Clubinfo TV Berg en Dal 2017

Welkom bij tennisvereniging Berg en Dal
Met dit (digitale) informatieboekje kun je als nieuw lid snel bekend raken met de gang van zaken
binnen onze vereniging. Op de volgende bladzijden proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld te
schetsen van onze vereniging. Op onze website www.tvbergendal.nl is ook uitgebreide en actuele
informatie te vinden. Mocht je nog vragen hebben, dan kunt je deze altijd stellen via
info@tvbergendal.nl
De vereniging, dat ben jij
Onze vereniging kan alleen bestaan door vrijwilligerstaken van onze leden. Ons beleid daarbij is, dat
zo veel mogelijk leden beperkte, overzichtelijke taken uitvoeren. We gaan er van uit dat ook jij een
keer een bijdrage levert aan onze vereniging. We stellen het zeer op prijs als je hiervoor aanmeldt bij
het bestuur of een van de commissies. We horen graag van je.

Veel speelplezier
Onze tennisvereniging geeft u volop de gelegenheid om veel te tennissen. We wensen u veel plezier
met deze prachtige sport!
Tot ziens op de baan!

Marcel Migchels, voorzitter a.i.
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1 Inleiding
1a
Historie
Onze tennisvereniging is opgericht op 24 april 1978 en enkele jaren daarna geprivatiseerd.
1b
Accommodatie
Het tennispark ligt in de rustige, bosrijke omgeving van Berg en Dal. We hebben de beschikking over
2 state of the art gravel banen en 2 Smashcourt banen met verlichting, een oefenkooi en een clubhuis
“De Triepel” genaamd.
Het park is met de auto te bereiken via de Molenbosweg. Er is ook een zij-ingang, vanuit de Waldeck
Pyrmontlaan, die per voet en fiets bereikbaar is.
Het postadres van de vereniging is Molenbosweg 10, 6571 BA Berg en Dal of postbus 16, 6571 AA
Berg en Dal. Het park is bij activiteiten telefonisch bereikbaar onder nummer 024-6842855.
Het park is het gehele jaar geopend. De baanverlichting is door de leden zelf aan te zetten. Een deel
van het clubhuis, kleedkamer/toilet/douche zijn vrij toegankelijk, met behulp van je label kun je
toegang verkrijgen.
Het onderhoud van het park, zowel banen, clubhuis als het “groen”, wordt zoveel mogelijk in eigen
beheer uitgevoerd door ons Parkbeheer. Onze groundsman verzorgt het reguliere baanonderhoud.
1c
Clubhuis/bar
Het bargedeelte van het clubhuis is alleen geopend tijdens activiteiten. Tijdens activiteiten wordt er
een bardienst georganiseerd. Deelnemers aan de activiteiten wordt gevraagd, in overleg, een paar
uurtjes bardienst te draaien.
Loopgroep “De Vrije Lopers” heeft ons clubhuis als uitvalsbasis op dinsdag- en donderdagavond en
zaterdag- en op zondagochtend de loopclub van Peter Rikken. Gedurende het jaar wordt het clubhuis
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verhuurd aan andere verenigingen uit het land, bijvoorbeeld een wandelclub, gehuurd als uitvalsbasis
voor hun eigen verenigingsactiviteit.
2 Organisatie
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de volgende
commissies: Parkbeheer, Technische Toernooi-Commissie, Jeugdcommissie en de
Activiteitencommissie. Daarnaast is er een Publiciteitscommissie, Beheerscommissie,
Kascontrolecommissie, Technische commissie en is er een Sponsorcommissie in oprichting. De
Ledenadministratie verzorgt de af- en aanmelding van nieuwe leden, geeft het ledenbestand door aan
de KNLTB, verzorgt de labels. Op de website vindt je de namen van de leden die zitting hebben in de
diverse commissies.
2a
Parkbeheercommissie
De parkbeheer commissie is verantwoordelijk voor het beheer van:
1. Het paviljoen, de technische installaties zoals verwarming, ventilatie, sanitair, afzuiginstallatie,
beveiliging, elektra, gereedschappen, tennisbaanmaterialen en baanverlichting.
2. Het schoonhouden van het clubhuis, banen en park.
3. Het klein en groot onderhoud van het park, clubhuis en French Court banen. Jaarlijks is onderhoud
van de banen noodzakelijk en één maal in de vijf jaar groot onderhoud.
4. De EHBO-kist, die volledig is ingericht en jaarlijks gecontroleerd en aangevuld wordt door een
erkend bedrijf. De box hangt in de heren kleedkamer bij de voordeur.
5. Onderhoud en beheer AED.
Er om bovenstaande te waarborgen en MJOP, meerjarenonderhoudsplan, opgesteld en de banen zin
gekeurd door de KNLTB.

Activiteitencommissie
De AC richt zich op het organiseren van activiteiten waarin het ‘een keer met iemand anders spelen
binnen de club’ voorop staat (en niet zozeer een toernooi of wedstrijd willen spelen). Daarnaast denkt
de commissie mee over de invulling van activiteiten en/of toernooien die vanuit de andere commissies
opgezet worden, bijvoorbeeld de TTC of de jeugdcommissie.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie verzorgt voor de jeugd alle recreatieve en sportieve activiteiten en werkt daarmee
nauw samen met de omliggende verenigingen SV Ooy , De Oorsprong, TV PIT en SV Leuth.
Regelmatig zijn er op zondagochtend instuiven onder begeleiding van de Jeugdcommissie.
Technische Toernooicommissie
De TTC is verantwoordelijk voor de organisatie van alle toernooien en competities voor senioren.
Hieronder vallen zowel interne competities (wintercompetitie), regionale competities (Hoog-Laag) en
bondscompetitie (Zomeravond, Dinsdag/Donderdag/Vrijdag/ Zaterdag/ Zondag competitie). Enige
uitzondering op deze regel is het Triepeltoernooi, dat door een aparte Triepelcommissie
georganiseerd wordt. Bij toernooien houdt de TTC zich met name bezig met het “tennis”gedeelte, het
gedeelte daaromheen wordt in de meeste gevallen verzorgd door de Activiteitencommissie of door
een eenmalige groep vrijwilligers die een toernooi “adopteert”.
VCL: Verenigingscompetitieleider
Voor alle externe competities is de VCL de contactpersoon. Deze is binnen de vereniging in het bezit
van een VCL-Certificaat, dat verplicht is voor bondscompetities.
De VCL zorgt ervoor dat leden geïnformeerd worden over de diverse competities en de mogelijkheid
krijgen zich hiervoor in te schrijven. Uit deze inschrijvingen stelt hij (in overleg) de teams samen en hij
zorgt ervoor dat deze inschrijvingen ook daadwerkelijk gedaan worden bij de organisator van de
competitie. Na inschrijving en het ontvangen van de indeling nodigt hij de aanvoerders uit voor een
aanvoerdersavond waar zij de wedstrijdpapieren, instructies en indeling, tennisballen en de rekening
voor het geheel ontvangen. De VCL is het aanspreekpunt voor alle aanvoerders van de verschillende
teams en tevens eerste aanspreekpunt voor de toernooiorganisatie (meestal de Tennisbond, bij Hoog
Laag Competitie het Hoog/Laag Comité).
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Technische commissie
Wat doet de TC:
1. Implementeren geformuleerde tennisbeleid
2. Vormgeven samenwerking nieuwe tennisschool
3. Contactpersoon namens bestuur met tennistrainers
4. Contact met tennistrainers inzake de tennislessen
5. Aanspreekpunt voor leden inzake tennislessen

Publiciteitscommissie
De commissie verzorgt de nieuws- en informatievoorziening binnen TV Berg en Dal. Daarmee
probeert ook zij bij te dragen aan het clubgevoel en het vergroten van de betrokkenheid van de leden.
De redactieleden van de Triepel-mail verzorgen deze maandelijks en bevat informatie die zij van de
diverse commissies en mogelijk ook van de leden ontvangen. De Triepel-mail wordt via de mail aan
de leden toegezonden. Daarnaast wordt de uitgeprinte versie opgehangen in het clubhuis. De
commissie onderhoudt de website met nieuws en foto’s. De binnenkomende e-mails op
info@tvbergendal.nl worden naar de juiste commissies verzonden. Aan het begin van het seizoen
verschijnt de nieuwe Ledenlijst welke samen met het nieuwe label op een speciale verenigingsavond
wordt uitgereikt.
Sponsorcommissie “in oprichting”
De activiteiten van de sponsorcommissie spelen zich voor het grootste gedeelte buiten het
gezichtsveld van de leden af. De resultaten zijn echter voor iedereen duidelijk merkbaar en zichtbaar!
De sponsorcommissie zoekt en onderhoudt contacten met bedrijven uit Nijmegen en de regio, die
geïnteresseerd zijn in onze vereniging en onze deze willen ondersteunen. Als tegenprestatie zorgen
wij ervoor dat de reclame voor deze bedrijven goed zichtbaar is, zonder dat het park een groot
reclamebord wordt. Dit gebeurt door middel van advertenties in de ledenlijst, winddoeken en borden.
Met de extra verkregen middelen kunnen wij onze ledenlijst financieren en projecten binnen de
vereniging ondersteunen.
Beheerscommissie
De continuïteit van onze club moet door ons zelf gewaarborgd worden, mede omdat we geprivatiseerd
zijn. De beheerscommissie bestaat uit oud-bestuurders en is in het leven geroepen om jaarlijks met
het bestuur een beheersplan op te stellen en dit samen te bewaken. Grotere uitgaven worden altijd
met de beheerscommissie besproken. Het bestuur wordt geruggensteund door de ervaring en
expertise van die commissie. Het beheersplan wordt tijdens de jaarvergadering door het bestuur aan
de leden gepresenteerd.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie van de vereniging is een speciale commissie die voor de jaarvergadering de
boekhouding van de vereniging controleert. Dit om dit om (achteraf) te controleren of er door de
penningmeester een goed financieel beleid is gevoerd. De kascommissie adviseert de ALV wel of niet
decharge te verlenen aan het gehele bestuur. Om belangenverstrengeling te voorkomen moet de
kascommissie onafhankelijk zijn van de vereniging, dit houdt in dat leden uit het bestuur geen zitting
mogen nemen in de kascommissie.
2b
Adressen
Via de onderstaande mailadressen is men bereikbaar:
voorzitter@tvbergendal.nl
penningmeester@tvbergendal.nl
secretaris@tvbergendal.nl
jeugdcommissie@tvbergendal.nl
activiteitencommissie@tvbergendal.nl
ttc@tvbergendal.nl
pr@tvbergendal.nl
parkbeheer@tvbergendal.nl
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ledenadministratie@tvbergendal.nl
2c
Algemene ledenvergadering, Jaarvergadering.
In februari wordt altijd de algemene ledenvergadering gehouden. Het moment voor de leden en het
bestuur om met elkaar van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van de vereniging. In deze
vergadering wordt teruggekeken op het afgelopen verenigingsjaar, worden de plannen voor het
nieuwe seizoen gepresenteerd en de penningmeester bespreekt de financiële situatie, waaronder de
begroting voor het nieuwe jaar en wordt de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Ook
worden eventuele nieuwe bestuursleden gekozen.

3 Lidmaatschap
3a
Lid worden
Aanmeldingsformulieren van de tennisvereniging zijn te downloaden van de website of te verkrijgen
via de ledenadministratie. Deze formulieren worden, volledig ingevuld en voorzien van een pasfoto,
naar de ledenadministratie opgestuurd.
Wij zijn enkele jaren geleden gestart met automatische incasso. Voor nieuwe leden is deze manier
van betalen verplicht. Leden die nog op de oude manier betalen, worden daartoe niet verplicht, maar
wij doen op hen een dringend beroep op automatische betaling over te stappen. Je bespaart de
vereniging extra kosten en doet ons en jezelf er een groot plezier mee vanwege de eenvoud van
administratie. Bij de ledenadministratie kun je een machtigingskaart aanvragen. De contributie wordt
eens per jaar geïnd.
Alle speelgerechtigde leden van de vereniging zijn tevens lid van de KNLTB.
Op ieder moment van het jaar kan men lid worden. Als je jezelf voor 1 juni van het verenigingsjaar
aanmeldt, ben je de volledige contributie verschuldigd. Bij aanmeldingen na 1 juni van het lopende
jaar ben je nog de helft van de contributie verschuldigd.
Nietleiden
kan
of niettot
tijdige betaling
incassomaatregelen. De kosten komen voor rekening van het lid dat in gebreke is.
Ook kan niet of
niet tijdige betaling leiden tot schorsing of royement. Royementen worden altijd aan de KNLTB
doorgegeven.

3b
Contributieregeling 2015
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ledenraad bij de algemene jaarvergadering.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk via de ledenadministratie en dient te geschieden vóór 1 december van enig verenigingsjaar,
anders wordt de opzegging pas met ingang van het daaropvolgende verenigingsjaar verwerkt. Als op
de ALV besloten wordt de contributie te verhogen kan men ook daarna nog besluiten het
lidmaatschap op te zeggen.
Senioren:
19 jaar en ouder vóór 1 januari 2017
Junioren:
15 t/m18 jaar vóór 1 januari 2017
Pupillen:
6 t/m 14 jaar vóór 1 januari 2017
Nieuw lid:
eenmalig entreegeld
Sponsor lid:
niet speelgerechtigd, wel clubinfo
Contributietoeslag indien je geen bijdrage als vrijwilliger levert

€
€
€
€
€
€

145,-100,-- of € 0,-- bij gezinslidmaatschap
70,-- of € 0,-- bij gezinslidmaatschap
15,-‐
15,-30,--

Junior: ben je tot het jaar waarin je 18 wordt.
Senior: ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt.
3c
Label
Ieder speelgerechtigd lid van de vereniging ontvangt, na aanmelding,
inlevering van een pasfoto en betaling van de contributie, de
zogenaamde een label, een pasje uitgegeven door de KNLTB. Op dit
label staat van welke club je lid bent met het verenigingsnummer ( TV
Berg en Dal 11809 ), je persoonlijke KNLTB nummer = bondsnummer,
geboortedatum en de speelsterkte zowel in de enkel als de dubbel. Als
je competitie speelt of deelneemt aan toernooien moet je dit label altijd
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laten zien. Ieder jaar ontvang je eind maart weer een nieuw label.
Dit label is tevens de sleutel om het clubhuis binnen te komen om de verlichting in te schakelen en
gebruik te kunnen maken van de kleedruimte en toilet.

Bediening :
• Links van de voordeur zit buiten een tennispas-kaartlezer
• Om de voordeur te ontgrendelen pas van beneden naar boven door de lezer halen
• Als de handeling goed verricht is gaat rode lamp uit en de groene lamp branden
• Deur wordt ontgrendeld, je hoort een zachte klik
• Je hebt enige seconden om naar binnen te gaan
• Voor het verlaten van het pand heb je geen pasje nodig
Met het label kun je ook “afhangen”. Daarmee kun je een baan ‘bespreken’ voor een bepaalde tijd. Zie
onder 4a Afhangen.
3d
Communicatie met de leden
In deze tijd communiceren we digitaal met onze leden. Iedere maand ontvangen de leden de Triepelmail met daarin al het nieuws omtrent de club. Voor bepaalde activiteiten worden ook nog aparte
mailings verstuurd. Daarnaast hebben we onze website: www.tvbergendal.nl.
Op deze site staat veel actuele informatie en een met een wachtwoord beschermde ledenlijst. Een
zeer goede aanvulling op deze Clubinfo!

3e
Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via de ledenadministratie (Coen Brunen,
Prinses Beatrixlaan 11, 6571 AH Berg en Dal) en dient te geschieden Opzeggen van het
lidmaatschap kan alleen schriftelijk via de ledenadministratie en dient te geschieden vóór 1
december van enig verenigingsjaar, anders wordt de opzegging pas met ingang van het
daaropvolgende verenigingsjaar verwerkt.
Indien op de ALV besloten wordt de contributie te verhogen heeft men het recht om alsnog het
lidmaatschap op te zeggen.
Binnen 3 weken na opzegging ontvangt het lid een bevestiging. Uitsluitend na ontvangst van deze
bevestiging is de opzegging definitief. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het
lidmaatschap doorlopen tot het einde van het betreffende verenigingsjaar (zijnde 31 december). In de
schriftelijke opzegging dient de volledige naam en geboortedatum te worden vermeld. Desgewenst
kan worden aangegeven wat de reden van opzegging is.

4 Tennissen:
4a
Afhangregels
Rechts naast de ingang van het clubhuis hangt een bord met speeltijden, waarop je af moet hangen.
Je kunt in blokken van 40 minuten spelen. Plaats je KNLTB-pas op het afhangbord. De pas plaats je
op het tijdstip wanneer je wenst te spelen en op een van de vier banen. Je kunt pas afhangen als je
met zijn tweeën bent! Kies bij drukte voor de eerste vrije baan. Na plaatsing is de baan voor jou en je
partner/tegenstander gereserveerd. Bij dubbelen moeten alle 4 de spelers hun pasjes ophangen. Pas
5 minuten voordat de speeltijd afloopt kun je doorhangen voor de volgende periode.
4b
Baanverlichting
Bij het betreden van het clubhuis zie je boven de deuren van de technische ruimten 2 schakelaars
voor het aan- en uitmaken van de baanverlichting. Voor het openen van de voordeur kun je alleen
maar toegang krijgen als je een geldig legitimatiebewijs hebt van onze vereniging, de label. Bij gebruik
van de baanverlichting s.v.p. eerst kijken welke banen al verlicht zijn, waar nog niet op getennist
wordt. Stel: baan 1 is bezet, dan is het dus economischer baan 2 af te hangen en niet bijvoorbeeld
baan 3 of 4 waar de lampen nog niet aan zijn. Stop je met spelen, dan graag de verlichting direct
uitschakelen, nadat je eerst gekeken hebt of er geen opvolger is. Zijn de lampen uitgeschakeld dan
duurt het ongeveer 20 minuten alvorens ze weer opgestart kunnen worden.
4c

Baanonderhoud
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•

•
•
•

De banen zijn het gehele jaar bespeelbaar, behalve bij sneeuwval / sneeuwdek, plassen
water op de banen en na een vriesperiode. Als de vorst uit de grond komt zijn deze niet
bespeelbaar, bij opdooi is spelen verboden. Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook slecht voor
de banen.
Na het verlaten van de banen altijd vegen met de staalbezem in een cirkel met een van
buiten-naar-binnen draaiende beweging. Ben je klaar met vegen, dan altijd de bezem
terughangen. Bij vorst niet vegen.
Bij koud weer: hou de tennisballen zoveel mogelijk in je zak, dan blijven ze droger en warmer
wat ten goede komt aan de speelkwaliteit van de ballen.
Blad op de banen? Graag na het vegen van de banen het blad uit de staalbezems
verwijderen, dat veegt beter en komt ten goede aan de kwaliteit.

4d
Tennislessen
Leden kunnen tennisles krijgen op ons park. Het gehele jaar wordt er lesgegeven, een
voorjaars/zomerserie en een herfst/winterserie. Er wordt lesgegeven door Joep Hofman en Rob
Hendriks namens Tennisschool Tom Kreemers en door Hans Potjes, zelfstandig trainer.
Ieder lid mag zelf aangegeven welke trainer de voorkeur heeft. Om tennislessen te mogen volgen is
het verplicht om lid van de vereniging te zijn. Kijkt voor meer informatie op de website.
Voor informatie omtrent lessen kunt u contact opnemen met: tennisleraar@tvbergendal.nl
5 Activiteiten:
5a
Competities: Onze vereniging doet mee aan diverse competities georganiseerd door de
KNLTB: de voorjaarscompetitie op dinsdag- en donderdagochtend, vrijdagavond, zaterdag en zondag
voor de senioren. Ook doen er teams mee aan de najaarscompetitie. De junioren doen mee aan de
woensdagcompetitie.
5b
Triepeltoernooi: De laatste week in augustus wordt nu al 27 jaar ons Triepeltoernooi
georganiseerd. Een toernooi waaraan leden van onze zusterverenigingen uit Beek, Leuth, Millingen,
Ooy en Groesbeek aan mee mogen doen en sinds vorig jaar mag ieder lid ook een introducé
uitnodigen. De hele week wordt er op ons park gespeeld in alle dubbelcategorieën. Op vrijdagavond is
de traditionele feestavond.
Winterhard(t): Je speelt met een dubbel- of mixpartner gedurende de wintermaanden
op de parken van de deelnemende tennisverenigingen: TV Lindenholt, TV Tachys, TV Union, TV De
Oorsprong, TV Quick, TV Lent en onze eigen club. Het is een toernooi voor senioren, aanmelden per
team van 2 spelers o.v.v. de speelsterkte. Er wordt op zaterdagen en zondagen gespeeld, van
november tot en met februari.
www.toernooi.nl : Op deze site staan alle (tennis-)toernooien vermeld. Je kunt allerlei leuke
toernooien in de omgeving opzoeken om aan mee te doen. Via deze site moet je tegenwoordig ook
vaak inschrijven voor toernooien. Ook wij werken met deze site voor de inschrijving voor de onze
clubkampioenschappen en het Triepeltoernooi.
Clubkampioenschappen: Ieder jaar worden er clubkampioenschappen voor de junioren en
de senioren georganiseerd.

5c
Labeltoss dinsdagochtend: Elke dinsdag, winter en zomer, van 9-12 uur, zomer en winter,
wordt een labeltoss georganiseerd. Iedereen kan dan komen tennissen zonder met iemand een
afspraak te hebben gemaakt. Er wordt dan “gelabeltossed”. Willekeurig worden, na het schudden van
de labels, 4 spelers uitgekozen die samen een leuk potje tennis gaan spelen.
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6 Overig
6a
Sponsoring
Onze club is blij met de aanwezigheid van enkele sponsors. In de ledenlijst staan vele advertenties, er
zijn op de banen reclameborden aangebracht. Voor ons jaarlijkse Triepel-toernooi zijn er ook
meerdere sponsors die de prijzen verzorgen/financieren. Ook vele oud-leden of leden, die niet meer in
de gelegenheid zijn om te tennissen, “sponsoren” onze vereniging middels het sponsorlidmaatschap.
Zij dragen mede bij aan het financieel op peil houden van onze vereniging.
Op dit moment zijn we bezig een sponsorcommissie op te richten, het is de bedoeling dat deze
commissie zich structureel met sponsoring gaat bezighouden.

6b
AED- defibrillator
Sinds april 2010 zijn wij in het bezit van een AED (Automatische Externe
Defibrillator), geschonken door de Rabobank. Een defibrillator is een apparaat
waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een
bewusteloze patiënt soms weer op gang kan helpen.
Het apparaat hangt in de herenkleedkamer, direct rechts naast de voordeur.
Deze is niet alleen bestemd voor de leden maar ook voor alle omwonenden.
Op diverse plaatsen hangen verwijsbordjes en alle directe buren zijn schriftelijk
op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een AED. Tegelijk met de
informatie, hebben zij een lijst ontvangen met daarop vermeldt de locatie van
de AED en de contactpersonen van onze vereniging. Niet iedereen kan in het
clubhuis komen, vandaar dat we vijf leden gevraagd hebben om voor
spoedgevallen bereikbaar te zijn om het clubhuis te openen. Deze lijst hangt bij
de AED. Een aantal bestuursleden en leden hebben een korte cursus gevolgd
voor het gebruik hiervan. Mocht u interesse hebben in deze korte cursus (één
avond) meld u zich dan bij een van de bestuursleden. Uiteraard moet u te allen tijde actie
ondernemen, het apparaat zelf geeft u instructies hoe te handelen bij een hartstilstand.
Denk er aan dat iedere seconde telt!
6c
Verzekering
Als vereniging hebben een Collectieve aansprakelijkheidsverzekering via de KNLTB. Als verzekerden
gelden alle deelnemende KNLTB-verenigingen, inclusief hun leden. Ook de vrijwilligers zijn verzekerd
voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.
Daarnaast hebben we ook een Collectieve ongevallenverzekering. Als verzekerden gelden alle
geregistreerde leden van TV Berg en Dal tijdens deelname aan de door de vereniging georganiseerde
tennisgerelateerde activiteiten alsmede op weg naar en van de betreffende activiteiten.
Meer informatie en schadeformulieren via: http://www.knltb.nl
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