Algemene informatie voor nieuwe leden.
1. Tennispark
Tennisvereniging L.T.C. Beem-Star is in 1970 opgericht en telt zo'n 300 leden.
Het park is eigendom van de vereniging en in 2001 geheel gerenoveerd.
Het tennispark heeft 4 kunstgrasbanen, 1 oefenkooi en een clubgebouw. Alle banen zijn
voorzien van verlichting waardoor er het gehele jaar getennist kan worden.
Het park ligt aan de Insulindeweg 10a te Middenbeemster, tel 0299-681970. Een sleutel om
toegang te krijgen tot het clubgebouw kunt u tegen een bedrag van € 2,50 in bruikleen
krijgen.
2. Tennisactiviteiten
Het park is altijd open. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats van half maart tot eind
oktober. In die periode wordt door een aantal teams de voorjaarscompetitie gespeeld. Tevens
worden er diverse evenementen georganiseerd voor de leden, zoals toernooien en
clubkampioenschappen. Tijdens de competitie, clubkampioenschappen en grote toernooien
zijn alle banen bezet. Junioren tot 15 jaar zijn niet gerechtigd na 20.00 uur gebruik te maken
van de banen.
3. Bestuur en commissies
Een groot aantal leden is zeer actief binnen de vereniging, veelal in commissieverband.
Binnen onze vereniging zijn de volgende commissies werkzaam: een Wedstrijd-, Jeugd-,
Kantine-, Recreatie-, Materiaal-, Sponsor-, ICT- en Redactiecommissie.
Deze commissies zijn een belangrijke steun voor het Bestuur. In elke commissie zit een
bestuurslid die als voorzitter van zo’n commissie functioneert.
4. Informatie
Via de website van de vereniging worden de leden op de hoogte gehouden van het
verenigingsnieuws, zoals aankondigingen van wedstrijden, toernooien en andere
evenementen, verslagen, alsmede andere voor de leden belangrijke informatie. Ook op het
prikbord in het clubgebouw vindt u belangrijke informatie.
5. Tennislessen
De mogelijkheid bestaat om het gehele jaar les te krijgen op ons park. Men dient dan wel lid
te zijn van onze vereniging.
De lessen worden verzorgd door Tennisschool “de Kloek”, Insulindeweg 11,
Middenbeemster.
Tel.0299-683010. De kosten van tennislessen zijn niet in de contributie inbegrepen en
dienen dus afzonderlijk te worden betaald aan de tennisschool.

6. Contributie en Inschrijfgeld
De aan het lidmaatschap verbonden contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene
Leden Vergadering, die meestal in maart gehouden wordt.
De contributie bedraagt €120,- voor senioren, € 50,- voor junioren en € 25,- voor aspirant
junioren.
Bij aanmelding na 1 juli betaalt u voor een half jaar contributie, na 1 oktober voor 1 kwartaal.
Voor betaling via acceptgiro wordt € 10,- extra in rekening gebracht.
Men wordt seniorlid in het jaar waarin men 18 wordt.
Het aspirant juniorlidmaatschap gaat in na de 4 proeflessen van tenniscentrum “de Kloek”.
Dit lidmaatschap duurt tot 1 januari van het volgend jaar en zal dan voortgezet worden
in een officieel juniorlidmaatschap tenzij is opgezegd voor 1 december van het
lopende jaar bij de jeugdcommissie of ledenadministratie.
7. Aanmelding
In geval van aanmelding van een minderjarige, dient een ouder of verzorger het formulier
mede te ondertekenen. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich
akkoord met de rechten en verplichtingen van het lidmaatschap.
8. Spelerspas
Na aanmelding en betaling van het verschuldigde contributie- en entreegeld, kunt u na  4 à
5 weken uw spelerspasje afhalen. U dient een pasfoto in te leveren bij aanmelding.
Uitsluitend met dit pasje kunt u d.m.v. het "baanafschrijfsysteem" op onze banen spelen.
Tevens kan hiermee ook buiten de vereniging aan officiële toernooien deelgenomen worden.
9. Kantinedienst
De seniorleden zijn verplicht per kalenderjaar 2 maal een kantinedienst te verrichten. Bij het
niet nakomen van deze verplichting is men € 50,- per dienst verschuldigd aan de vereniging.
Deze kantinediensten worden vastgesteld bij het verplicht afhalen van de spelerspas die
jaarlijks door de KNLTB wordt uitgegeven. Indien men de afkoopsom van € 100,- niet betaalt,
wordt men geroyeerd per 1 juni van het lopende verenigingsjaar.
10. Kleding
Bij het spelen op de banen is tennis- c.q. sportkleding vereist.
11. Opzegging lidmaatschap
Opzeggen kan alleen schriftelijk geschieden aan het adres van de ledenadministratie of
secretaris en wel voor het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzegtermijn van 4 weken. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
12. Ledenadministratie
De ledenadministratie is in handen van:
Margriet van der Zanden
Weidezicht 14
1462 GB Middenbeemster
0624681321

