Tennisvereniging Laatjes Kaai
Pastoriestraat 27, 3195 HT Pernis
Telefoon: 010-4384249
E-mail: secretariaat@laatjeskaai.nl
Postadres: Postbus 651, 3195 ZH Pernis
Website: www.laatjeskaai.nl
Opgericht: 1 juni 1969

Voor nieuwe en bestaande leden
Wanneer iemand lid wordt van een vereniging doen zich vaak vragen voor;
➢ Hoe zal de gang van zaken zijn?
➢ Hoe gedragen de leden zich, wat is normaal en wat niet?
➢ Zal ik mij daar snel thuis voelen?
Dit boekje is samengesteld voor al onze leden. Door het uitgeven van dit introductieboekje willen wij u
informeren over een aantal zaken die van belang zijn om u als (nieuw) lid snel te kunnen oriënteren.
De belangrijkste gegevens met betrekking tot de gang van zaken worden hierin besproken zoals;
•
•
•
•
•
•
•
•

Visie en vereniging
Bestuur en commissies
Baanreglement
Clubhuis en bardiensten
Tennislessen en lesreglement
Wat te doen bij calamiteiten
Huishoudelijkreglement
Algemeen

Hoe belangrijk op zich de reglementen en voorschriften ook zijn, het allerbelangrijkste blijft, DE SPORTIVITEIT
en GEZELLIGHEID binnen onze vereniging. Wij zijn een vereniging waar leden van alle leeftijdscategorieën
en ambitieniveaus met veel plezier tennissen, recreatief en competitief. Sportiviteit, zowel in de zin van ‘fair
play’ als ook in plezier en prestatie, is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.
Van harte hopen wij dat U zich snel thuis zult voelen bij onze vereniging, en dat U veel tennisgenot ervaart,
maar vooral ook vriendschap zult ontmoeten.
Bestuur Tennisvereniging Laatjes Kaai
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Visie Laatjes Kaai
Laatjes Kaai is een Pernisse tennisvereniging waar leden elkaar graag ontmoeten en zich thuis voelen. Wij
zijn een tennisvereniging, die stevig is verankerd in de Pernisse grond en de Pernisse gemeenschap. Een
vereniging waar leden van alle leeftijdscategorieën en ambitieniveaus met veel plezier tennissen, recreatief
en competitief. Sportiviteit, zowel in de zin van ‘fair play’ als ook in plezier en prestatie, is daarbij het
belangrijkste uitgangspunt.
We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in de Pernisse samenleving en onderhouden
daarvoor goede relaties met andere dorpse verenigingen, scholen, omwonenden en andere betrokkenen.
Laatjes Kaai wil op een laagdrempelige manier mensen kennis laten maken met de tennissport. Nieuwe
leden en gasten worden dan ook gastvrij en vriendelijk ontvangen. Wij willen een tennisontmoetingsplaats
zijn voor leden in alle leeftijdscategorieën en ambitieniveaus, waar sportiviteit en gezelligheid samen gaan.
Familieleden en andere dorpsgenoten zien wij graag komen om elkaar te ontmoeten op de club. De sfeer
en de faciliteiten zijn daar dan ook op afgestemd.
Laatjes Kaai staat voor een leven lang tennisplezier en gezelligheid.
We handelen vanuit onze 4 kernwaarden: sportiviteit, gezelligheid, betrokkenheid en ontwikkeling.
Complete inzage van onze visie is te vinden op de website.
Vereniging
De vereniging is opgericht op 1 juni 1969. De statutaire doelstelling is het doen beoefenen en bevorderen
van de tennissport. De naam Laatjes Kaai is destijds bedacht door het samenvoegen van Laatjes, de naam
van de molen die op deze plaats gestaan heeft en aan de kade (kaai) stond.
Banen: 3x Gravelbanen.
Openingstijden banen
Maandag:

09:00 - 22:30

Dinsdag:

09:00 - 22:30

Woensdag: 09:00 - 22:30
Donderdag: 09:00 - 22:30
Vrijdag:

09:00 - 22:30

Zaterdag:

09:00 - 22:30

Zondag vanaf 10:00 - tot zonsondergang (geen gebruik van kunstlicht)
Toegang tot ons tennispark is altijd mogelijk daar het hek nooit op slot is. Verzoek is wel om wanneer u het
terrein verlaat het hekwerk weer achter u dicht te trekken.
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BESTUUR EN COMMISSIES
Bij Laatjes Kaai zijn verschillende commissies actief die ieder verantwoordelijk zijn voor het vervullen van
een bepaalde taak. Als u interesse heeft voor het vervullen van een functie in een van de commissies kunt
u dit melden bij één van de bestuursleden.
Dagelijks bestuur
Het bestuur van Laatjes Kaai geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en
vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Daarnaast heeft het bestuur ook een verbindende rol tussen
commissies en leden onderling. De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het
dagelijks bestuur.
Jeugdcommissie
Voor de begeleiding van de jeugdleden heeft onze vereniging een jeugdcommissie aangesteld. Deze
commissie stimuleert de jeugd in hun tennisactiviteiten door het organiseren van verschillende toernooien,
clubkampioenschappen en evenementen op de vereniging.
Onderhoudscommissie (BBL)
De onderhoudscommissie zorgt voor het onderhoud van het park. Deze commissie zorgt ervoor dat al het
materiaal zoals netten, de banen en lichtinstallaties prima in orde zijn. Ze zorgen voor het groeien en
bloeien, snoeien en schoffelen van het groen. Eventuele kleine reparaties worden verricht door de eigen
leden. Grote storingen worden doorgegeven aan de desbetreffende instantie. Verder verzorgt de
onderhoudscommissie alle voorkomende werkzaamheden op het park i.s.m vrijwilligers.
Barcommissie
Daar onze vereniging beschikt over een mooi en gezellig clubhuis is er een barcommissie in het leven
geroepen die het reilen en zeilen binnen het clubhuis regelt. Tot hun taken behoren o.a. het regelen van de
bardiensten, voorraadbeheer en bestellingen, technisch onderhoud en contacten met de commissies over
de speciale hapjes e.d. tijdens de verschillende activiteiten.
Wedstrijdcommissie
Om alle contacten naar de KNLTB correct te regelen is er een wedstrijdcommissie in het leven geroepen.
Tevens organiseert de commissie het jaarlijks open toernooi, de voor en najaarscompetitie en de interne
wedstrijden.
Commissie sponsoring
Om de vereniging wat extra inkomsten te bezorgen in de vorm van financiële of andere bijdragen van
derden (b.v. prijsjes e.d.) is een commissie sponsoring in het leven geroepen. De commissie onderhoudt
alle contacten met de sponsoren.
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Bestuur en commissies
Voorzitter
Jan van Kampen

Penningmeester
Thea van der Steenhoven

voorzitter@laatjeskaai.nl

penningmeester@laatjeskaai.nl

Secretaris
Erik Ketting

Jeugdcommissie
Ingrid Slinger met assistentie van Yvette van Eijk

secretariaat@laatjeskaai.nl

jeugd@laatjeskaai.nl

BBL commissie
Aad Vermeer

Wedstrijdcommissie
Lotte de Man- Romy Roest

bbl@laatjeskaai.nl

wedstrijden@laatjeskaai.nl

Ledenadministratie
Erik Ketting

Barcommissie
Jan van Kampen

secretariaat@laatjeskaai.nl

kantine@laatjeskaai.nl

Onderhouds banen- groundsman
Aad Vermeer

Website - social media - sponsoring
Erik Ketting

bbl@laatjeskaai.nl

secretariaat@laatjeskaai.nl

HET BAANREGLEMENT
Baanregels Laatjes Kaai
Artikel 1 (speelduur)
De maximum speelduur is voor een single 30 min. en dubbel 45 min. Dit maximum mag overschreden
worden zolang geen andere leden zich aandienen. Die andere leden spelen in volgorde van aankomst. Bij
drukte is het verplicht elke baan met vier leden te bespelen, hetgeen inhoudt, dat een single-spel
onderbroken dient te worden om als dubbel-spel te worden voortgezet.
Artikel 2 (kleding)
De banen mogen alleen met tennisschoenen betreden worden, waarvan het profiel geschikt is voor
gravelbanen.De spelers worden geacht in tenniskleding de baan te betreden.
Artikel 3 (vervoermiddelen)
Binnen de afrastering van het tennispark mag men geen gebruik maken van rijwielen of andere
vervoermiddelen. Het is verboden rijwielen en bromfietsen buiten de daarvoor bestemde rijwielhekken te
plaatsen. Draaiende bromfietsmotoren binnen het tennispark zijn niet toegestaan, ter vermijding van
geluidshinder of overlast. Auto’s moeten boven aan de Pastoriestraat worden geparkeerd.
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Artikel 4
Honden dienen aan de lijn gehouden te worden en worden geacht geen schade of overlast te bezorgen.
Artikel 5
Niet-spelers en spelers worden verzocht erop te letten dat zij (andere) spelers niet hinderen. Men wordt
verzocht de banen uitsluitend via de desbetreffende ingangen te betreden. Openingstijden van de banen
zijn: Maandag t/m zaterdag 09:00 - 22.30 uur Zondag 10:00 - tot zonsondergang
Artikel 6
Verboden zijn al die handelingen, die in strijd zijn met de goede orde, zoals: het spelen buiten de banen,
wel in de oefenkooi. Het lopen in de bloemperken, of het plaatsen van voeten op de bloembakken. Het
beklimmen van het dak van de kantine, garage of oefenwand. Het verontreinigen van banen of omliggende
percelen, doordat men flesjes vergeet of papier op de banen gooit. Elke gedraging waardoor aan
gebouwen, beplanting, hekwerk, netten en meubilair, schade zou kunnen worden aangebracht. Het maken
van te harde muziek waardoor geluidshinder.
Artikel 7
Het bestuur neemt geen verantwoording op zich voor ontvreemde of zoekgeraakte eigendommen van
leden of bezoekers.
Artikel 8
Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, gereedschappen, meubilair of
andere eigendommen van het park, daar zo spoedig mogelijk opgave van te doen aan het bestuur of
baancommissaris en de werkelijk geleden schade te vergoeden.
Artikel 9
Officiële competities, toernooien en trainingsavonden hebben voorrang boven individueel spel. Zij worden
tevoren aangekondigd. Deelnemers aan laddercompetities mogen één baan laten reserveren, behalve op
zaterdag en zondag na 11.00 uur ’s morgens en op trainingsavonden.
Artikel 10
Alle leden zijn gehouden aan het advies van bestuursleden of BBL commissie.
Artikel 11
Voor het behoud van goede banen zijn de spelers gehouden na het beëindigen van het spel, de baan te
rollen (aanvang van het seizoen), de baan te vegen en bij droog weer de baan te besproeien. Onderhoud
banen. Elk lid dat gebruik maakt van de tennisbanen wordt geacht na het beëindigen van zijn spel deze
netjes te verlaten. Het is niet toegestaan consumptiegoederen op de banen te nuttigen. Indien de
weersomstandigheden daartoe aanleiding geven zal de groundsman bepalen of de banen bespeelbaar
zijn. Dit wordt kenbaar gemaakt via de website. Het is op dat moment verboden om de banen te betreden
ook uit oogpunt van veiligheid.
Artikel 12
Leden mogen maximaal tweemaal per seizoen introducees meebrengen, indien zij tevoren opgave hiervan
hebben gedaan aan de secretaris van het bestuur. Een introducé mag maar twee maal per jaar worden
geïntroduceerd. Zij mogen spelen zolang zich geen leden aandienen.
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Artikel 13
Seniorleden hebben op werkdagen na 19.00 uur voorrang op juniorleden. Juniorleden hebben op de
woensdagmiddag voorrang op seniorleden en zwervers.
Artikel 14
Het bestuur van de vereniging is bevoegd te voorzien in gevallen waarin dit baanreglement niet of in
onvoldoende mate voorziet. Het bestuur is gerechtigd om maatregelen te treffen tegen een lid/speler(ster)
die de regels van dit baanreglement overtreedt.
Artikel 15
Door sneeuw, vorst of opdooi kan het spelen verboden zijn. Als het donker wordt, kan de baanverlichting
ingeschakeld worden. Het bedieningspaneel zit in kantine achter de kassa.
Het gebruik van de banen is niet toegestaan als er plassen op de banen staan.

INFORMATIE CLUBHUIS, BAR, EN BARDIENSTREGELING
Zoals u weet, beschikt onze club over een mooi, gezellig clubhuis. De organisatie rondom het clubhuis
wordt verzorgd door de barcommissie. Echter duidelijk mag zijn dat de vereniging een gematigd
prijsbeleid kan voeren indien de leden ook hun verantwoordelijkheid nemen.
Wat doet de barcommissie ?
De barcommissie verzorgt binnen onze vereniging alles wat met de bar te maken heeft. Zij regelt de
bardiensten en doet de diverse inkopen.
Verder stemt de barcommissie af met de diverse partijen die betrokken zijn tijdens de organisatie van
toernooien, feesten en andere bijzondere gebeurtenissen. Dit kan de barcommissie echter niet alleen!
Neem dus te allen tijde uw verantwoordelijkheid en zorg dat de kantine netjes blijft. Help elkaar!
Hoe exploiteert Laatjes Kaai de bar ?
In ons clubhuis is geen vaste beheerder aanwezig. Het voordeel hiervan is dat de drankjes redelijk laag van
prijs zijn. Hier staat echter wel enige zelfwerkzaamheid van onze leden tegenover.
De reguliere openingstijden van de bar volgens onze explotatievergunning zijn als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

07:00 uur
07:00 uur
07:00 uur
07:00 uur
07:00 uur
07:00 uur
07:00 uur

-

01:00 uur
01:00 uur
01:00 uur
01:00 uur
02:00 uur
02:00 uur
01:00 uur
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Laatjes Kaai leden houden samen de kantine draaiend. Iedereen draait verplicht minimaal twee-drie
bardiensten per jaar. Dat is een goede manier om het verenigingskarakter levend te houden en de prijzen
in de kantine laag te houden. Je ontmoet er nog eens andere mensen en je leert de leden goed kennen.
Het plannen van de bardiensten gebeurd door de barcommissie en het rooster wordt aan het begin van het
nieuwe seizoen bekend gemaakt aan de leden.
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)
Om je bardienst te kunnen draaien moet je het IVA certificaat hebben behaald. Het bestuur is verplicht de
leden hiernaar te vragen. Heb je het certificaat nog niet gehaald, kijk dan op http://www.nocnsf.nl/iva.
Het boek met certificaten en vergunningen liggen in de electrakast in de kantine.
In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die
informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor
de toets, dan kun je direct je certificaat printen. Daarnaast wordt je nog een certificaat gemaild.
De vereniging houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.
Verder:
- Haal de sleutels op bij het sleuteladres van de lopende week. Adres te vinden in het barboekje
- Ieder senior lid tot en met 70 jaar draait bardiensten
- Ruilen van bardienst mag maar dit moet u wel zelf regelen
- Cash geld op laatjes kaai wordt en mag niet geaccepteerd worden. Gebruik altijd de kassa om
consumpties aan te slaan!!!!!!
- De taken voor je bardienst zijn te vinden achter de bar middels een aftekenlijst. Vul deze altijd in
- Bekijk het clubgebouw, voordat je afsluit, alsof het jouw woning is. Breng de sleutels weer terug na je
bardienst bij het sleuteladres. (eventueel in de brievenbus want bewoners kunnen al op bed liggen)
- Baanverlichting moet verplicht klokslag 22:30 uit ivm eventuele lichthinder bij de buren hou dit
a.u.b goed in de gaten
De service die u krijgt of zou willen krijgen is van hetzelfde niveau als de inzet en de invulling die u GEEFT
aan uw mede-verenigings-leden en bezoekers. Dat wil zeggen dat wanneer u een bardienst draait, ook
werkelijk komt, werkt volgens aftekenlijst, vriendelijk en behulpzaam bent; dat u dat dan ook kunt
verwachten wanneer u als gast in de kantine bent.
Zit u ergens mee tijdens de bardienst ? Bel dan altijd even naar het sleuteladres of barcommissie.
Telefoonummers te vinden in het barboekje wat altijd achter de bar te vinden is.
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Tennislessen
Tennisles algemeen
Om uw tennisspel te verbeteren en uw spelplezier te vergroten kunt u bij Laatjes Kaai tennisles nemen.
Heeft u nog geen enkele ervaring met het tennisspel, dan bestaat ook de mogelijkheid u de kennis en
vaardigheid aan te leren. De tennislessen van Laatjes Kaai door tennisschool Mark van der Haven
Trainingsdagen
Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt bepaald op welke dagen er training gegeven wordt.
Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor tennislessen via de website van Laatjes Kaai.
Verdere communicatie verloopt via tennisschool van Mark van der Haven
https://www.smash-tennis.nl/

Wat te doen bij calamiteiten
Binnen onze vereniging doen we er alles aan om de gezondheid en veiligheid te waarborgen. Op een
aantal deelgebieden rondom veiligheid hebben we dan ook de nodige maatregelen getroffen.
Gezondheid
Rondom het thema gezondheid hebben we een aantal voorzieningen getroffen. Binnen de vereniging is
een uitgebreide verbandtrommel aanwezig. Deze wordt elk jaar gecontroleerd en indien nodig bijgevuld.
Deze verbandtrommel bevindt zich in de kantine.
Mocht de verbandtrommel tussentijds gevuld dienen te worden kun je dit melden aan een van de
bestuursleden.
Naast de verbandtrommel is er tevens een AED aanwezig. Deze AED hangt aan de muur bij de schuifdeur.
Veiligheid
Het pand is beveiligd middels een alarmsysteem dat automatisch in werking treedt. Mochten er zich
ongewenste zaken voordoen bel dan te allen tijde de politie. (112)
Ook rondom brandveiligheid heeft de vereniging zorggedragen voor preventie. De deuren zijn voorzien van
nooduitgang-verlichting / aanduiding. Daarnaast zijn er brandblussers geplaatst binnen de kantine. Zorg dat
je weet waar deze staan.
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Huisreglement Laatjes Kaai
Reglementen

Indien u het terrein van Laatjes Kaai betreedt, bent u verplicht zicht te onderwerpen aan de te volgen
huisregels van Laatjes Kaai.
Het is verboden om:
- Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
- Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in bezit te hebben
- Diefstallen en vernielingen te plegen
- Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen
- Zich discriminerend uit te laten
- Zich door woord en gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie
- Andere te beledigen (aantasting van iemands goede eer en naam)
- Alcoholische dranken te verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar
Het is niet toegestaan:
- Drank en glaswerk mee naar buiten te nemen
- Zonder toestemming meubilair te verplaatsen
- Op tafels te zitten en stoelen te staan
Algemene regels:
- Alle aanwijzingen van bestuur en medewerkers die verband houden met onze huisregels moet u direct
opvolgen
- Klachten moet u direct melden bij het bestuur
- Gevonden voorwerpen moet u inleveren aan de bar
- Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op het terrein van Laatjes Kaai
Het bestuur danwel personen die vrijwillig voor onze vereniging werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor enig letsel en/of materiele danwel immateriele schade, die bezoekers van de locatie
mochten ondervinden.
Algemeen
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Algemene zaken
- U kunt bij Laatjes Kaai lid worden van de club van 50. Waarom een Club van 50 ?
Omdat er binnen de vereniging altijd wensen zijn die gerealiseerd kunnen of moeten worden, is het plan
opgevat deze wensen met behulp van de Club van 50 te verwezenlijken. De Club van 50 beoordeelt
wensen op realiteit, noodzaak en haalbaarheid en krijgt een onafhankelijke status binnen de vereniging.
Meer informatie via e-mail : clubvan50@laatjeskaai.nl
- KNLTB Pasje. Elk nieuw lid van Laatjes Kaai krijgt na inschrijving bij de KNLTB een persoonlijk meerjaren
ledenpasje. Op de meerjaren ledenpas wordt de speelsterkte niet meer getoond. In 2019 geldt het
spelersprofiel op MijnKNLTB als legitimatie. Profiel moet u zelf aanmaken op www.mijnknltb.toernooi.nl
Deze heeft u nodig indien u gaat deelnemen aan toernooien en competities.
- Streven van Laatjes Kaai is te gaan werken met onze jeugd volgens het tenniskidsprogramma van de
KNLTB. Dit programma is voor kinderen tot en met 12 jaar. Op een uitdagende
manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.
Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. Verdere info op www.tenniskids.nl.
- Persoonlijke gegevens behandelen wij volgens de AVG.
- Leden worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten binnen Laatjes Kaai middels onze website
www.laatjeskaai.nl, via onze facebookpagina en via e-mail.

Tot slot
Zoals eenieder waarschijnlijk wel weet is het binnen een vereniging onmogelijk om zonder vrijwilligers
zaken gedaan te krijgen. Dagelijks zijn er mensen met de club actief om dat te verzorgen waarvoor we
eigenlijk komen. En dat is de gezelligheid en de pot tennis die we allemaal willen spelen.
Realiseer je dan ook dat de avonden of dagen die je verblijft op de vereniging mogelijk worden gemaakt
door de vrijwilligers.
Twee zaken zijn er binnen een vereniging nooit genoeg aanwezig. En dat zijn vrijwilligers en financiele
middelen. Mocht je interesse hebben in vrijwilligerswerk mail dan het bestuur: secretariaat@laatjeskaai.nl
Namens het bestuur heel veel tennisplezier bij Laatjes Kaai.
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Ruimte voor eigen aantekeningen:

