennisvereniging Quintus speelt niet mee in de landelijke competitie van de Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennisbond. 

5.2 Spelende leden van de Tennisvereniging Quintus kunnen desgewenst meespelen in een 
verenigingscompetitie, conform het daartoe vastgestelde competitiereglement (zie artikel 
13). 

 
6. Toernooien 

6.1 Tennisvereniging Quintus organiseert minimaal twee toernooien  
                  per verenigingsjaar voor de leden.   

6.2 Ieder lid van de vereniging heeft het recht in te schrijven op de toernooien. 
6.3 Tijdens toernooien is het bepaalde in dit reglement onbeperkt van kracht, tenzij anders is 

aangegeven in het toernooireglement. 
 
7. Soorten lidmaatschap 

7.1 Tennisvereniging Quintus kent de volgende spelende leden: seniorleden, juniorleden, 
jeugdleden en daluurleden.  
Seniorleden zijn leden die op 31 december voorafgaande aan het verenigingsjaar ( het 
verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar) de 18 jarige leeftijd hebben bereikt. 
Juniorleden zijn leden die op 31 december voorafgaande aan het verenigingsjaar de 12 
jarige leeftijd hebben bereikt maar jonger  zijn dan 18 jaar. Jeugdleden zijn leden die op 1 
januari van het verenigingsjaar nog niet de 12-jarige leeftijd hebben bereikt. 
Daluurleden zijn seniorleden die alleen op werkdagen op door het Bestuur te bepalen tijden 
mogen spelen (zie het afschrijfreglement dat als bijlage II bij dit reglement is gevoegd). 

 
8. Strafbepalingen 

8.1 Het Bestuur is gerechtigd strafbepalingen toe te passen t.a.v: 
a. leden die de belangen van de vereniging schaden, dan wel de bepalingen van de 

statuten of de reglementen of de besluiten genomen in de algemene ledenvergadering 
overtreden; 

b. leden die door wangedrag de goede naam van de vereniging schaden; 
c. leden die ondanks herhaalde aanmaning in gebreke blijven hun contributieverplichting 

na te komen;  
  8.2 De straf kan bestaan uit: 

a. een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing; 
b. schorsing voor een bepaalde tijd; 
c. geldelijke boetes; 
d. beëindiging van het lidmaatschap; 
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e. royement; een door het Bestuur uitgesproken royement dient te worden bekrachtigd 
door de algemene vergadering met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte 
stemmen. 

8.3 De duur van de schorsing wordt bepaald door het Bestuur en is ingevolge artikel 7 lid 1 van 
de statuten gemaximeerd op vier weken. Bij langere termijn dient het Bestuur aan de 
algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.                    

     8.4  Protest tegen een opgelegde straf is mogelijk; dit protest dient dan 
                binnen twee weken na dagtekening van het bericht, waarin de  
               strafmaat vermeld staat, door het secretariaat te zijn ontvangen. 
 
9. Financiële bepalingen 

9.1 Nieuwe leden moeten bij inschrijving een door het Bestuur vastgesteld bedrag aan 
inschrijfkosten betalen. 

9.2 Een lid dient zijn contributieverplichtingen te voldoen binnen een door het Bestuur vast te 
stellen termijn. Wordt dit niet gedaan dan is het Bestuur gerechtigd strafbepalingen toe te 
passen, conform het bepaalde in artikel 8. 

9.3 Bij tussentijdse inschrijving wordt steeds per half verenigingsjaar met terugwerkende kracht 
de contributie berekend.       

9.4 Bij tussentijds afschrijven wordt de contributie, zoals bepaald in artikel 8 lid 1 van de 
statuten, over het gehele verenigingsjaar berekend. 

9.5 Geldelijke boetes dienen steeds binnen vier weken na berichtgeving te worden voldaan, 
tenzij binnen de in artikel 8, lid 4 vastgestelde tijd wordt geprotesteerd. 

 
10. Overige verplichtingen van de leden 

10.1 De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het ledensecretariaat op 
te geven. 

10.2 Nieuwe leden moeten bij aanmelding een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het 
ledensecretariaat inleveren. 

10.3 Spelende leden krijgen een spelerspas voor de duur van het lidmaatschap. 
      10.4a  De leden zijn verplicht tenminste eenmaal per kalenderjaar ( dan  
                 wel meerdere malen, zulks ter beoordeling van de barcommissie)  
                 bardienst te doen in De Uithoek. Daartoe dienen de aanwijzingen,  
                 opgesteld door de barcommissie, te worden opgevolgd. Bij in  
                 gebreke blijven zal terstond een nieuwe aanwijzing volgen. Bij  
                 hernieuwd in gebreke blijven, zal het bestuur optreden zoals bepaald  
                 in artikel 8 van dit reglement. 
 10.4b  De verplichting tot het doen van bardienst  vervalt pas nadat het   
                 lidmaatschap formeel is  beëindigd, zijnde op 31 december van enig 
                 jaar. Bij het niet voldoen aan deze verplichting, wanneer het  
                 lidmaatschap vroegtijdig schriftelijk is opgezegd, zal het 
                 lidmaatschapspasje worden ingevorderd, de toegang tot de banen 
                worden ontzegd en het betrokken ex-lid voor de periode van 3 jaar niet 
                 meer als lid  worden geaccepteerd.    
 
11. Baanreglement 

11.1 Het baanreglement is als bijlage 1 bij dit huishoudelijk reglement gevoegd, waarvan het 
onderdeel uitmaakt. 

 
12. Afschrijfreglement 

12.1 Het afschrijfreglement is als bijlage 2 bij dit huishoudelijk reglement gevoegd, waarvan het 
onderdeel uitmaakt. 

 
13. Competitiereglement 

13.1 Het competitiereglement (van de piramidecompetitie) is als bijlage 3 bij dit reglement 
gevoegd, waarvan het onderdeel uitmaakt. 
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14. Slotbepalingen 
       14.1   Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de Statuten, het Huis 
                 houdelijk Reglement, alsmede de bijbehorende bijlagen.    

14.2 Ten behoeve van de leden liggen exemplaren van de statuten en reglementen ter inzage 
bij het secretariaat.   

14.3 In alle gevallen, waarin de reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur. 
14.4 Het Bestuur is verplicht voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van reglementen voor te 

leggen aan de algemene vergadering. 
14.5 Wijzigingen in reglementen kunnen slechts van kracht worden bij een meerderheid van 2/3 

der uitgebrachte stemmen. 
 14.6 Dit reglement is in werking getreden op 30 november 1988 en laatstelijk gewijzigd op de 

algemene ledenvergadering van 14 januari 2013 
 
 

Baanreglement (bijlage 1 bij HHR) 
 
1. Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen is verplicht. Dit sluit dus het dragen van andere 

sportkleding uit. Schoenen met een grof geprofileerde zool (zoals jogging- en gravelschoenen) zijn 
VERBODEN. 

2. Gebruik altijd de daarvoor bestemde paden, wees zuinig op  de groenvoorziening en gooi afval in 
de daarvoor bestemde bakken. 

3. Gelieve de voetenvegers te gebruiken alvorens de baan te betreden. 
4. Behoort U tot de "afschrijvers", ga dan niet alvast op de baan, maar wacht tot de voorgaande 

spelers hun spel gestopt hebben. 
5 Loop niet op of via de baan, waar een ander tennist. 

Baan 1 is te bereiken via ingang 1 (terras); 
Baan 2 te bereiken via ingang 2 (zijkant: voorste deur); 
Baan 3 en 4 te bereiken via ingang 3 (zijkant: achterste deur). 

6. Toeschouwers en coaches/begeleiders mogen niet op de baan. 
7. Hangen over en leunen in het net is niet toegestaan. 
8. Enkelspelpaaltjes moeten na gebruik weer worden verwijderd. 
9. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur is het een ieder verboden op het park handel te 

drijven in sport- en/of andere artikelen. Het is tevens verboden om zonder schriftelijke 
toestemming van het bestuur in enigerlei vorm op het park reclame te maken. 

10.  Honden mogen slechts aangelijnd op het tennispark, maar mogen onder geen beding op de 
tennisbanen. 

11. Het is verboden zonder toestemming van de tennisvereniging tegen vergoeding tennisles te 
(laten) geven. 

12. In geval van beschadiging aan banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of 
andere eigendommen van de tennisvereniging is men verplicht daarvan terstond de 
tennisvereniging op de hoogte te stellen. In geval van moedwillige vernieling dient men de 
werkelijk geleden schade te vergoeden.  

 13. Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van het bestuur van de 
tennisvereniging of van degene die in dezen het bestuur vertegenwoordigt in strijd zijn met de 
goede orde en zeden, zoals: hinderlijk en/of onbehoorlijk optreden; 
    het maken van muziek; 
    het beklimmen van de afrasteringen; 
    elke gedraging, waardoor aan eigendommen van de tennisvereniging 
         Quintus en/of de Federatie Quintus schade kan worden toegebracht. 

14. De aanwijzingen van de materiaalcommissie en/of het bestuur van de tennisvereniging en 
betreffende het gebruiken het onderhoud van de banen en de orde op het park dienen strikt te 
worden opgevolgd. 

15. Het bestuur van de tennisvereniging of degene die in dezen het bestuur vertegenwoordigt heeft 
het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te (doen) verwijderen. 

16. Zaken waarin dit reglement niet voorziet worden beslist door het bestuur. Dient direct een 
beslissing te worden genomen en is het bestuur niet bereikbaar, dan kan de beslissing worden 
genomen door degene die het bestuur in die zaak vertegenwoordigt. 

17. Dit reglement is in werking getreden op 1 december 1987 en laatstelijk gewijzigd op de algemene  
vergadering van 25 november 2010. 
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Afschrijfreglement (bijlage 2 bij HHR) 
 
1 Het bespelen van de banen is uitsluitend toegestaan indien u met behulp van uw eigen geldige 

lidmaatschapspasje een baan hebt afgeschreven in het Elektronisch Afschrijf Systeem (EAS). 
Ook indien er zo weinig spelers zijn dat afschrijven overbodig lijkt, dient men af te schrijven om 
z.g. “zwart spelen” van zowel niet speelgerechtigde leden als niet leden te voorkomen. 

2 In het EAS zijn o.a. de volgende mogelijkheden en beperkingen ingevoerd: 
 Bespeling van de banen is mogelijk voor: 

- senioren: alle dagen tot 23.30  
- daluurleden: maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur. 
- junioren: alle dagen op alle banen tot 21.00 uur. 
- jeugdleden: alle dagen op alle banen tot 18.00 uur. 

o De speeltijd voor enkelspel bedraagt 35 minuten, voor dubbelspel 45 minuten. 
De afschrijftijd wordt bepaald aan de hand van de tijdsaanduiding op het EAS 
scherm. 

o Na het afschrijven moet men tot het moment van spelen op het park blijven. 
o Indien spelers op een baan niet worden afgeschreven mag men op die baan 

desgewenst doorspelen totdat er wel wordt afgeschreven. Het is daarbij niet 
toegestaan om direct aansluitend aan de speeltijd op dezelfde baan af te 
schrijven (z.g. doorschrijven).  

3 Introducés mogen spelen onder de volgende voorwaarden: 
- introductie is niet mogelijk tussen 1 april en 1 oktober op werkdagen na 18.00 uur  
- introductie is niet mogelijk indien de wachttijd meer dan 45 minuten is 
- een lid mag maximaal driemaal per jaar een persoon introduceren; een persoon mag 

maximaal driemaal per jaar worden geïntroduceerd 
- de introducé moet in het EAS aangemeld te worden door het lid 
- de kosten voor een introductie bedragen voor senioren (18 jaar en ouder) € 5,- en voor 

jeugd/junioren € 2,50 per dag, waarbij de introducé op die dag maximaal 4 uur mag spelen 
-    Introductiepasjes zijn verkrijgbaar bij Boutkan Tweewielers, Kerkstraat 2b, Kwintsheul 
- indien een speelgerechtigd lid op de baan wordt aangetroffen met een niet speelgerechtigd lid 

of met een persoon die niet als introducé in het EAS is aangemeld dan zal het eerstgenoemde 
lid worden verplicht tot betaling van driemaal het introductietarief (€ 15,- resp. € 7,50).  

- op introducés zijn de Statuten en de Reglementen van toepassing; het introducerende lid is 
verantwoordelijk voor de naleving ervan  

4 Indien de wachttijd meer dan 45 minuten bedraagt dan heeft men het recht om, in overleg met 
betrokkenen, dubbels te vormen op banen waar slechts twee spelers hebben afgeschreven; de 
speelduur wordt dan verlengd naar de speeltijd voor het dubbelspel, tenzij de betreffende baan al 
aansluitend is afgeschreven. 

5 Elk lid wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. Elk lid heeft het recht een ander lid te 
wijzen op een overtreding van dit reglement. Bij een weigering om volgens de reglementen te 
handelen wordt u verzocht het Bestuur hiervan in kennis te stellen. 

6 Zaken waarin dit reglement niet voorziet worden beslist door het Bestuur. 
7 Bij niet naleving van dit reglement kan het bestuur conform artikel 8 van het Huishoudelijk 

Reglement overgaan tot maatregelen, waaronder het (tijdelijk) blokkeren van de spelerspas. 
8     Dit reglement is laatstelijk gewijzigd op de Algemene Leden Vergadering van 25 november 2010.  
 
 


