
We willen je als eerste natuurlijk hartelijk welkom heten als lid van T.C. de Rozenhof.  
  
Onderstaand een aantal punten die je op weg kunnen helpen als nieuw lid.  
  
Trainingen:  
De trainingen binnen onze club worden aangeboden door Wessel Huisman (gecertificeerd trainer), 
de aanmelding van de trainingen lopen volledig via Wessel zelf. Je kan hem bereiken op 
telefoonnummer 06-46992305.  

  
Indien je helemaal geen ervaring met tennis hebt dan adviseren wij wel een paar lessen te volgende 
bij onze trainer, je zal hiervoor wel zelf contact met moeten opnemen, je kan je alleen aanmelden 
of per groep met een voorkeur van 4 personen.  
Voordat je begint met lessen kan je een proefles nemen. Wessel kan eventueel zorgen voor een 
racket. 
  
Competitie:  
Jaarlijks zijn er 3 competitierondes; in het voorjaar, de zomer en in het najaar. In het voorjaar duurt 
de competitie 7 weken en zal meestal starten begin april, in de zomer zijn er 5-6 wedstrijddagen, in 
het najaar duurt de competitie 5 weken en zal starten medio september.  
  
Jullie zullen per mail op de hoogte gehouden worden inzake de opgave hiervoor. Je kunt je als 
individu opgeven maar het heeft de voorkeur om dat per team te doen (minimaal 4 personen).  
  
Toegang tot het park:  
Elk lid (of 1 huishouden) heeft recht op een sleutel van het park. Je hebt dan toegang tot het park en 
de kleedkamers. Bij het betreden van de kleedkamers vind je meteen recht voor je de lichtschakelaar 
voor de verlichting van de banen. Bij het uitzetten hiervan blijven de lampen nog een kleine 5 
minuten branden.  
  
De sleutel kan afgehaald worden bij Kees-Jan van Hattum, Goudreinet 7 te Dodewaard, stuur voor 
het gemak even een appje (06-42953767) zodat je niet voor een gesloten deur staat.  
Bij het opzeggen van je lidmaatschap zal je de sleutel weer in moeten leveren.  
  
Vrij tennissen  
Het is mogelijk om 7 dagen per week vrij te spelen. Dit is mogelijk per 45 minuten.  
Vanaf 9 uur s ’ochtends zal er elke 45 minuten een zoemer gaan wanneer de banen allemaal bezet 
zijn en er mensen staan te wachten dan zal je baan moeten geven aan de wachtende mensen. Zijn er 
geen wachtende mensen dan ben je natuurlijk vrij om zo lang te spelen als je wilt.  
Voor de avond geldt dan dat de zoemer om 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00 uur enz. gaat  
  
Op een vrijdagavond is er een toss avond, deze begint half 8 en is toegankelijk voor iedereen. Er 
wordt dan in dubbels gespeeld, indeling op basis van loting.  
Voor deze avond is een app groep aanwezig mocht je hier aan toegevoegd willen worden neem dan 
contact op met Kees-Jan van Hattum 06-42953767  
  
Verder hebben de vrouwen op de club ook een app groep waarin wordt afgesproken met diverse 
vrouwen om een keer te gaan vrijspelen mocht je toegevoegd willen worden aan deze groep neem 
dan contact op met Carola van de Wardt 06-20595552.  
  
Wanneer er activiteiten op de club worden georganiseerd dan zullen jullie hierover een mail 
ontvangen met verdere informatie.  
  



  
Bardienst en Cursus IVA  
Elke sportclub draait niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder senior lid wordt dan ook 2x per jaar 
ingedeeld om een bardienst te draaien. Wil je dit niet doen dan kan je dit afkopen voor € 50 per keer, 
jaarlijks dus € 100. Het barrooster wordt elk halfjaar opgesteld door de barcommissie en wordt per 
mail verstrekt. Mocht je niet kunnen dan graag vervanging regelen of met iemand anders ruilen die 
op een ander moment staat ingepland.  
  
Iedere vrijwilliger die bardienst draait is volgens de Drank- en Horecawet verplicht een instructie 
Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te volgen. Het IVA-certificaat kun je halen met behulp van een 
online cursus. De instructie en toets kost één uurtje tijd en is gratis. Na afloop krijgt de cursist per 
email een certificaat op naam opgestuurd. Na het behalen het certificaat kun je deze mailen naar 
barcommissierozenhof@gmail.com. Dan zorgen wij dat deze in de daarvoor bestemde map in de 
kantine komt.   
Regelmatig worden wij op locatie gecontroleerd of wij ons houden aan de regels wat betreft het 
verantwoord alcohol schenken. Bij deze controle kunnen ze ook op bovenstaande controleren.   
Staan er op dat moment vrijwilligers achter de bar die geen certificaat hebben, dan krijgen we daar 
een boete voor! Een ieder is hier dan ook zelf verantwoordelijk voor, het kost je slechts eenmalig een 
uurtje tijd en zo houden wij ons als club aan de wettelijke regels en kost het ook geen geld.   
  
De online-cursus kun je volgen via onderstaande link:  
https://www.welzijnrivierstroom.nl/workshop/online-cursus-instructie-verantwoord-
alcoholschenken-iva/.   
Door een account aan te maken kun je vervolgens inloggen en de rest verwijst zichzelf.  
Alvast hartelijk dank voor jullie inzet hiervoor.  
  
Vrijwilligerswerk  
Verder zijn er diverse commissies waar je als vrijwilliger plaats in kan nemen, mocht je hiervoor 
interesse hebben neem dan even contact op met onderstaande personen:  
  
Barcommissie: Carola van de Wardt 06-20595552  
Beheercommissie: Jan van Meerten 06-17362050  
  
Wij wensen je veel tennisplezier heb je nog vragen dan horen wij dat graag.  
  
Het Bestuur  
T.C. de Rozenhof  
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