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WELKOM BIJ T.C. HELIOS
We heten je van harte welkom bij T.C. Helios. Om je alvast een beetje op weg te helpen binnen onze
tennisclub hebben we in dit document wat informatie op een rijtje gezet. Het betreft o.a. algemene
informatie, het baanreglement, informatie over tennislessen en de vrijwilligerstaken. Op onze website vind je
ook al deze informatie. Voor vragen kun je altijd terecht bij het secretariaat. We wensen je veel tennisplezier
bij onze vereniging!
Een beetje historie
De vereniging is opgericht in 1964, op 19 februari. De naam “Helios” kwam tot stand door de beginletters
van “Heel ligt ons” samen te voegen. Door met het derde woord een beetje te variëren, kon de gedachte aan
helios als zon in de naam worden gebracht. De zon was altijd onderdeel van het verenigingslogo en ook in
het laatste nieuwe logo staat de gele tennisbal symbool voor de zon.
Missie en visie
Onze missie (waar staan we voor) is dat we een sociale en gezellige vereniging zijn waar het plezier in tennis
centraal staat. Onze visie (waar gaan we voor) is dat we een bruisende ontmoetingsplek willen zijn voor jong
en oud waar je dagelijks terecht kunt om met tennis bezig te zijn, op ieder niveau, prestatief en recreatief.
Gezellig, Sociaal en Gezond zijn belangrijke kernwoorden voor al onze activiteiten en plannen.
Bestuur en commissies
T.C. Helios is geheel afhankelijk van vrijwilligers. De meeste seniorleden vervullen een vrijwilligerstaak door
achter de bar te staan of te helpen met schoonmaken. De contributie van de vereniging is hier in principe op
afgestemd. Het is ook mogelijk (en zeer gewenst!) om je gedurende een langere tijd actief in te zetten voor
de vereniging, namelijk in het bestuur of in een commissie.
Er zijn momenteel 5 actieve commissies:
Kantinecommissie:
zorgt voor de barbezetting en ondersteuning (vaak met fantastische hapjes!) tijdens
alle activiteiten en toernooien.
Wedstrijdcommissie:
Coördineert de KNLTB competitie voor jeugd en senioren en organiseert de meer
prestatieve activiteiten als Kubus (Kids)toernooi en Clubkampioenschappen.
Activiteitencommissie: organiseert alle recreatieve activiteiten voor jeugd en senioren. Zoals het
Pannenkoekentoernooi, HeliTOS, Helios Open en het slottoernooi. Coördineert ook
samen met het WhoZnext team leuke activiteiten voor de jeugd als Zeskamp en
discoschaatsen.
Onderhoudscommissie: zorgt ervoor dat ons park er altijd verzorgd bij ligt en coördineert de contacten met
de gemeente over het groot onderhoud.
Sponsorcommissie:
verbind onze vereniging met het lokale bedrijfsleven. Onderhoudt het contact met
(nieuwe) sponsoren & organiseert passende sponsoractiviteiten. Regelt samen met
de onderhoudscommissie dat onze sponsoren zoveel mogelijk zichtbaar zijn op het
park.
Mocht je interesse hebben om het bestuur te ondersteunen of mee te helpen in een commissie, meld je dan
bij een van de bestuursleden. Je inzet wordt enorm op prijs gesteld, we kunnen altijd hulp gebruiken. Vele
handen maken licht werk!
Activiteiten gedurende het jaar
Het park is gedurende het hele jaar toegankelijk voor leden. Op de ‘all weather banen’ kan in principe het
hele jaar getennist worden. Eind maart/begin april wordt het tennisseizoen altijd ‘officieel’ geopend . Er zijn
gedurende het jaar veel activiteiten voor jong en oud. Zoals HeliTOS, waarbij een introducé (geen lid) altijd
welkom is. Of het gezellige Pannenkoekentoernooi voor jeugd en de clubkampioenschappen voor senioren.
Het beroemde Kubustoernooi is altijd in week 24 en druk bezocht. En in de weekenden gedurende voor-en
najaar wordt er door jong en oud gestreden tijdens de competities. Rond november wordt het jaar ook altijd
feestelijk afgesloten. Volg T.C. Helios op Facebook en Instagram of kijk op onze website voor het laatste
nieuws over de geplande activiteiten.
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BAANGEBRUIK & REGLEMENT T.C. HELIOS
Tennispark en clubhuis T.C. Helios
Adres: Heideweg 1, 6097 BT HEEL. Tel. 0475-572450. Het tennispark is dagelijks geopend van 08.00 tot 23.00
uur en voor leden toegankelijk. Het clubhuis biedt kleed- en douchegelegenheid. De bar wordt gerund door
vrijwilligers.
Toegang park
Het park is alleen toegankelijk met een geldige KNLTB pas van T.C. Helios. Daarnaast is deze pas nodig voor
het afhangen. Wie niet aan trainingen, evenementen e/o wedstrijden meedoet, moet een baan afhangen. Zo
houden we als club zicht op het gebruik van de banen, weren we misbruik, en kunnen we nuttige informatie
vergaren over de uren waarop wordt gespeeld.
Baanreglement
Bij een vereniging horen spelregels. Hierbij is sportief gedrag het algemene uitgangspunt. Neem gepaste
normen en waarden in acht en respecteer elkaar. Dit houdt ook in dat je niet vloekt, scheldt, met rackets
gooit of op netten slaat. Als ouder geef je ook het goede voorbeeld. Neem als lid van de club je
verantwoordelijkheid en en spreek mensen aan op respectloos gedrag. Je kunt dit ook altijd melden bij het
bestuur.
Algemeen baangebruik
De kunstgrasbanen zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar. De banen mogen uitsluitend worden
bespeeld door leden met een geldige KNLTB-ledenpas. Indien de banen echt niet bespeelbaar zijn (sneeuw,
opdooi, etc.) zal dit ook via de website (homepage en nieuws) e/o via mail of social media
(Facebook/Instagram T.C. Helios) kenbaar worden gemaakt. De banen worden wekelijks door de
onderhoudscommissie geveegd en onderhouden.
Tijdens het spelen is het dragen van algemeen aanvaarde tenniskleding verplicht.
Reserveren van een baan
Het reserveren van een baan geschiedt met behulp van een digitaal afhangbord (in de gang van het pand,
naast de kantine). Door het volgen van de instructies op het digitale afhangbord kan door 2 of 4 spelers één
van de vrije banen gereserveerd worden. Zonder geldig pasje kun je niet reserveren en ben je niet
speelgerechtigd. Ook op momenten dat het niet druk is is het verplicht om via het systeem te reserveren. Het
kan namelijk later wel druk worden. Zodra je gereserveerd hebt moet je gaan spelen. Wanneer alle banen
bezet zijn blijf dan op het tennispark totdat jouw speeltijd is aangebroken. Het systeem kent het
trainingsschema en zal dus bij toekenning van een vrije baan rekening houden met banen die nodig zijn voor
lessen.
NB: Tijdens competitie of andere geplande tennisactiviteiten zoals toernooien kan er niet worden
afgehangen en zal er misschien beperkt of zelfs geen baan beschikbaar zijn voor vrij tennissen. Wedstrijden
e/o evenementen hebben altijd voorrang, zowel voor senioren als voor jeugd. Data van evenementen zijn
vooraf bekend via www.tchelios.nl en Facebook of voor competitie via www.KNLTB.nl .
Speeltijden/doorspelen
Er kan op elke willekeurige tijd gereserveerd worden. Een baan kan echter maar voor één uur gereserveerd
worden, zowel voor enkelspel als voor dubbelspel. Twee uren achter elkaar dubbelspel spelen, doordat 2
spelers het eerste uur reserveren en de andere twee het daaropvolgende uur, is niet toegestaan. Zolang er
geen opvolgende reservering door anderen heeft plaatsgevonden voor de baan waarop je speelt, kun je
gewoon doorspelen. De oorspronkelijke reservering moet blijven staan. Er mag dus niet aansluitend nog een
uur gereserveerd worden.
Baanverlichting
De verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Hiervoor zitten schakelaars in de gang naast het
afhangbord. De laatste die ’s avonds een baan verlaat dient de lampen uit te doen. Let op: Als je per ongeluk
de lampen uit doet en er wordt nog getennist, dan kun je het eerste half uur de lampen niet aan doen!

blz. 2 van 6

Heideweg 1 6097 BT Heel

Introducés
Als introducé van één van de leden kun je tegen een bedrag van € 5,00 per speelperiode samen met een
regulier lid van de baan gebruik maken. Een introducé kan maximaal 5 x per jaar van deze mogelijkheid
gebruik maken. Een eenmalige toegangspas kan minimaal 5 dagen vooraf aangevraagd worden bij de
secretaris. Introducés zijn altijd welkom tijden een HeliTOS activiteit.
Algemene verantwoordelijkheid leden & gedragscode
Als vereniging zijn we erbij gebaat om de banen en al het omliggende in een goede staat te behouden. Gooi
dus geen rookwaar of glasscherven op de banen. Houd honden aangelijnd. Fietsen, scooters en motoren
dienen op de daarvoor bestemde plaats te worden gezet. Ieder lid van T.C. Helios is persoonlijk
verantwoordelijk, mede voor de gedragingen van zijn of haar gasten. Als regulier lid ben je daarom ook
bevoegd om erop toe te zien dat de regels in dit baanreglement worden nageleefd. Mocht er zich een
situatie voor doen waarin dit reglement niet voorziet dan kun je je wenden tot het bestuur. Deze zal
vervolgens een beslissing nemen.
T.C. Helios volgt de ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de
tennissport en onze vereniging. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van
stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele
intimidatie. De gedragscode is van toepassing op alle (KNLTB) leden, vrijwilligers en begeleiders, maar in
principe ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennissport. Neem je
verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag! Wij verwachten dat een ieder die
schendingen van deze gedragscode constateert, dit ook meldt. De gedragscode is bindend voor de
betrokkenen. Op overtredingen van de gedragscode is het KNLTB tuchtrecht van toepassing. Zie ook de
bijlage aan het einde of kijk op deze KNLTB website .

CONTRIBUTIE, LEDENADMINISTRATIE EN CONTACT
Contributie
De contributie in 2019 bedraagt:
 € 45, - voor jeugdleden


€ 115, - voor seniorleden met vrijwilligerstaken



€ 165, - voor seniorleden zonder vrijwilligerstaken



€ 75, - voor studentleden (18-24 jaar) met vrijwilligerstaken ob.v. een geldige studentenkaart

Rond maart worden alle contributiebedragen geïnd. Je ontvangt altijd een bericht over het jaarlijkse
betaalmoment via nieuwsbrief of website. Contributie wordt geïnd via KNLTB collect.
Nieuwe pasjes voor het seizoen zijn bij het openingstoernooi beschikbaar of na inschrijving binnen 2-3
weken. Kijk voor meer info over de KNLTB ledenpas op deze KNLTB website.
Gedurende het jaar lid worden
Instromende leden betalen altijd €15, - t.b.v. de KNLTB bijdrage van het lopende contributiejaar en tot 1
augustus het volledige jaarbedrag.
Na 1 augustus geldt een reductie; seniorleden betalen 15, - + €10 per maand tot het nieuwe kalenderjaar
(MET vrijwilligerstaak). Instromende leden ZONDER vrijwilligerstaak betalen €15, - + 15, - per maand,
Studenten €15, - + €7,50 en juniorleden 15, - + €5, - per maand tot het nieuwe kalenderjaar.
Overgang van junior naar seniorlidmaatschap
In het kalenderjaar dat je/uw kind 18 jaar wordt, ben je volgens de richtlijnen van de KNLTB geen juniorlid
meer, maar senior. Vandaar dat de contributiebijdrage dan automatisch verhoogd wordt naar de
seniorcontributie met vrijwilligerstaken. In dat jaar geldt wel een overgangsregeling: Er zal restitutie van de
contributie plaatsvinden van €5, - per maand waarin het kind in het betreffende jaar nog geen 18 jaar is
geworden. Uiteraard hoeven er dan ook nog geen vrijwilligerstaken uitgevoerd te worden.
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Gratis lidmaatschap kinderen jonger dan 6 jaar
De kinderen die deelnemen aan tenniskids BLAUW zijn gratis lid van de vereniging. Ze krijgen ook een gratis
KNLTB pasje.
Afmelden?
Afmeldingen moeten schriftelijk/per mail binnen te zijn bij het secretariaat vóór 1 januari van het nieuwe
kalenderjaar.
Na 1 januari zal sowieso €25, - in rekening worden gebracht ivm het bestellen van KNLTB pasjes enerzijds en
het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar anderzijds. Mocht je je niet hebben afgemeld vóór het
incassomoment van het nieuwe kalenderjaar (rond 1 maart) dan zal de volledige contributie in rekening
worden gebracht.
Contact/Nieuws
Via Facebook, Instagram en de website www.tchelios.nl word je zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van
actuele zaken. Een aantal keer per jaar ontvang je per mail informatie, o.a. over verenigingsactiviteiten,
ledenvergaderingen en andere wetenswaardigheden. Mocht je hier geen prijs op stellen dan kun je je altijd
afmelden voor de mailings. Zie ook onze privacy policy. Mochten je gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig
door aan het secretariaat.

VRIJWILLIGERSTAKEN BIJ T.C.HELIOS
De contributie voor seniorleden vanaf 18 jaar is in principe afgestemd op het uitvoeren van vrijwilligerstaken.
We hopen dat zoveel mogelijk leden kiezen voor dit abonnement om zo mee te helpen met activiteiten en
bij te dragen aan een gezellige en bloeiende club. Het systeem is op basis van punten, er dienen minimaal 12
punten gehaald te worden. Meer mag natuurlijk altijd!
Inschrijven voor een vrijwilligerstaak
Alle leden met een lidmaatschap obv een vrijwilligerstaak worden vanaf begin seizoen (mid maart) door de
kantinecommissie per mail uitgenodigd om zich in te schrijven voor een taak via de bardienstplanner. Er is
een vrije keuze qua taak en datum tot 1 mei. Mocht je je niet hebben ingeschreven dan wordt je taak
gepland door de kantinecommissie.
Als je lid wordt gedurende het jaar dan worden de vrijwilligerstaken naar rato ingedeeld door de commissie.
Mocht je niet kunnen op je ingeplande dienst dan wordt verzocht onderling te ruilen (na melding aan
kantinecommissie). Leden die niet voldoen aan de vrijwilligerstaak krijgen alsnog een naheffing van €50,-.
Welke taken zijn er?
Gastheer/Gastvrouw: 3 punten (inspanning 1,5 uur)
De gastheer/gastvrouw zal tijdens een competitiedag zorgen dat de kantine minimaal een half uur voor
aanvang geopend is, de kas geteld is, koffieapparaat aan staat, muziek aan staat. De gastheer/gastvrouw
e
heet de ontvangende teams welkom. De 1 consumptie voor de spelende teams is gratis. Bij jeugdteams
krijgt de ontvangende ouder een kop koffie of thee aangeboden. Inschrijven kan door de gewenste dag (vr,
za of zo) te kiezen.
Bardienst ‘normaal’: 4 punten (inspanning ongeveer 4 uur)
Bardienst is belast met het schenken van dranken en het tappen van bier en netjes houden van de
kantine/keuken. Inschrijven kan door een gewenste dag te kiezen.
Bardienst uitzonderlijk: 9 punten (inspanning 3 uur)
Zie omschrijving "Bardienst normaal“. Uitzonderlijke bardiensten zijn in het weekend tijdens competitie of
toernooien en dus drukker (bijv. ook terras, een keer extra vegen of tosti’s etc. maken).
Keukendienst: 6 punten (inspanning ongeveer 4 uur)
Help de kantinecommissie met het klaarmaken en uitdelen van hapjes tijdens evenementen e/o/toernooien.
Inschrijven kan door een gewenste dag te kiezen.
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Wasdienst: 2 punten
Handdoeken (die zich in de keuken in een plastic zak bevinden) gewassen en weer terug bezorgen in de
kantine. Inschrijven kan door de maandag van de gewenste week te kiezen.
Schoonmaakdienst: 6 punten (inspanning 3-4 uur per keer, max. 20 personen)
Voor deze taak kun je je inschrijven door een mail te sturen naar kantinecommissie@tchelios.nl. De
kantinecommissie zal dan contact met je opnemen voor verdere afspraken/planning.
Klustaak: 6 punten (inspanning 3-4 uur per keer, max 15 personen)
Ben je handig met je handen en/of draai je liever geen bardiensten, dan is dit de ideale oplossing! Voor het
onderhouden van het tennispark zijn er verschillende klussen, denk aan reparatiewerkzaamheden,
schilderklussen of kleine onderhoudswerkzaamheden. Voor deze taak kun je inschrijven door een mail te
sturen naar kantinecommissie@tchelios.nl. De kantinecommissie zal dan contact met je opnemen om de
werkzaamheden af te stemmen en in overleg te plannen.
TIP: Als je de taak van gastheer/vrouw direct combineert met een bardienst in het weekend heb je de
benodigde 12 punten en ben je in 1 keer klaar!

TENNISLES BIJ T.C. HELIOS
Trainingen junioren/senioren T.C. Helios
Alle trainingen voor junioren en senioren van T.C. Helios worden verzorgd door Tennis Management Limburg
(TML). TML is werkzaam als detacheerder en verzorgt de trainingen bij meerdere verenigingen in MiddenLimburg. Administratieve- en financiële afhandeling van de lessen loopt direct via TML. De trainers voor T.C.
Helios zijn Bianca Burhenne (manager TML) en Ellis Franssen.
LET OP: Je kunt wel lid zijn zonder tennisles te volgen, maar je kunt geen tennisles volgen als je geen lid bent
van T.C. Helios. Aanmeldingen voor trainingen kunnen pas verwerkt worden na een bevestiging van het
verenigingslidmaatschap door het secretariaat van T.C. Helios.
Kijk hier op onze website voor meer informative over de trainingen en kosten.

KNLTB FAIRPLAY GEDRAGSCODE
Als vereniging volgen we de ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode. Ongewenst of niet integer gedrag past niet
binnen de tennissport. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende
middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie.
De gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, vrijwilligers en begeleiders, maar in principe ook op
niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennissport. Neem je verantwoordelijkheid en
spreek mensen aan op niet-integer gedrag! Wij verwachten dat een ieder die schendingen van deze
gedragscode constateert, dit ook meldt.
De gedragscode is bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van de gedragscode is het KNLTB
tuchtrecht van toepassing.
Zie ook:
1. https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-knltb/regelgeving/algemenegedragscode.pdf
2.

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-knltb/regelgeving/gedragscode-voor-deverenigingsvrijwilligers.pdf

3.

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-knltb/regelgeving/gedragscode-voor-debegeleider.pdf
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Algemene gedragscode op en rond de tennisbaan
TROTS OP JE SPORT
1. Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de
tennissport en de KNLTB kan schaden.
2.

Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke
tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame
Nederlandse samenleving.

EERLIJK EN PROFESSIONEEL
3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel
niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk
taalgebruik is uit den boze.
4.

Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken
die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen.
Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar jebelang bij kunt hebben.

RESPECT
5. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten
het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.
6.

Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit
niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd
of andere kenmerken.

7.

Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele
intimidatie.

8.

Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen,
verwerken en verstrekken van gegevens.

9.

Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.

VOORBEELDFUNCTIE
10. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere
rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen,
binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
11. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je
omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je
van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een
machtspositie.
MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR
12. Zorg ervoor dat je binnen je vereniging en in KNLTB verband het onderwerp integriteit bespreekbaar
maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te
doen.
SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE
13. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te
geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden.
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