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De tennisbanen, de overkapping en de ruimte er om heen zijn eigendom van Stichting
Beheer Horsthuis en is verboden voor onbevoegden.
De tennisbaan mag alleen betreed worden met tennisschoenen.
Bij opdooi mag je niet op de tennisbaan lopen/spelen. Bij twijfel kan je de
onderhoudscommissie bellen.
De waterkraan op het veld geeft geen drinkwater.
De schakelaars van de baanverlichting zitten achter de afgesloten deur van de berging.
Denk eraan! Na het uitdoen van de lampen, moet 20 minuten gewacht worden voordat ze
weer aangezet mogen worden.
Voor leden is een sleutel beschikbaar, die toegang geeft tot de berging (verlichting en
bezem) en de sporthal, om gebruik te maken van het toilet, de kleedkamer en om
drinkwater te halen. Een sleutel is te verkrijgen bij de ledencommissie, tegen een
borgsom van € 10.-.
Na het spelen hoeft de tennisbaan niet geveegd te worden. Dit wordt gedaan door de
onderhoudscommissie.
Zie je dat iets stuk is of heb je opmerkingen over het onderhoud? Meld dit bij de
onderhoudscommissie.
Laten we met z’n allen zorgen dat de overkapping netjes blijft. Er staat een bezem in
de berging.
Merk je ongewenst of verkeerd gebruik van of bij de tennisbaan op? Spreek elkaar
erop aan of meld het bij de onderhouds- of ledencommissie.

Gebruiksrechten tennisbaan
Leden van de afdeling tennis, onderdeel van de SportVereniging Broekland, hebben vrij
toegang tot de tennisbanen en het gebruik ervan. Tijdens hun vaste gereserveerde uur, die
op de website vermeld staat, hebben de betreffende leden voorrang op de andere leden.
https://horsthuisbroekland.nl/bezetting
Leden kunnen niet op de baan als personen/groepjes/niet-leden een baan gehuurd hebben.
Op https://horsthuisbroekland.nl/bezetting staat vermeld op welke tijden dat is.

Hoe word ik lid?
Je kan je aanmelden als lid via de website https://svbroekland.nl/lid-worden of neem
contact op met de ledencommissie.

Soort tennislidmaatschappen en voorwaarden
Jaarlidmaatschap
Zomerlidmaatschap
Winterlidmaatschap
Jouw tennisseizoen om 1 januari tot 1 januari, 1 april tot 1 oktober
1 oktober tot 1 april
dagelijks/wekelijks/zo een heel kalenderjaar
vaak je wilt te
tennissen is in de
periode van …….
Alle tennisleden hebben (per groepje) recht om wekelijks een baan te reserveren op een vast
uur. Dat kan door een mail te sturen naar: secretariaat@horsthuisbroekland.nl
Tijdens dit vaste gereserveerde uur hebben zij voorrang op andere leden om te spelen. Op de
website https://horsthuisbroekland.nl/bezetting is te zien wanneer dit is.
De duur van het
wordt elk jaar
wordt elk jaar
wordt elk jaar
lidmaatschap
automatisch verlengd
automatisch verlengd automatisch verlengd
Afmelden als lid moet vóór 31 december
minimaal één maand
minimaal één maand
bij ledencommissie
voor aanvang nieuwe
voor aanvang nieuwe
gedaan zijn ……….
tennisseizoen
tennisseizoen
Contributiekosten zijn € 130.€ 80.€ 80.per seizoen
Contributie wordt
In de maand april
In de maand april
In de maand oktober
geïnd via automatische
machtiging*
*op verzoek kan een bevestiging van contributie betaling verstrekt worden.
*als een lid geen automatische machtiging wenst, wordt € 7.50 extra kosten berekend.

Wie zijn lid van de afdeling tennis?
Tennisleden ontvangen geen pasje (meer). Op de ledenlijst, die op het prikbord onder de
overkapping hangt, kan men zien wie de tennisleden zijn.
Op de website https://horsthuisbroekland.nl/bezetting is te zien wanneer de baan/banen
door leden via vaste bezetting zijn gereserveerd. En wanneer (en door wie) een baan aan
niet-leden is verhuurd door Stichting Beheer Horsthuis.

Contactpersonen voor tennisleden
Ledencommissie
Anneke van de Vondervoort en Benny Blom
Te bereiken via: tennis@svbroekland.nl
Onderhoudscommissie:
Theo Marissink en Gerard Schrijver
Te bereiken via 06-12 30 56 51 (Theo)

Kan ik ook tennissen als ik géén lid ben van de tennisafdeling?
Ja, dat kan ook. Op de vrije uren (niet gereserveerde bezetting van de baan) kunnen ook
niet-tennisleden een tennisbaan huren.
Op de website https://horsthuisbroekland.nl/bezetting is te zien wanneer de tennisbanen
vrij of bezet zijn.
Stuur een mail naar: secretariaat@horsthuisbroekland.nl (door te klikken op de oranje
knop ‘Reserveren’)
Vermeld je contactgegevens en met hoeveel personen je op welke dag(en)/tijdstip(pen) een
baan (banen) wilt huren. Je ontvangt van Stichting Beheer Horsthuis een factuur. Je moet
de kosten onderling zelf verrekenen met je tennismaatje(s).
Wat een tennisbaan huren kost, vind je ook op de website. (onder de knop ‘tarieven
sportaccommodatie’)
Ben je lid van een van de andere afdelingen van SV Broekland? Dan geldt voor jou een
gereduceerde prijs.
Goed idee om in de winter- of zomerstop toch door te trainen met je teamgenoten!

