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WELKOM BIJ TV DE POEL
Allereerst een hartelijk
welkom aan alle leden,
donateurs en sponsoren !
Wij zijn trots dat we dit
jaar samen met jullie van
start mogen gaan als
nieuwe tennisvereniging
‘TV De Poel’.

Tennisplezier voor iedereen
TV De Poel is een eigentijdse, levendige, gezellige
vereniging voor jong en oud
waarin recreatief én competitief op elk niveau met
gelijkwaardige tegenstanders getennist kan worden.

Nieuwe vereniging,
zelfde enthousiasme
Dankzij het samengaan van
TV ‘s Heer Abtskerke met
TV tenNISSEn is er dit jaar
een
toekomstbestendige
vereniging gevormd met 2
tennisparken, ruim 100
actieve leden en een groep
enthousiaste
vrijwilligers.
Wél met een nieuwe naam,
maar met het vertrouwde
enthousiasme.

Infoboekje
Omdat we vanaf nu
beschikken over 2 tennisparken en nog niet iedereen
op beide parken thuis is,
willen we jullie graag
middels dit boekje op de
hoogte brengen van alle ins
en outs. Mocht je toch na
het lezen van dit boekje
toch nog vragen hebben,
stel ze dan gerust aan het
bestuur, de verschillende
commissieleden of via mail
secretariaat@tvdepoel.nl
Sportieve groet,
Het Bestuur
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Het barbeleid
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ADRESGEGEVENS
‘S HEER ABTSKERKE
2 smashcourt banen (2014)
Park De Windhoek
van de Plasschestraat 35
4444 AG 'S-HEER ABTSKERKE

www.tvdepoel.nl

@tvdepoel
NISSE
2 gravel banen
Park tenNISSEn
Vernovenhoekstraat 2
4443 AR NISSE

POSTADRES: John Lennonlaan 14, 4462 LC Goes
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BESTUUR EN COMMISSIES
BESTUUR
• Voorzitter: Joep Boonman
voorzitter@tvdepoel.nl
• Vice-voorzitter: Hannie de Vos
hanniedevos@zeelandnet.nl
• Penningmeester: Hans de Jonge
penningmeester@tvdepoel.nl
• Secretaris: Joyce van Loon
secretariaat@tvdepoel.nl
• Bestuurslid: Anky de Nood

ONDERHOUDSCOMMISSIE
oc@tvdepoel.nl
• Wim de Jonge
• Fabian Karelse
• Daniel Krijger
• Wiebe Tolman

SPONSORCOMMISSIE
sponsoring@tvdepoel.nl
• Hans de Jonge
• Dennis Cowlishaw

KASCOMMISSIE
• Bryan van Bemmel
• Pierre Verstraeten

KANTINECOMMISSIE
kc@tvdepoel.nl
• Eddie van der Hage
• Fabian Karelse
• Benno Robaeys
• Aad Veerhoek
• Peter Geschiere
TECHNISCHE COMMISSIE
tc@tvdepoel.nl
• Eric van der Veer
• Tom de Vos
• Anky de Nood
• - vacature JEUGDCOMMISSIE
jeugd@tvdepoel.nl
• Heleen Flikweert
• -vacature-

COORDINATOR TOERNOOI
• Jan Noordhoek
• Anky de Nood

REDACTIE COMMISSIE
secretariaat@tvdepoel.nl
• Joyce van Loon

Kom jij ons helpen?
Wil je niet vast in een commissie,
maar wel helpen bij activiteiten?
Laat het ons weten via
secretariaat@tvdepoel.nl
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HOE & WAT PARK ‘s HEER ABTSKERKE
Vrij tennissen? Dat kan altijd!
Vrij tennissen is altijd toegestaan
behalve tijdens competities.
Het tennispark is altijd open.
Sleutel
Om toegang te krijgen tot
kleedkamer, toiletten en de
verlichting kan een sleutel
gekocht
worden
bij
het
secretariaat@tvdepoel.nl
Baanverlichting
• Open de meterkast gelegen
net buiten de toiletten. In
het
midden
van
het
schakelbord op een hoogte
van ongeveer 1,50m zie je 2
schakelaars met grote rode
hendel.
• Haal de hendel met een
vloeiende beweging van
boven naar beneden om de
lampen in te schakelen.
• Bij LED verlichting hoeft niet
gewacht te worden tot de
lampen “opgewarmd” zijn. Je
kunt de lampen dus direct na
elkaar inschakelen. Ben je
klaar met spelen? Vergeet de
lichten dan niet uit te
schakelen!

Slepen smashcourt banen:
Sleepnetten vind je in de hoek
van de baan of opgehangen aan
de haak tussen de velden
Ben je klaar met spelen? Sleep
dan even netjes de baan voor de
volgende. Slepen van een
vochtige of natte baan is niet
toegestaan, omdat je dan het
materiaal op hopen veegt.
Barbeleid
Heb je kosten gemaakt in de bar,
dan reken je die af voordat je
naar huis gaat. Dit kan via pin.
De pinautomaat is continu
gevoed en gebruiksklaar.
• Druk op f2 “betaling”
• Toets het bedrag in in centen
en druk op ok
• Geef de pinautomaat aan de
betaler
• Als de betaling is afgerond
wordt de bon afgedrukt en
verschijnt “geef de terminal
terug” in beeld
• Druk
“OK”
om
de
betaalautomaat te resetten
naar de beginstand.
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HOE & WAT PARK NISSE
Vrij tennissen? Dat kan altijd!
Vrij tennissen is altijd toegestaan
behalve tijdens competities.
Sleutel
Om toegang te krijgen tot het
tennispark, kan een sleutel
worden
aangevraagd
via
secretariaat@tvdepoel.nl. Om
toegang te krijgen tot de
kleedkamer, toiletten en de
verlichting heb je een andere
sleutel nodig. Deze kan worden
opgehaald bij één van de
bestuurs- of commissieleden.
Baanverlichting
• Open de meterkast. Deze
vind je achter de toiletten,
links naast de kleedkamers.
In het midden van het
schakelbord op een hoogte
van ongeveer 1,50m zie je
een vierkante groene knop.
• Druk op de groene knop en
de verlichting gaat aan. De
lampen schakelen met een
korte tussenpose na elkaar
in.
• Ben je klaar met spelen?
Druk op de rode knop in de
meterkast en de lichten gaan
uit.

Slepen gravel banen:
Sleepnetten vind je opgehangen
aan de haak tussen de velden.
Ben je klaar met spelen? Sleep
dan even netjes de baan voor de
volgende. Slepen van een
vochtige of natte baan is niet
toegestaan, omdat je dan het
gravel verder verdicht. Hierdoor
wordt het minder waterdoorlatend. Het onderhoud
wordt gedaan door de onderhoudscommissie.
Barbeleid
Heb je kosten gemaakt in de bar,
dan reken je die af voordat je
naar huis gaat. Dit kan via de pin.
Hiervoor vind je achter de bar
een iZettle apparaat en een
laadsnoer.
Er zijn diverse bestuurs- en
commissieleden met de app op
hun telefoon, waarbij je kunt
afrekenen.
Zijn zij niet aanwezig, dan vind je
bij het apparaat de simpele
instructies om de iZettle app te
kunnen installeren op je eigen
telefoon. Let er wel goed op dat
de blue tooth van je telefoon
aan staat als je verbinding wilt
maken met het iZettle apparaat.
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COMPETITIE EN TENNISLES
Door het samengaan van de TV tenNISSEn en TV ‘s Heer Abtskerke,
kan TV De Poel ook in 2020 weer volop aan de slag in de diverse
competities. Deze zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op het
tennispark van ‘s Heer Abtskerke. Hieronder de indeling. Heb je
vragen of wil je je alsnog aanmelden voor één van de teams?
Meld je dan via tc@tvdepoel.nl
Competitie

Klasse

Captain

periode

Mix
vrijdagavond

Hoofdklasse

Inge de Vos

Voorjaar
April - mei

Mix
vrijdagavond

1e klasse

Peter
Nieuwland

Voorjaar
April - mei

Dames
Dubbel
zaterdag

3e klasse

Hannie de
Vos

Voorjaar
April - mei

Heren Dubbel
vrijdagavond

2e klasse

Joep
Boonman

Voorjaar
April - mei

Mix 50+
donderdag

1e klasse

Wim de Jonge

Voorjaar
April - mei

Mix zomer
zaterdag

3e klasse

Anky de Nood

Zomer
Mei - juni

Wil jij je tennisspel verbeteren?
Kijk op www.frankclausing.nl voor
de mogelijkheden.
Inschrijven kan tot 23 maart.
De lessen zullen starten in de
week van 30 maart.
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ACTIVITEITENKALENDER
Wekelijks tossen
Als het weer het toelaat gaan
we wekelijks tossen op de
woensdagavond.
• We beginnen dit jaar op
locatie ‘s Heer Abtskerke op
woensdag 11 maart.
• De banen op Nisse zijn
(bijna) gereed en we
verwachten er bij goed
weer op 18 maart te gaan
tossen.
Vrijdag 20 maart 19:30u
BIER-TENNIS PONG
Heb jij je al opgegeven?

Wil je weten of het tossen door
gaat en op welke locatie
gespeeld wordt? Meld je dan
aan voor de app groep ‘tennis
toss TV De Poel’ bij Fabian, op
nr 06-30098466.
In de app graag enkel reageren
als je aanwezig zult zijn bij de
desbetreffende toss-avond.

Wij vonden het een leuk idee om een
bier-tennis pong toernooi te organiseren. Doe jij mee met verschillende
actieve spelletjes gericht op bier-tennis
pong?
Natuurlijk is het ook mogelijk om het
alcohol vrij te spelen of ons te komen
aanmoedigen! Meld je aan via e-mail,
facebook of whatsapp.

Openingsfeesten
Om de nieuwe vereniging goed
onder de aandacht te brengen
van
leden,
niet-leden,
buurtbewoners, sponsoren en
kinderen, willen we in mei
uitpakken met niet één, maar
twee (!!) openingsfeesten

Op park Nisse willen we op
woensdag 13 mei met de jeugd
een gezellige openingsmiddag
vieren.
Op zaterdag 16 mei volgt een
knalfeest in s’ Heer Abtskerke.
Details volgen via mail, website
en Facebook.
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