Informatieboekje

Tennispark Rosa Parksweg 2

5342 DX Oss

Telefoon paviljoen: 0412-625959

BEWAAR DIT BOEKJE OP EEN VASTE PLAATS EN GEBRUIK HET!
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1

Voorwoord

Hierbij ontvangt u een informatieboekje van onze tennisvereniging
“Breakpoint’83”.
Dit boekje is bedoeld om nieuwe leden te informeren over de vele zaken
binnen onze vereniging, maar kan zeker ook als naslagwerk dienen voor alle
andere leden.
Onze vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit een
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.
Naast het dagelijks bestuur heeft onze vereniging een aantal commissies, elk
aangevoerd door een commissievoorzitter.
Het dagelijks bestuur tezamen met de commissievoorzitters vormt het
algemeen bestuur van onze vereniging.
Zoals menige vereniging, drijft ook onze vereniging op vrijwilligers. Zo bent u
verplicht om maximaal twee keer per jaar een bardienst te draaien.
Naast deze bardienst vragen we vrijwilligers om hand- en spandiensten te
verlenen tijdens werkochtenden of zitting te nemen in een van de commissies.
Door uw inzet kunnen we onze kosten, en onze contributies, zo laag mogelijk
houden.

Het bestuur wenst u veel (tennis) plezier.
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2 Bestuur, commissies en coördinatoren
Voorzitter a.i.:
Koos Keen, Hescheweg 28, 5342 CJ Oss

voorzitter@breakpoint83.nl
0412-630804

Vicevoorzitter:
Vacant,

vicevoorzitter@breakpoint83.nl

Secretaris:
Xandra van Loon, Boterstraat 154,5351 KP Oss

secretaris@breakpoint83.nl

Penningmeester:
penningmeester@breakpoint83.nl
Jacqueline Speet, Haverhof 14, 5351ML Berghem

Commissies:
Wedstrijd- en Toernooicommissie:
Gertwin Anbergen, Stakenborg 28, 5346VH Oss
Baancommissie:
Hans Gruntjes, Lisztgaarde 81, 5344EC Oss
Clubhuiscommissie:
Peter van Zuylen, Tulpstraat 3, 5342BD

Coördinatoren:
Bardienstindeling:
Bardienstindeling:
Breakpoint-open:
Financiën bardienst:
Jeugdtennis:
Lawn tennis:
Padel tennis:
Reanimatie/AED:
Seniorentennis:
Tennislessen:
KNLTB (VCL):
Website:
Gebouw-installaties:
Advertenties:

baancommissie@breakpoint83.nl
0412-648626

clubhuiscommissie@breakpoint83.nl
0412-642708

Redactie BPN en Nieuwsflitsen:
Adri de Ruijter,
Ledenadministratie:
Colette & Maarten van den Broek,
Kraaienest 20, 5345DS Oss

wtc@breakpoint83.nl
0412-636834

bpn@breakpoint83.nl
ledenadministratie@breakpoint83.nl
0412-642500

Ria Gruntjes
bardienst@breakpoint83.nl
Arie Langerak
bardienst@breakpoint83.nl
Koos Keen
breakpointopen@breakpoint83.nl
Cees van Vliet
cees.vv@outlook.com
vacature
wtc@breakpoint83.nl
Gertwin Anbergen
wtc@breakpoint83.nl
Amber Minderman
padel@breakpoint83.nl
Lia van Brunschot
reanimatie@breakpoin83.nl
Hans Gruntjes
seniorencompetitie@breakpoint83.nl
Francisca van Kessel
tennisles@breakpoint83.nl
Anita Minderman
competitieleider@breakpoint83.nl
Adri de Ruijter
webmaster@breakpoint83.nl
Hans Gruntjes
baancommissie@breakpoint83.nl
Piet Jordens
piet.jordens66@gmail.com
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3 Algemene informatie
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van T.V. Breakpoint’83 impliceert ook lidmaatschap van de
tennisbond K.N.L.T.B, aan- en afmelding dient te geschieden bij de
ledenadministratie; ledenadministratie@breakpoint83.nl
T.V. Breakpoint’83 hanteert een norm van 100 leden per baan. Bij de huidige 7
banen geldt dus een limiet van 700 leden.
We kennen vier soorten leden; senioren, junioren t/m 12jr, junioren vanaf 13jr
en donateurs. In het jaar waarin men 6 jaar wordt, kan men juniorlid worden.
Senior wordt men in het jaar waarin men 18 jaar wordt.
Jeugdleden vanaf 16 jaar mogen kiezen of ze bij de senioren of de junioren
ingedeeld willen worden. Echter ze blijven de rechten als junior behouden.
Donateurs zijn leden die in het bezit zijn van een pasje, maar hebben geen speelen stemrecht.
Contributie.
De contributie wordt geïnd door de penningmeester, voor de kosten van de
contributie zie: www.breakpoint83.nl/ledeninfo
De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld
en wordt het lidmaatschap via automatische incasso geïncasseerd.
Als u geen automatische incasso verleent, dient u zelf zorg te dragen voor een
tijdige en correcte betaling. Als u pas na 1 maart betaalt brengt dit voor u extra
kosten met zich mee. Dus help uw vereniging gemakkelijk de contributie te innen,
een gemak voor U en voor ons.
Er worden geen acceptgiro's, facturen of betalingsverzoeken verstuurd.
Het bankrekeningnummer van T.V. Breakpoint’83 is
NL13 RABO 014.044.7091
De contributie zal worden geïnd evenredig aan de inschrijftermijn. Hierbij wordt
rekening gehouden met het volledige bedrag van de vergoeding voor de KNLTB.
De jaarlijkse contributie wordt geïnd in februari voor de periode geldend van
1 januari tot 31 december van het betreffende jaar.
Opzeggingen dienen plaats te vinden voor 1 december van het tennisjaar en geldt
pas na inlevering van het pasje voor de toegang tot het complex.
Tussentijdse opzegging is mogelijk echter zonder restitutie van de contributie.
Spelerspas
Bij aanmelding ontvangt u via de ledenadministratie een KNLTB-pasje met foto
waarmee de toegangspoort naar het terrein en de entreedeur van de hal van het
clubhuis geopend kunnen worden. In de hal van het clubhuis vindt men: het
KNLTB-afhangsysteem, de schakelmogelijkheid voor de baanverlichting, een
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AED-apparaat, EHBO-materialen, telefoon en toiletten. Het pasje dient tevens
als parkkaart voor de reservering van een baan.
Ook kunt u zich met het KNLTB-pasje inschrijven voor wedstrijden buiten onze
vereniging en deelnemen aan de KNLTB-competitie(s) en toernooien van andere
verenigingen.
Reanimatie met AED
Het bestuur prijst zich gelukkig dat we een vaste groep leden hebben, die zich al
jaren de kennis en kunde voor een reanimatie eigen hebben gemaakt en ook
bijhouden. Aanwezigheid van geoefende leden op het gebied van reanimatie is
belangrijk tijdens de tennispartijen.
Bedenk hierbij dat hoe meer leden zich de reanimatie eigen hebben gemaakt, des
te meer geoefende leden er zijn tijdens het tennissen op de baan en kunnen
reanimeren wanneer het noodlot toeslaat, waardoor de kans van slagen ook
groter wordt. Mochten er “nieuwe leden” zijn die graag een nieuwe- of
herhalingscursus willen volgen binnen Breakpoint, of andere vragen hieromtrent
hebben, dan kunt u contact opnemen met de coördinator het liefst per E-mail.
reanimatie@breakpoint83.nl
De jaarlijkse herhalingscursussen vinden plaats eind februari begin maart.

4 Ledenadministratie
Aanmelding voor een lidmaatschap doet u via onze ledenadministratie zie:
www.breakpoint83.nl/home
Verder kunt u de volgende zaken regelen via de
ledenadministratie@breakpoint83.nl
• Het doorgeven van een bankrekeningnummer
• Het afhalen van uw KNLTB pas
• Opgave van verlies KNLTB pas
• Adreswijziging
• E-mail wijziging
• Wijziging telefoonnummer
• Nieuw bank / gironummer
• Wijziging tenaamstelling
• Opzegging
Hierbij het verzoek om een opzegging tijdig door te geven, dus voor het eind van
het jaar (1 dec.) Ook een eventuele adreswijziging en/of telefoonnummer
wijziging graag tijdig doorgeven aan de ledenadministratie.
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Alle andere zaken, zoals geboortekaartjes, rouwkaarten en dergelijke, moet u
adresseren aan het secretariaat. secretaris@breakpoint83.nl

5 Gebruik van de banen
Afhangen van de banen
In de hal van het paviljoen hangt een KNLTB reserveringsbord, hierop dient men
met zijn/haar persoonlijk pasje gezamenlijk een baan “vast te leggen”. Let op:
als "eenling" kunt U niet afhangen! De speeltijd het gehele jaar door bedraagt
voor zowel enkel- als dubbelspel 45 minuten.
Normale "openstelling" van de banen is van 07:00 tot 23:00 uur, waarna zo nodig
de baanverlichting automatisch wordt uitgeschakeld. Voor competities kunnen de
banen door de WTC worden “geblokt” en bij bijzondere weersomstandigheden en
onderhoud door de baancommissie worden afgekeurd. Dit kan men in de winterse
periode dagelijks waarnemen op onze website www.breakpoint83.nl/home
Het criterium hiervoor is dat de banen geen schade kunnen/mogen oplopen door
dan te spelen, maar ook uw veiligheid is hierbij van belang. Voor deze situatie
wordt dit dan dagelijks op onze website bekend gemaakt. Voor bijzondere
evenementen kunnen enkele banen gereserveerd zijn.
Welke banen dit zijn en op welke tijdstippen, dit zal dan ook via onze website
bekend worden gemaakt.
Baan-reserveringsinstructie
1 Haal het pasje door de lezer van het KNLTB afhangbord in de hal.
2 Indien alle banen zijn bezet wordt hierop de eerstvolgende speeltijd en vrije
baan aangegeven.
3 Wanneer de speeltijd is verstreken, dan kunnen de eerstvolgende wachtenden
hun speeltijd direct opeisen, echter let zelf op de tijd want er gaat geen zoemer.
Indien men heeft afgehangen en de tijd is daar, dan moet men spelen, men
mag geen baan vrijhouden afhangen is spelen.
Voor bijzondere gelegenheden zoals; baanonderhoud, wedstrijden, hutselen en
tennislessen kunnen de desbetreffende banen worden gereserveerd conform de
reglementen zie: www.breakpoint83.nl/ledeninfo
Introducees
Als een senior- of juniorlid met een “niet lid” op de Breakpointbanen wil spelen,
dan bestaat hiervoor de mogelijkheid tot introductie. Zie hiervoor: Bijlage 1
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Schoenen en Kleding
Alleen tennisschoenen met ingelegd profiel en kunstgrasschoenen (voor
tennisbanen) zijn toegestaan. Overwegend lichte tenniskleding heeft de voorkeur,
dus maak het niet te bont!
Verlichting van de banen
Indien gewenst, kan men in de hal van het paviljoen de baanverlichting
inschakelen d.m.v. een digitaal schakeltableau. Graag bij het verlaten van de
baan en bij geen opvolging graag de verlichting zelf weer uitschakelen.
Van vergunningswege wordt de baanverlichting om 23:00 uur automatisch
uitgeschakeld.
Aanwijzingen baancommissieleden
Houdt U zich te allen tijde aan de aanwijzingen van de baancommissieleden. Zij
hebben het recht U te vragen de baan te verlaten i.v.m.
onderhoudswerkzaamheden. baancommissie@breakpoint83.nl
De baancommissie is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de tennis-en
padelbanen en het tenniscomplex. Het lid van de baancommissie heeft tijdens
zijn weekdienst als taak er voor te zorgen dat het geheel op en rond de banen
goed verloopt en de banen in optimale speelstaat blijven.
Als voornaamste taken zijn te noemen:
• Het technisch onderhoud van de banen
• Verzorgen van kleine reparaties
• Toezicht op het gebruik van goede tennisschoenen
• Terrasverzorging
• Verzorging van groenvoorziening
• Afkeuren van de banen in de winterse periode
Toegangen
De toegangspoorten van het complex dienen altijd gesloten te zijn, mede ter
verzorging van een veilige fietsenstalling.
Vegen van de banen
De banen zullen door de baancommissieleden, zoveel mogelijk buiten de drukke
tijden worden geveegd.
Werkdagen
Om "groot onderhoud" zoals snoeiwerkzaamheden aan de groenvoorziening en
extra technische onderhoudswerken te verzorgen, zullen per seizoen enkele
werkdagen(dagdeel) worden uitgeschreven. Hopelijk zullen vele leden zich op
verzoek aanmelden ter ondersteuning van de baancommissieleden.
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Jeugdactiviteiten

De activiteiten voor de jeugdleden (leden tot 18 jaar) zijn nu door te weinig
jeugdleden, integraal ondergebracht bij de Wedstrijd- en Toernooicommissie. Om
de belangen van de enkele jeugdleden te behartigen, is een jeugdcoördinator
binnen de WTC aangesteld. De opzet is, om de jeugdactiviteiten zoveel mogelijk
te bundelen, zodat deze groep onderlinge wedstrijden/toernooien kan spelen.
De activiteiten voor de jeugdleden worden dus zodanig afgescheiden, dat de
"eigen sfeer" en dergelijke passend voor deze groep zal zijn.

7

Tennis- en Padellessen

De lessen worden georganiseerd in de zomer- en in de winterperiode. Er zijn
jaarlijks drie periodes: van januari tot en met maart, van april tot en met
september en van oktober tot en met december. De tennislessen worden zoveel
mogelijk in gezamenlijk overleg vastgesteld, maar worden veelal op
vrijdagavonden en zaterdagochtenden gegeven. Kosten voor de Tennislessen zijn
in 2020 voor volwassenen €8,- per les en voor de jeugd €7,- per les, voor
Padellessen zijn de kosten € 9,- per les. Tussentijds instromen kan alleen op basis
van beschikbaarheid!
Wilt u meer informatie, mail dan naar de tennislescoördinator.
(tennisles@breakpoint83.nl).

8

Clubhuis

De clubhuiscommissie zorgt ervoor dat u na een leuke partij tennis, gezellig en
ontspannen kunt nagenieten in 'Baan-7'. clubhuiscommissie@breakpoint83.nl
Bardienst
Volgens art. 5 lid 1, van het huishoudelijk reglement zijn alle leden verplicht
bardienst te draaien. Hiervoor is een commissie ingesteld die de bardienst indeelt;
bardienst@breakpoint83.nl
In de praktijk komt het er op neer dat ieder lid maximaal 2 keer per jaar bardienst
heeft. U bent dan de gastvrouw/gastheer van de club op dat moment. Nieuwe
leden stellen wij in de gelegenheid om de eerste keer met een "ouder" lid
bardienst te draaien om wegwijs te worden gemaakt met de werkzaamheden in
het clubhuis. De indeling van de bardiensten (een schema met de indeling van
een aantal weken) wordt per e-mail naar de betrokkenen gezonden. Ruilen is
toegestaan, mits overleg met het weekhoofd plaatsvindt, echter u blijft
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verantwoordelijk voor het invullen van de voor u geplande bardienst.
De naam van het weekhoofd wordt vermeld op het schema.
Indien u om beroepsmatige of andere redenen restricties heeft, kunt u deze per
email doorgeven aan de bardienstindelers via; bardienst@breakpoint83.nl
Indien mogelijk zal daar rekening mee worden gehouden. In het clubhuis (achter
de bar) is een map aanwezig met de “bardienstinstructies”. Ook voor alle
apparaten bevindt zich hierin een handleiding.
U zorgt ervoor dat de barruimte, keuken en voorraadruimte er altijd ordentelijk
en schoon uitziet. In verband met de hygiëne is het van groot belang dat er
gewerkt wordt volgens de instructies. Hiervoor is het halen van een IVA
certificaat zeer wenselijk, informatie hierover bij de barcommissieleden via
clubhuiscommissie@breakpoint83.nl
De belangrijkste werkzaamheden voor het uitvoeren van de bardienst worden ook
weergegeven aan de achterzijde van de verrekenstaat in het geld-etui die u
ontvangt via het desbetreffende “weekhoofd”.
Na het einde van de bardienst dient het geld-etui met de ingevulde dagstaat, nog
diezelfde avond teruggebracht te worden bij het weekhoofd.
Alarminstallatie
Het clubhuis is beveiligd door een alarminstallatie. Het is van groot belang te
handelen zoals vermeld in de instructie ook opgenomen in het geld-etui die u
ontvangt voor de uitvoering van de bardienst. Dit om vals alarm te voorkomen.
Mocht u onverhoopt toch alarm veroorzaken, loop dan niet weg, maar blijf bij de
telefoon wachten tot u wordt gebeld door de alarmcentrale.
Algemeen
In het belang van uzelf raden wij u met klem aan de allereerste bardienst waarbij
u met een "ouder lid" samen bent ingedeeld, aanwezig te zijn. Bij een volgende
bardienst gaan we er dan ook van uit dat u alles weet en wordt u alleen ingepland.
Daarom verzoeken wij u de “instructie-map” achter de bar goed door te lezen en
daarnaar te handelen.
Extra aandachtspunten voor “in- en rond het clubhuis” kunt u vinden op
onze website www.breakpoint83.nl/commissies/baan

9 Communicatie
Naast dit “informatieboekje” worden jaarlijks zes edities “Breakpoint Nieuws”
(BPN) via e-mail aan de leden toegestuurd. Door een “redactiecommissie”
(bpn@breakpoint83.nl) wordt dit samengesteld uit de ingeleverde kopij van
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(voornamelijk bestuurs- en commissieleden). Daarnaast worden er vele
nieuwsflitsen uitgebracht over belangrijke actuele zaken en “relevante”
activiteiten binnen onze vereniging zoals inschrijvingen voor de komende
activiteiten.
Deze Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen zijn steeds ook op onze website te lezen.
De verschijningsdata van Breakpoint Nieuws staan vermeld in de jaarplanner,
welke ook te vinden is op onze website: www.breakpoint83.nl
Onze website is een bron van informatie, vooral de eerste pagina (homepage)
wordt regelmatig aangevuld met actueel nieuws.

10 Tennis- en Padelwedstrijden en Toernooien
Door de Wedstrijd- en Toernooicommissie; wtc@breakpoint83.nl kunnen de
volgende kampioenschappen en toernooien worden georganiseerd:
• Enkelspel: clubkampioenschappen.
• Dames- en Herendubbelspel: clubkampioenschappen.
• Mixed dubbelspel: clubkampioenschappen.
• Wintertennis: veelal op een vrijdagavond in de maanden november t/m
maart.
• Jeugdtoernooien, bij voldoende jeugdleden.
Nieuwe leden zonder speelervaring worden automatisch ingedeeld onder
speelsterkte 9 of indien men reeds een KNLTB pas heeft, volgens de daarop
vermelde speelsterkte.
Bij inschrijving kan men aangeven of men hiervan wil afwijken.
Voor de wedstrijdreglementen zie: Bijlage 2
Andere competities, toernooien en evenementen:
•
•

Ludieke toernooien bij bijzondere gelegenheden.
KNLTB competitie. Behalve aan de KNLTB competitie kan ieder lid ook
deelnemen aan de KNLTB toernooien. Meer informatie via de KNLTB
competitieleider. competitieleider@breakpoint83.nl
• Senioren competitie “RegTuit 55+” seniorencompetitie@breakpoint83.nl
• Breakpoint open breakpointopen@breakpoint83.nl
Alle inschrijvingen en planningen van wedstrijden worden vastgesteld via de
toernooiplanner door de “WTC” waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden
met de opgegeven beschikbaarheid.
Voor het jaarlijkse Breakpoint Open Toernooi is een aparte commissie
verantwoordelijk. Dit toernooi valt niet onder auspiciën van de KNLTB.
Voor verloop, uitslagen en foto’s van winnaars zie onze website.
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Bijlage 1
Introductiereglement, zie www.breakpoint83.nl/ledeninfo

Bijlage 2
Algemene reglementen voor alle competities
Bij elk toernooi wordt het betreffende ook toernooireglement gecommuniceerd,
zie ook voor reglementen en spelregels www.knltb.nl/tennis en
www.knltb.nl/padel
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