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1

Voorwoord

Hierbij ontvangt u het informatieboekje van tennisvereniging Breakpoint’83,
een vereniging voor tennis en padel.
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 van
baancommissie, clubhuiscommissie en wedstrijd- en toernooicommissie, vormt
het algemeen bestuur van onze vereniging.
Zoals menige vereniging drijft ook onze vereniging op vrijwilligers. Zo bent u
verplicht om minimaal twee keer per jaar een bardienst te draaien.
Naast deze bardienst vragen we zo nodig vrijwilligers om zitting te nemen in
een van de commissies of zich verdienstelijk te maken tijdens een
werkochtend.
Mede door uw inzet kunnen we onze kosten en contributie zo laag mogelijk
houden.

Het bestuur wenst u veel tennis- en padelplezier.
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2 Bestuur, commissies en coördinatoren
Voorzitter a.i.:
Koos Keen

voorzitter@breakpoint83.nl
06-5375 6610/ 0412-630 804

Vicevoorzitter:
Vacant

vicevoorzitter@breakpoint83.nl

Secretaris:
Xandra van Loon

secretaris@breakpoint83.nl

Penningmeester:
Jacqueline Speet

penningmeester@breakpoint83.nl

Commissies:
Wedstrijd- en toernooicommissie:
Gertwin Anbergen

wtc@breakpoint83.nl
06-8101 3387

Baancommissie:
Hans Gruntjes

baancommissie@breakpoint83.nl
06-1938 3646/ 0412-648 626

Clubhuiscommissie:
Peter van Zuylen

clubhuiscommissie@breakpoint83.nl
06-2450 4139/ 0412-642 708

Ledenadministratie:
Colette & Maarten van den Broek,
Kraaienest 20, 5345 DS Oss
Coördinatoren:
Bardienstindeling:
Bardienstindeling:
Breakpoint open:
Financiën bardienst:
Jeugdtennis:
Padel:
Reanimatie/AED:
Seniorentennis:
Tennis- & padellessen:
KNLTB (VCL):
Redactie BPN:
Website:
Facilitaire installaties:
Advertenties:

ledenadministratie@breakpoint83.nl
0412-642 500

Ria Gruntjes
Arie Langerak
Koos Keen
Cees van Vliet
Vacature
Amber Minderman
Lia van Brunschot
Hans Gruntjes
Marco Hooftman
Anita Minderman
Adri de Ruijter
Adri de Ruijter
Hans Gruntjes
Piet Jordens

bardienst@breakpoint83.nl
bardienst@breakpoint83.nl
breakpointopen@breakpoint83.nl
cees.vv@outlook.com
wtc@breakpoint83.nl
padel@breakpoint83.nl
reanimatie@breakpoin83.nl
seniorencompetitie@breakpoint83.nl
tennisles@breakpoint83.nl
competitieleider@breakpoint83.nl
bpn@breakpoint83.nl
webmaster@breakpoint83.nl
jamgruntjes@gmail.com
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 als lid dient te geschieden bij de
ledenadministratie: ledenadministratie@breakpoint83.nl
T.V. Breakpoint’83 hanteert een norm van 100 leden per tennisbaan en 75 leden
voor een padelbaan.
We kennen vier soorten leden: senioren, junioren t/m 12 jr, junioren vanaf 13 jr
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. Ze blijven echter de rechten als junior behouden.
Donateurs zijn leden die toegang hebben tot het tenniscomplex, maar zij hebben
geen speel- en stemrecht.
Contributie
De contributie wordt geïnd door de penningmeester.
Voor de kosten van de contributie zie:
www.breakpoint83.nl/leden-informatie/inschrijven-nieuwe-leden/
De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld
en wordt via automatische incasso geïnd.
Als u geen automatische incasso verleent, dient u zelf te zorgen 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.
Tussentijdse opzegging is mogelijk echter zonder restitutie van de contributie.
Spelerspas
Bij aanmelding ontvangt u via de ledenadministratie een KNLTB-pas 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 u: het
digitale KNLTB-afhangsysteem, de schakelmogelijkheid voor de baanverlichting,
een AED-apparaat, EHBO-materialen, telefoon en toiletten. Het pasje dient
tevens voor het afhangen van een baan.
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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 van een
reanimatie eigen hebben gemaakt en ook bijhouden.
Aanwezigheid van geoefende leden op het gebied van
reanimatie is belangrijk tijdens het tennissen.
Bedenk hierbij dat, hoe meer leden zich de reanimatie eigen
hebben gemaakt, des te meer geoefende leden er tijdens het tennissen op de
baan zijn 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 een herhalingscursus willen volgen binnen T.V. Breakpoint’83, of
andere vragen hebben hieromtrent, dan kunnen ze contact opnemen met de
coördinator. Het liefst per e-mail: reanimatie@breakpoint83.nl
De jaarlijkse herhalingscursussen vinden (meestal) plaats eind februari begin
maart.
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4 Ledenadministratie
Aanmelding voor een lidmaatschap doet u via onze ledenadministratie:
www.breakpoint83.nl/leden-informatie/inschrijven-nieuwe-leden
Verder kunt u de volgende zaken regelen via e-mail:
ledenadministratie@breakpoint83.nl
 Het doorgeven van een bankrekeningnummer
 Het afhalen van uw KNLTB-pas
 Opgave van verlies KNLTB-pas
 Adreswijziging
 Wijziging e-mailadres
 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 eventuele wijzigingen in adres en/of telefoonnummer graag
tijdig doorgeven aan de ledenadministratie.
Alle andere zaken, zoals geboortekaartjes, rouwkaarten en dergelijke, moet u
adresseren aan het secretariaat: secretaris@breakpoint83.nl
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5 Gebruik van de banen
Afhangen/reserveren van de banen
In de hal van het paviljoen hangt een
digitaal KNLTB-reserveringsbord. Hierop
dient u met de persoonlijke pasjes
gezamenlijk een baan vast te leggen.
Let op: als eenling kunt u niet afhangen!
De speeltijd bedraagt voor enkel- en
dubbelspel 45 minuten. Indien de
speeltijd voorbij is en er zijn geen
wachtenden dan kunt u doorspelen,
maar de aanvangstijd laten staan, zodat te zien is wie er het langst speelt. Bij
opkomst van een nieuw team op de baan, bent u verplicht om de baan direct
vrij te maken. Dus nog niet even de game afmaken. (Zie ook Bijlage 1)
Normale openstelling van de banen is van 07:00 tot 23:00 uur, waarna 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. In de winterse periode
wordt dit dagelijks gemeld op onze website www.breakpoint83.nl
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 bijzondere evenementen en verhuur in de daluren, kunnen enkele banen
gereserveerd zijn.
Welke banen dit zijn en op welke tijdstippen, zal via onze website bekend gemaakt
worden.
Baanreserveringsinstructie
1 Haal het pasje door de lezer van het digitaal KNLTB-afhangbord in de hal.
2 Indien alle banen zijn bezet wordt hierop de eerstvolgende speeltijd en vrije
baan aangegeven. De speeltijd bedraagt voor enkel- en dubbelspel 45 minuten.
3 Wanneer de speeltijd is verstreken, kunnen de eerstvolgende wachtenden hun
speeltijd direct opeisen. Let echter zelf op de tijd, want er gaat geen zoemer.
Indien u heeft afgehangen en de tijd is daar, dan moet u spelen. U mag geen
baan vrijhouden. Afhangen is spelen.
Let op: U hoeft niet opnieuw dezelfde baan af te hangen/reserveren na de
ingestelde speeltijd, als u wilt blijven spelen. U moet alleen een nieuwe baan
afhangen/reserveren als u plaats moet maken voor een opkomend team.
Voor bijzondere gelegenheden, zoals baanonderhoud, wedstrijden, hutselen en
tennislessen, kunnen de desbetreffende banen worden gereserveerd conform de
reglementen. Baanreglement, zie www.breakpoint83.nl/leden-informatie
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Introducés
Als een seniorlid of juniorlid met een “niet lid” op de Breakpointbanen wil spelen,
dan bestaat hiervoor de mogelijkheid tot introductie. Zie hiervoor: Bijlage 2
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, kunt u 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 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. Een 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, de zogenaamde daluren, worden geveegd.
Werkdagen
Om "extra onderhoud" zoals snoeiwerkzaamheden aan de groenvoorziening en
extra technisch onderhoudswerk te verzorgen, zullen per seizoen zo nodig
enkele werkdagen worden uitgeschreven. Hopelijk zullen vele leden zich op
verzoek aanmelden ter ondersteuning van de baancommissieleden.
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6

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
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.

Informatieboekje Tennisvereniging Breakpoint’83 - uitgave 2021

Pag. 10

7

Tennis- en padellessen

Er zijn jaarlijks 2 periodes tennislessen die verzorgd
worden door Tennisschool WiTS:
 Februari/maart tot en met de zomervakantie.
 Augustus/september tot en met november.
De tennis- en padellessen worden nu voornamelijk op zaterdag en zondag
georganiseerd en worden afhankelijk van de aanmeldingen zo veel mogelijk naar
wens en speelsterkte ingedeeld. Dit geldt ook voor aanmeldingen tijdens een al
lopende lescyclus.
Bijzondere wensen
Gezien de positieve groei van de vereniging horen wij graag jullie wensen m.b.t.
afwijkende speeldagen of dagdelen. Dan wordt dit besproken met de tennisschool
en bij voldoende interesse volgt er mogelijk ook een doordeweekse lesdag of
lessen in de zomerperiode.
Kosten lessen 2021
Tennisles junioren € 7,- per les (maximaal 8 deelnemers per les)
Tennisles senioren € 8,- per les (maximaal 8 deelnemers per les)
Padelles junioren & senioren € 9,- per les (max. 5 deelnemers per baan)
Bij bovenstaande prijsstelling hebben de lesdeelnemers geen inspraak over de
groepsgrootte en samenstelling.
Breakpoint’83 heeft als doel de lessen kostendekkend aan te bieden en deze
kosten komen uit het gemiddelde en is afhankelijk van het aantal inschrijvingen
per cyclus.
Wanneer de wens bestaat om met maximaal 4 personen tennisles of padelles
te volgen zijn de kosten € 11,- per les.
Een privéles kost € 44,- per uur.
Planning padellessen
Bij veel animo voor padellessen zal de flexibiliteit in de planning afnemen daar
wij maar twee banen ter beschikking hebben en ook rekening moeten houden
met competitieteams die zich (mogelijk) inschrijven op vrijdag, zaterdag en
zondag.
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Inschrijving lessen digitaal
Graag altijd uw interesse voor lessen digitaal aanmelden. Dan hebben wij een
bevestiging en alle benodigde gegevens.
Aanmelden via: Aanmelding lessen – Breakpoint'83
Proeflessen
Bent u nog geen lid en wilt u eerst kennismaken met de tennis- of padelsport,
dan is het mogelijk twee proeflessen te volgen.
Wanneer u dit bevalt en door wilt gaan met lessen, schrijft u zich in als lid en dan
worden ook de proeflessen gefactureerd. Zo niet stopt het na twee keer en
worden er geen kosten in rekening gebracht.
Facturering
De kosten worden altijd achteraf via automatische incasso geïncasseerd, via de
machtiging die is afgegeven bij inschrijving als lid.
Contact
Voor alle overige vragen mail naar tennisles@breakpoint83.nl of stuur een
whatsapp naar 06-5330 4760
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8

Clubhuis “Baan 7”

De clubhuiscommissie zorgt ervoor dat u na een leuke partij tennis, gezellig en
ontspannen kunt nagenieten in ons clubhuis “Baan 7”. U kunt er alleen
contactloos of met pin betalen. 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.
In de praktijk komt het erop neer dat ieder lid minimaal 2 keer per jaar een
bardienst heeft. U bent op dat moment de gastvrouw/gastheer van de club.
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 aan de betrokkenen toegezonden. Ruilen is
toegestaan mits er wordt geruild met gelijke leden, dus nieuw lid met nieuw lid
en in overleg met het weekhoofd. Let wel, u blijft zelf verantwoordelijk voor het
invullen van de voor u geplande bardienst.
De naam van het weekhoofd wordt vermeld op het “toegezonden” schema.
Indien u om beroepsmatige of andere redenen restricties heeft, kunt u deze per
e-mail 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 (Instructiemap) aanwezig met de “bardienstinstructies”. Ook
voor alle apparaten bevindt zich hierin een handleiding.
U zorgt ervoor dat de barruimte, keuken en voorraadruimte er altijd netjes en
schoon uitziet. In verband met de hygiëne is het van groot belang dat er
gewerkt wordt volgens de instructies. Verder is het halen van een IVA-certificaat
zeer wenselijk. Informatie hierover krijgt u bij de barcommissieleden via
clubhuiscommissie@breakpoint83.nl
De belangrijkste werkzaamheden tijdens de bardienst worden ook weergegeven
aan de achterzijde van de verrekenstaat in het “geld-etui”, dat u ontvangt via het
desbetreffende “weekhoofd”.
Na het einde van de bardienst dient het “geld-etui” met de uitgeprinte dagstaat,
nog diezelfde avond teruggebracht te worden bij het weekhoofd.
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Alarminstallatie
Het clubhuis is beveiligd door een alarminstallatie. Het is van groot belang te
handelen zoals vermeld in de instructie in het “geld-etui”. 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 “instructiemap” 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/het-clubhuis
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9 Communicatie
Naast dit “informatieboekje” worden jaarlijks zes edities “BreakPointNieuws”
(BPN) via e-mail aan de leden toegestuurd. Deze worden door een
“redactiecommissie” (bpn@breakpoint83.nl) samengesteld uit de ingeleverde
kopij van (voornamelijk) bestuurs- en commissieleden.
Daarnaast worden er vele nieuwsflitsen uitgebracht over belangrijke actuele
zaken en “relevante”
activiteiten op korte
termijn, zoals
inschrijvingen voor de
komende activiteiten.
Deze nieuwsbrieven en
nieuwsflitsen zijn steeds ook op onze website te lezen.
De verschijningsdata van BreakPointNieuws staan vermeld in de jaarplanner, die
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.
www.breakpoint83.nl
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10 Tennis- en padelwedstrijden en toernooien
Door de wedstrijd- en toernooicommissie wtc@breakpoint83.nl worden
onder andere de volgende kampioenschappen en toernooien georganiseerd:
 Enkelspel: clubkampioenschappen.
 Dames- en Herendubbelspel: clubkampioenschappen.
 Mixed dubbelspel; clubkampioenschappen.
 Padel; clubkampioenschappen.
 Wintertennis en -padel; 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 u reeds een KNLTB-pas heeft, volgens de daarop
vermelde speelsterkte.
Bij inschrijving kunt u aangeven of u hiervan wilt afwijken.
Voor de wedstrijdreglement zie: Bijlage 3
Andere competities, toernooien en evenementen:
 Ludieke toernooien bij bijzondere gelegenheden.
 Behalve aan de KNLTB-competitie kan ieder lid ook deelnemen aan de
KNLTB-toernooien. Meer informatie via de KNLTB-competitieleider.
competitieleider@breakpoint83.nl
 Seniorencompetitie “RegTuit 55+” seniorencompetitie@breakpoint83.nl
 Breakpoint open breakpointopen@breakpoint83.nl
Ludieke toernooien bij bijzondere gelegenheden.
 Seniorentennis. Op de dinsdag- en donderdagochtend is er voor de
“senioren” een inloopmogelijkheid van 09:30 tot 10:30 uur en na een
pauze speelt men nog van 10:45 tot 11:30 uur. U kunt dan zonder
aanmelding aansluiten. Maar kom ruim op tijd, want na de loting moet u
wachten tot het volgende tijdsblok.
Alle inschrijvingen en planningen van wedstrijden worden door de WTC
vastgesteld via de toernooiplanner, 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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11 Bijlagen
1. Baanreglement, zie www.breakpoint83.nl/leden-informatie
2. Introductiereglement, zie www.breakpoint83.nl/leden-informatie
3. Algemene reglementen voor alle competities
Bij elk toernooi wordt het betreffende toernooireglement
gecommuniceerd.
Zie voor reglementen en spelregels ook
www.knltb.nl en www.nlpadel.nl
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