Huisregels TV VEGO

TV VEGO, onze huisregels
Voorwoord:
Deze huisregels is een theoretisch document, met mooie woorden en goede bedoelingen. Het geeft in elk
geval duidelijk aan waar we als TV VEGO voor willen staan. De uitvoering in de praktijk is een zaak van ons
allen en niet alleen een taak van bestuur en commissieleden. Help mee om de hieronder genoemde doelen
te realiseren. Coach elkaar op een positieve manier om zodoende van TV VEGO een sportieve, sociale en
gerespecteerde vereniging te maken en te houden.
Waarom huisregels?
duidelijkheid scheppen;
ongewenste situaties voorkomen;
indien nodig maatregelen treffen op basis van gemaakte afspraken.
Huisregels TV VEGO
Onze huisregels
De huisregels van TV VEGO (Tennis Vereniging Voor Elkanders Genoegen Opgericht) beschrijven afspraken
binnen onze vereniging. De huisregels worden vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website.
TV VEGO
TV VEGO is een tennisvereniging in Apeldoorn en bestaat sinds 1955. TV VEGO is voor beginners, recreanten
en competitiespelers. Je bent automatisch lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond).
Leden
De leden van TV VEGO zijn:
 jeugdleden t/m 17 jaar;
 senioren van achttien jaar en ouder;
 ereleden en leden van verdienste.
De leden vormen samen TV VEGO en vergaderen minimaal 1 keer per jaar in een Algemene Leden
Vergadering.
Aanmelden en lid worden
TV VEGO lid word je door een aanmeldingsformulier in te vullen via de site. Via het digitale inschrijfformulier
wordt een machtiging afgegeven d.m.v. een digitale handtekening, voor automatische incasso (voor
jeugdleden ondertekend door één van de ouders of voogd).
Via de ledenadministratie ontvang je zo spoedig mogelijk bericht van toelating. Je krijgt dan ook een welkom
document toegestuurd. De statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels van de vereniging vind je
op de website. Elk lid is altijd welkom bij wedstrijden, bijeenkomsten en toernooien van TV VEGO.
PS: meld een wijziging van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres aan bij de
ledenadministratie van TV VEGO via ledenadministratie@tvvego.nl of ga naar www.allunited.nl (log in met je
eigen All United account) en wijzig je gegevens online.
Lidmaatschap en Contributie
Het lidmaatschap loopt een volledig kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Als je van 1 januari t/m
31 maart lid wordt betaal je de volledige jaar contributie. Vanaf 1 april vindt er een reductie van 10% per
maand plaats. Als je bijvoorbeeld half mei lid wordt betaald je 80% van de contributie. Als lid van VEGO
betaal je contributie, dit is inclusief een bijdrage aan de KNLTB. Voor de betaling ontvang je per mail een
factuur van de penningmeester.
Opzeggen
Opzeggen (digitaal) doe je voor het nieuwe tennisjaar begint (dus vóór 1 januari) en nadat je de contributie
over het afgelopen seizoen hebt betaald. Er vindt geen restitutie plaats indien men eerder dan 31 december
wil stoppen.
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Vrijwilligers
Bij TV VEGO worden alle verenigingstaken door vrijwilligers gedaan. Zonder hulp van ouders, jeugd en
seniorleden zouden we niet met zoveel plezier kunnen sporten. Het bestuur zal indien nodig seniorleden,
maar eventueel ook ouders van jeugdleden vragen om (deel)activiteiten voor de vereniging te verrichten.
Clubkleuren
De kleuren van TV VEGO zijn wit en licht groen.
Clubkleuren dragen bij officiële wedstrijden is geen verplichting, maar wordt wel aanbevolen. Clubkleding is
verkrijgbaar bij “11 teamsports”, aan de Stationsstraat 130, te Apeldoorn.
Bestuur
Het bestuur van T VVEGO wordt gekozen door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (zoals
beschreven in het huishoudelijk reglement). De samenstelling van het bestuur is op de VEGO-site te lezen.
Met wensen en ideeën kunt u bij alle bestuursleden terecht.
Communicatie
TV VEGO informeert de leden via de clubapp de website en/of digitale nieuwsbrieven. De PR-commissie
zorgt voor de informatie naar en van de leden en voor een positieve uitstraling van de vereniging. Je kunt de
leden van de PR commissie bereiken via het e-mailadres prcie@tvvego.nl.
Sponsering
Veel sponsoren steunen TV VEGO, dit wordt zeer op prijs gesteld.
Leden en niet leden met een eigen bedrijf die sponsor willen worden van TV VEGO kunnen contact opnemen
met de sponsorcommissie (email sponsorcommissie@tvvego.nl).
Onze gedragsregels
Een vereniging heeft een aantal regels nodig om het (tennis)plezier van onze leden te behouden en te
vergroten. TVVEGO heeft daarom een aantal afspraken vastgesteld om de tennisactiviteiten voor iedereen
plezierig te laten verlopen. Sportiviteit, plezier en respect zijn de kernbegrippen die we met onze regels
nastreven. Dat betekent dat alle leden en gasten een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn maar ook voor
elkaar. TV VEGO heeft daarom een gedragsprotocol opgesteld, dit protocol is geen vrijblijvende notitie,
maar een overeenkomst waarop je elkaar kunt aanspreken.
Spreek elkaar respectvol aan als regels worden overtreden. Vermijd conflicten hierover en schakel zo nodig
een bestuurslid in, en/of bij overschrijdend gedrag de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging (zie op
de Vego site VEILIG SPORTKLIMAAT). Aan misdragingen zijn consequenties verbonden. Zo nodig kunnen
er sancties volgen. Bij jeugdleden zullen de ouders geïnformeerd worden. Sancties kunnen in het uiterste
geval leiden tot schorsing, royement en/of verwijdering van het park.
Uitgangspunten van onze gedragsregels:
Lid zijn van TV VEGO is meer dan alleen tennissen. Ieder lid levert een bijdrage in welke vorm dan ook,
en/of naar zijn/haar kunnen of mogelijkheden;
 leden van TV VEGO tonen in gedrag en woord respect voor andere leden & gasten ongeacht,
herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of religie;
 pesten, discriminatie, bedreigingen en intimiderend gedrag wordt niet getolereerd;
 aanwijzingen, gegeven door commissieleden, betrekking hebbend op zaken rond het sportpark,
worden opgevolgd;
 leden van TV VEGO praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de vereniging
te interesseren;
 het bestuur, de leiders, de trainers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de
jeugdleden en voor elkaar;
 de VEGO leden behandelen alle materiele zaken op het park, alsof het hun eigendom is en gaan er
zorgvuldig mee om.
Gedragsregels ouders, verzorgers en toeschouwers:
ouders zijn supporters: tijdens de wedstrijden en/of trainingen bepalen de trainers of begeleiders het
verloop van de wedstrijd of training. Ouders dienen zich hiervan bewust te zijn;
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ouders zijn betrokken: de ouders zorgen voor het vervoer van hun kind naar trainingen en
(uit)wedstrijden en zijn bereid zich in te zetten voor de club;
toeschouwers blijven buiten de lijnen: toeschouwers gedragen zich sportief en blijven bij
voorkeur op de publieksstrook.
Bar- en Clubhuisregels

Algemeen
Doelstelling:
Voor het beheer van de bar en het clubhuis zijn regels opgesteld. Alle leden worden geacht zich aan deze
regels te houden, in het belang van een goede onderlinge sfeer en optimaal gebruik van de bar en clubhuis.
Verantwoordelijkheid:
Het Barteam is verantwoordelijk voor de exploitatie van de bar en de uitvoering van de bardienst. Het
Barteam en Parkzaken zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubhuis en de bijbehorende
inventaris.
Openingstijden:
De bar en het clubhuis worden door de leden die bardienst hebben, geopend en gesloten. De reguliere
openingstijden zijn:
maanden
april tot en met oktober
november tot en met maart

dagen
maandag t/m vrijdag
zaterdag en zondag
maandag t/m vrijdag
zaterdag en zondag

openingsuren
19.00 tot 23.00
10.00 tot 18.00
19.00 tot 22.00
10.00 tot 18.00

uur
uur
uur
uur

Bij bijzondere evenementen kan in overleg met het bestuur van de reguliere openingstijden afgeweken worden.

Bardienst:
De bardienst wordt uitgevoerd door de leden volgens de ‘’Instructie voor de Bardienst’’, opgesteld door het
Barteam.
De taken van de bardienst zijn:
 openen van het clubhuis, de sleutel hangt in het sleutelkastje. Informeer vooraf naar de code.
 bediening van de bar;
 toezicht houden op het clubhuis.
Alle aanwijzingen die de bardienst i.v.m deze taken geeft, moeten worden opgevolgd door de aanwezigen op
het park.
Seniorleden vanaf 18 jaar zijn verplicht 3x per jaar bardienst (*) te draaien, zij kunnen hun bardienst zelf
inplannen via www.allunited.nl of de clubapp.
Het niet nakomen (no show) van een bardienst brengt kosten met zich mee.
Het bedrag hiervoor is door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd en
bedraagt € 30,- per keer. Afkopen van de bardienst is niet mogelijk.
Seniorleden die op 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar 80 jaar of ouder zijn, zijn vrijgesteld van
bardienst. Dit geldt ook voor leden die korter dan 1 jaar lid zijn.
(*) Leden die geen bardienst kunnen verrichten kunnen dispensatie, of andere vrijwilligerstaken aanvragen
bij het bestuur. Dispensatie moet jaarlijks, voor aanvang van het tennisjaar, opnieuw aangevraagd worden.

Prijzen:
De prijzen van consumpties worden duidelijk zichtbaar bij de bar vermeld.
REGELS VOOR DE BAR
 consumpties worden alleen verstrekt tegen pinbetaling of betaling per KNLTB pas.
 uitsluitend leden die op dat moment bardienst hebben mogen achter de bar komen; kinderen mogen
absoluut niet achter de bar komen;
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serviesgoed moet na gebruik door de gebruiker bij de bar teruggebracht worden;
indien er geen bardienst is en TV VEGO leden willen op het terras of in het clubhuis met de medetennissers een drankje drinken dan kan dat. TV VEGO leden kunnen het clubhuis openen met de
sleutel in het sleutelkastje. De code van het sleutelkastje wordt elk jaar verandert en de leden
worden hierover eenmaal per jaar geïnformeerd. TV VEGO leden kunnen hun drankje
inschenken/pakken en via het kassasysteem afrekenen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat
onze leden de eigen consumpties netjes afrekenen via het kassasysteem. Na het nuttigen van het
drankje, worden de TV VEGO leden verzocht het clubhuis netjes achter te laten en het clubhuis weer
op slot te doen (denk daarbij a.u.b. ook om de terrasdeur op slot te doen).
het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het
verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden
geweigerd;
personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de bardienst verzocht
het clubhuis te verlaten;
glaswerk moet binnen of op de terrassen blijven;
help de barmedewerkers door het clubhuis netjes achter te laten, een schoner clubhuis begint bij
jezelf;
TVVEGO is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging schade aan goederen;
plaats geen tennistassen op de tafels;
hou de nooduitgang (terrasdeuren) altijd vrij van obstakels.

In het clubhuis is het verboden om:
 te roken (conform wetgeving);
 alcohol te schenken aan jeugdigen (conform wetgeving):
o aan personen jonger dan 18 jaar;
o aan jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefening van hun functie;
o aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
o tijdens jeugdtoernooien.
REGELS VOOR HET CLUBHUIS
 Het ophangen van affiches van mededelingen is toegestaan aan bestuurs- en commissieleden. Voor
publicaties door anderen is toestemming van het bestuur nodig.
 Tafels en stoelen uit het clubhuis, moeten na gebruik weer op hun plaats worden gezet.
 Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing van achtergelaten goederen, in het clubhuis.
PARKREGELS
ALGEMEEN
Doelstelling:
De parkregels gelden voor het beheer en het gebruik van het park. Alle leden worden geacht zich aan deze
regels te houden, in het belang van een goede onderlinge sfeer en optimaal gebruik van het park.
Verantwoordelijkheid:
Parkzaken is in overleg met het bestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van het tennispark en de
banen.
Leden:
Alle leden van TV VEGO zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan het onderhoud van het park, door
zich te houden aan de regels zoals beschreven in de huisregels.
Aansprakelijkheid:
Het bestuur van TV VEGO stelt zich niet aansprakelijk voor:
 diefstal, beschadiging van goederen op het park;
 verwondingen, door oneigenlijk van materialen.
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OPENINGSTIJDEN
Openings- en sluitingstijden:
Het park is onder normale weersomstandigheden dagelijks geopend van 08:00 tot 23:00 uur. Bij bijzondere
activiteiten kan in overleg met het bestuur van de reguliere openingstijden afgeweken worden. Na 23.30 uur
gaat het hek automatisch dicht. Vanuit het park is het hek te openen met de ontsluitingsknop (= een
lichtschakelaar) naast de brievenbus.
Nationale dodenherdenking:
TV VEGO respecteert de jaarlijkse nationale dodenherdenking op 4 mei.
Om 19.55 tot 20.05 uur wordt iedereen (ook het lessen), verzocht de tennisbaan te verlaten en plaats te
nemen op het terras. De begin- en eindtijd zal door een geluidssignaal aangegeven worden door een
bestuurslid. Tijdens deze periode zijn er geen verkoopactiviteiten aan de bar.
Sluiting van het park:
Op oudejaarsavond is het park na 18.00 uur gesloten.
TOEGANG
Het tennispark is geen openbaar terrein.
Iedereen die een connectie heeft met een tennisser of de vereniging, is welkom.
Honden, mits aangelijnd, zijn welkom op het park.
Beveiliging / Videobewaking:
Om ieders eigendommen zo goed mogelijk te bewaken, heeft het clubhuis een beveilingssysteem. Daarnaast
is er in het clubhuis en op het tennispark videobewaking. De beelden van de videobewaking worden na 28
dagen gewist en zullen alleen bekeken worden indien daar een aanleiding voor is. De beelden zijn niet
openbaar.
VERKEER: Voetgangers hebben op het park altijd voorrang ten opzichte van de fietsers.
Fietsen:
Fietsen mogen alleen gestald worden in de fietsenrekken. Het toegangshek (parkingang) en het “”Gre
Reezigt pad” naar het clubhuis altijd vrijgehouden (i.v.m. bereikbaarheid van hulpdiensten).
GEBRUIK TERREIN
Opruimen:
Aanwezigen op het park ruimen zelf hun afval op en brengen gebruikt serviesgoed terug naar de bar.
Handel:
Zonder toestemming van het bestuur mag op het park geen handel gedreven worden.
Tennisleraar:
Zonder toestemming van het bestuur mag op het park geen andere dan door het bestuur aangewezen
tennisleraar geëngageerd worden.
Kinderen:
Ouders en/of hun begeleiders houden toezicht op hun kinderen en zorgen ervoor dat deze geen overlast of
beschadigingen veroorzaken. Ouders zijn aansprakelijk voor veroorzaakte schade aan/op het park.
Defecten:
Alle leden worden verzocht door hen geconstateerde defecten of beschadigingen te melden aan parkzaken of
de bardienst. (denk aan je eigen veiligheid).
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BAANREGELS
ALGEMEEN
Doelstelling:
De baanregels zijn opgesteld voor het gebruik van de banen. Alle leden worden geacht zich aan deze
afspraken te houden, in het belang van een goede onderlinge sfeer en het in optimale conditie houden van
de banen met de bijbehorende uitrusting.
Naleving:
Het toezien op een juiste naleving van deze regels, is een verantwoordelijkheid van ieder lid en in het
bijzonder van bestuurs- en commissieleden. Bestuursleden kunnen bij niet naleving van de baanregels
disciplinaire maatregelen treffen.
SPEELTIJDEN TENNIS
Normale omstandigheden:
 dagelijks van 08:00 tot 23:00 uur.
 bij evenementen kan in overleg met het bestuur van de reguliere speeltijden afgeweken worden.
Abnormale omstandigheden:
 de banen zijn onbespeelbaar als er water/sneeuw op de banen ligt;
 Parkzaken en bestuursleden hebben de bevoegdheid de banen (b.v. wegens weersomstandigheden)
onbespeelbaar te verklaren;
 Water op de baan: dit niet verwijderen d.m.v. bijvoorbeeld trekkers, vegers of iets dergelijks.
Wacht tot het afwateringssysteem zijn werk heeft gedaan.
BAANINDELING
Het bestuur heeft de speelprioriteit van de tennisvormen vastgesteld en kan zo nodig tennisbanen
reserveren voor andere activiteiten (zie altijd de clubapp / afhangbord).
Onderscheid door het bestuur is gemaakt in:
 competitie: heeft voorrang op vrij tennissen / les;
 (dag)toernooi: heeft voorrang op vrij tennissen / les;
 verhuur: heeft voorrang op vrij tennissen / les;
 les(sen): heeft voorrang op vrij tennissen;
 rommelpot: heeft voorrang op vrij tennissen;
 vrije banen: geen bijzondere voorrang.
Junioren:
 Jeugdleden t/m 17 jaar spelen overdag en hebben na 19.00 uur geen speelrechten meer.
Uitzondering op deze regel.
 tussen juni t/m augustus, bij een lage baanbezetting, mogen zij, zonder verlichting, spelen. Zij
verliezen hun speelrecht, bij een volle baanbezetting/baanreservering.
GEDRAGSREGELS EN BAANGEBRUIK
 het clubhuis, kleedkamers en toiletten zijn bereikbaar, tevens de verlichting en de defibrillator (de
EHBO trommel bevindt zich in het clubhuis);
 baan 1 t/m 6 is beschikbaar om te tennissen. Baan 7 is gereserveerd voor tennislessen. Baan 8 is
alleen overdag bespeelbaar (geen verlichting);
 het betreden van de banen is toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters;
 na iedere speelbeurt (ook bij het rommelpotten) wordt de baan gesleept;
 uitgespeeld, loop dan naar de dichtstbijzijnde uitgang (niet achterlangs of over een baan waar
gespeeld wordt;
 de juiste tenniskleding dragen, ook bij tropische dagen, is vanzelfsprekend;
 we zijn op tijd: wie niet op de gereserveerde tijd aanwezig is, loopt het risico om niet te trainen of te
tennissen;
 we houden het netjes;
 we laten op de tennisbanen geen rommel achter;
 als we verhinderd zijn voor een training of wedstrijd geven we hiervan tijdig bericht;
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de leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij
geen overlast veroorzaken.

VERLICHTING
Verantwoordelijkheid
De verlichting kan naar behoefte, door leden zelf, in- en uitgeschakeld worden. Het schakelpaneel hangt in
de hal van het clubhuis. Het clubhuis is altijd toegankelijk. De verlichting wordt uiterlijk om 23:00 uur
uitgeschakeld, behoudens toernooien, competities en evenementen. Na het tennissen de verlichting direct
uitschakelen als er geen spelers na u komen.
AFSCHRIJF-& AFHANGREGELS
Baanreservering is verplicht en kan digitaal.
Wie: Vrij tennissen is toegestaan voor leden van TV VEGO.
Afhangen/Reserveren: De leden, die vrij willen tennissen, reserveren vooraf een baan via de clubapp.
Reserveren op het park kan handmatig via het digitale afhangbord, dat zich direct links naast de
toegangsdeur van het clubhuis bevindt. Door “afhangen” te selecteren gevolgd door “eerst volgende vrije
baan”, wordt je gevraagd je pasje door de kaartlezer te halen. Je krijgt daarna een baan toegewezen of vrije
keuze.
Baankeuze: Je kiest de eerst volgende baan die vrij komt of al vrij is
Doorhangen: Als je speelt op een baan, blijft je spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag je
weer afhangen. Tijdens je speeltijd je passen doorhangen staat het systeem niet toe. Eerder stoppen met
tennis om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.
Opnieuw Afhangen: Als je van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, mag je daarna
opnieuw reserveren, als je door wilt spelen.
Reservering bekijken: Om te bekijken wanneer je ook al weer moet spelen kunt je “overzicht banen” of
“wanneer speel ik” selecteren.
Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het
geval je baan al vrij is (omdat je voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag je natuurlijk eerder
starten.
Training: Tennisles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te hangen
voor vrij tennissen.
Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande
tennisactiviteiten, zoals training, toernooien en competitiewedstrijden.
Speelduur: De speelduur is zowel bij 2 als bij 4 spelers 60 minuten. Er kan alleen gestart worden met
tennissen op de halve uren, op de tijd zoals aangegeven in de clubapp.
INTRODUCTIEREGELS / BAANHUUR
ALGEMEEN
Doelstelling:
De introducéregels beschrijven het introduceren van een niet TV VEGO-lid. Alle leden worden geacht zich
aan deze regels te houden in het belang van een goede onderlinge sfeer van het gebruik van de banen door
niet-leden.
Introduceren:
TV VEGO hanteert de volgende regels voor het introduceren van niet leden:
 zowel senior- als juniorleden mogen een paar keer per jaar iemand gratis introduceren.

Introductieperiode:
 introduceren is het gehele jaar toegestaan;
 introductie bij voorkeur overdag;
 niet tijdens competitie/toernooien/evenementen, dodenherdenking en oudejaarsavond.
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Met een introducé een baan reserveren
Als je met een introducé wilt spelen, is reservering (via de clubapp) verplicht.
Hoe werkt het:
 ga naar de “clubapp”;
 ga naar “tennisbaan reservering”;
 op de “+” drukken:
 je eigen naam invoeren en het woord “introducé1” of “introducé2”;
 dag en tijd kiezen, dit bevestigen.
In het clubhuis hangt het afhangbord. Je hebt tot maximaal 2 minuten voor aanvangstijd de tijd om je
reservering te bevestigen door de magneetstrip KNLTB-pas door het afhangbord te halen.
Speeltijd: 01.00 uur.
Verantwoordelijkheid:
Het VEGO-lid dat introduceert is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé.
Baan huren:
Niet leden kunnen een tennisbaan huren bij TV VEGO.
Hoe werkt het:
Mail naar de ledenadministratie (ledenadministratie@tvvego.nl) of stuur een whatsapp bericht naar 06-44 20
44 41 voor de aanvraag.
Binnen 24 uur volgt een antwoord. Als de aanvraag akkoord is krijg je een datum, tijdstip en betaal
verzoek door. De baan wordt voor je gereserveerd (na betaling is de reservering definitief).
Niet leden worden op het tennispark ontvangen en e.e.a. wordt uitgelegd.
Speeltijd: 02.00 uur.
Kosten: € 15,00.

ROMMELPOT
Doelstelling
Tennisvereniging TV VEGO hecht veel belang aan een goed functionerende rommelpotavond. Het
rommelpotten is een sociaal gebeuren. Beginnende en gevorderde (senior)leden spelen met elkaar.
Dinsdagavond
De dinsdagavond is de traditionele rommelpotavond en begint om 18.30 uur (het gehele jaar en naar gelang
de weersomstandigheden). De rommelpotavond vervalt wanneer sprake is van een nationale feestdag,
officiële (club) wedstrijden en toernooien.
Verantwoordelijkheid:
De rommelpot avond valt onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie, die een “indeler”
heeft aangewezen. De indeler deelt de samenstelling en de baanbezetting in.
Nieuwe leden coach:
Tijdens de rommelpot avond is “de nieuwe leden coach” zoveel mogelijk aanwezig, om nieuwe leden
wegwijs te maken binnen de vereniging. Mensen, die dat willen, kunnen worden toegevoegd aan de
rommelpot groepsapp. Op dinsdagmorgen roept de nieuwe leden coach de mensen van de groepsapp op,
om ’s avonds mee te doen.
De rommelpotavond
 de leden leveren hun (geldige) spelerspasje in;
 elke 30 minuten wordt de samenstelling opnieuw vastgesteld en uitgestald op het speciaal daarvoor
gefabriceerde bord;
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de indeling op het bord is voor dat half uur bindend (accepteer deze);
indien je niet meer wilt spelen of een pauze wilt inlassen, draai je je spelerspasje om of laat dit
weten aan de indeler;
na iedere speelbeurt wordt er gesleept.

Vrije banen op dinsdagavond
 het rommelpotten heeft voorrang op het “vrij” tennissen. Toch is er altijd 1 baan voor vrij spelen en
er is een lesbaan beschikbaar;
 als banen niet worden gebruikt voor het rommelpotten, is vrij tennis mogelijk.
Rommelpot tijden en gereserveerde banen
maanden
banen
april t/m september
baan 1 t/m 6 (*)
oktober t/m maart

baan 1 t/m 5 (*)

tijden
18.30 tot 21.00 uur

vrije baan
baan 8 (*)

19.00 tot 21.00 uur

baan 6 en 8(*)

(*) Het bestuur behoudt het recht om gedurende het jaar het aantal (rommelpot- en/of vrije) banen aan te
passen en/of te wijzigen.

50+ Rommelpot donderdagmorgen
Voor de rommelpot (donderdag)ochtend (10.00 uur) gelden dezelfde regels als op de dinsdagavond.
De rommelpot donderdagochtend
 de leden leveren hun (geldige) spelerspasje in;

er wordt 2 x 45 minuten gespeeld. De indeling wordt uitgestald op het speciaal daarvoor
gefabriceerde bord;
 Om 10.45 uur is een koffiepauze gepland van 15 minuten;
 de indeling op het bord is bindend (accepteer deze);
 indien je niet meer wilt spelen of een pauze wilt inlassen, draai je je spelerspasje om of laat dit
weten aan de indeler;
 na iedere speelbeurt wordt er gesleept.
Vrije banen op donderdagochtend
 het rommelpotten heeft voorrang op het “vrij” tennissen. Toch is er altijd 1 baan voor vrij spelen en
er is een lesbaan beschikbaar;
 als banen niet worden gebruikt voor het rommelpotten, dan is vrij tennis mogelijk.
Tijden rommelpot en gereserveerde banen
maanden
banen
januari t/m december
baan 1 t/m 6 (*)

tijden
10.00 -11.45 uur

vrije baan
baan 7 en 8 (*)

(*) het bestuur behoudt het recht om gedurende het jaar het aantal (rommelpot- en/of vrije) banen aan te
passen en/of te wijzigen.

Veiligheid, Hygiëne & AVG
Algemeen
TV VEGO heeft veiligheid/ hygiëne hoog in het vaandel staan. TV VEGO doet er alles aan om aan de wetgeving te voldoen. Voorschriften/afspraken vanuit de wetgever en sportbonden zullen opgevolgd worden.
Veiligheid
TV VEGO heeft een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) gemaakt. In het Plan Van Aanpak (PVA) is
beschreven hoe en wanneer eventuele risico’s aangepast zullen worden. Denk hierbij aan b.v. AED en EHBO
voorzieningen, brandpreventie, vluchtwegen, noodverlichting, voedselveiligheid, legionella e.d.
Veilig sportklimaat
Het bestuur van TV VEGO staat eveneens voor een veilig sportklimaat. TV VEGO volgt de richtlijnen die door
het NOC*NSF zijn opgesteld. Het bestuur neemt de veiligheid van haar leden zeer serieus en heeft daarom
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besloten van alle bestuur- en commissieleden van TV VEGO een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te
verlangen.
Ook de tennistrainer(s) zal een VOG verklaring moeten overleggen.
Zie voor meer informatie over veilig sportklimaat, op de Vego-site.
Hygiëne
TV VEGO hanteert de normenlijst Algemene hygiënerichtlijn van het RIVM en volgt hun aanwijzingen (zie
RIVM site). TV VEGO heeft aan de volgende zaken extra aandacht besteed:
 persoonlijke hygiëne:
 hygiënisch werken tijdens de verwerking van voedsel en dranken;
 de verwerking van afvalstoffen;
 werken we volgens een schoonmaakprogramma (kleedkamers, doucheruimtes, toiletten, keuken en
clubhuis);
 controleren we het binnenmilieu;
 worden speeltuin attributen regelmatig gecheckt;
 doen we aan legionellapreventie (waterleidingen worden wekelijks doorgespoeld).
In 2020 werd de wereld getroffen door een pandemie. Het gaat te ver om de hygiënische maatregelen in
deze huisregels over te nemen. TV VEGO zal de richtlijnen van de overheid en het RIVM volgen.
Veranderingen en aanwijzingen zullen direct op de VEGO site geplaatst worden.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat de verantwoordingsplicht voorop. Concreet
betekent dit dat de verwerkingsverantwoordelijke, TV VEGO, moet kunnen aantonen te voldoen aan de AVG
of tenminste dat daarover voldoende is nagedacht. Daarom moet op schrift worden gesteld waarom wordt
voldaan aan de overige basisprincipes van de AVG (zie privacy verklaring op onze site). Uiteraard moet dat
ook uitgevoerd worden. Deze principes zijn:
Transparantie
 De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte en heeft hiervoor
toestemming gegeven en kent zijn rechten.
Doelbeperking
 De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Gegevensbeperking
 Alleen voor het beoogde doel mogen de noodzakelijke gegevens verwerkt worden.
Juistheid
 De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
Bewaarbeperking
 De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.
Integriteit en vertrouwelijkheid
 De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden en tegen verlies
of vernietiging.
SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin de statuten, huishoudelijke reglement en de huisregels niet voorziet, beslist het
bestuur.
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de TVVEGO statuten, het huishoudelijk reglement, huisregels
alsmede alle wettige vastgesteld en bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
De huisregels van TVVEGO worden door het bestuur vastgesteld/bepaald en kunnen zo vaak als mogelijk aangepast
worden. Deze huisregels zijn via de site in te zien.
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