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Het bestuur van tennisvereniging De Punt heet je/jullie namens de leden van harte welkom bij onze
vereniging. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leden zich thuis voelen bij De Punt. Dit boekje helpt
je om snel wegwijs te worden binnen de vereniging.
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1. Algemeen
Wij beschikken over een prachtig aangelegd park met 8 verlichte kunstgrasbanen, die het gehele jaar
bespeeld kunnen worden. Waarbij baan 7 niet bespeelbaar is. Daarnaast beschikken wij over een
minibaan en een oefenmuur.
De vereniging beschikt over een ruim rookvrij clubhuis met een gezellige bar en een zithoek met
open haard. Uiteraard zijn er kleedkamers met douches aanwezig. Voor de jeugd beschikken wij over
minibanen, een oefenmuur, een buiten tafeltennistafel en een Tri-Tennis.
Je krijgt als lid een KNLTB spelerspas. Deze ledenpas wordt ieder jaar uitgereikt in maart. Via mail of
op de kalender op www.tvdepunt.nl word je op de hoogte gebracht wanneer dit plaatsvindt. Je krijgt
je ledenpas als je je contributie hebt betaald en je kantinediensten hebt vastgelegd. De pas wordt
gebruikt voor:





Toegang tot het tennispark en de hal van de kantine
Reserveren van een baan via het digitale afhangbord in het halletje bij de kleedkamers bij de
ingang van de kantine
Deelname aan KNLTB-competities of open toernooien
De pas kan worden voorzien van een saldo en daarmee worden betaald aan de bar, naast de
mogelijkheid om te betalen met de pinpas. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Speelsterkte / DSS
Elk lid van de KNLTB heeft een speelsterkte voor het dubbelspel én het enkelspel ook wel rating
genoemd. De speelsterkte binnen het dubbelspel voor heren- of damesdubbel en gemengd dubbel
(mix) is wel hetzelfde. Wanneer je meedoet aan KNLTB-competities of open toernooien kun je door
wedstrijden te winnen je speelsterkte verbeteren. Andersom verslechtert je speelsterkte als je
wedstrijden verliest. De KNLTB houdt een lijst bij van alle spelers. Op deze lijst wordt de speelsterkte
aangegeven. Ieder jaar rond half november wordt je speelsterkte voor het volgende kalenderjaar
opnieuw bepaald aan de hand van je resultaten. Een beginnend speler krijgt de 9-status. De hoogste
klasse is de 1-status. Deze speelsterkte staat ook op je KNLTB-ledenpas. Op www.knltb.nl staan alle
details over de rating en kun je zoeken naar de speelsterkte van spelers.
MijnKNLTB.nl
MijnKNLTB.nl is je eigen, persoonlijke pagina bij de KNLTB. Toegang is gratis en alleen mogelijk voor
leden met een jaarlidmaatschap. Je vindt hier informatie over je KNLTB competities, toernooien,
tennisprestaties en speelsterkte. Voordat je kunt inloggen op MijnKNLTB dien je je eenmalig te
registreren als MijnKNLTB-gebruiker. Ga hiervoor naar www.knltb.nl en houd je bondsnummer, dat
op je KNLTB-ledenpas staat, bij de hand.

Inschrijven voor toernooien
Elk lid kan zich via www.toernooi.nl inschrijven voor toernooien zowel bij de Punt als bij andere
clubs. Schrijf je je vaak in voor toernooien, dan is het raadzaam om op www.toernooi.nl eenmalig
een inlogaccount aan te maken. Zodoende hoef je bij andere inschrijvingen niet elke keer je
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persoonlijke gegevens in te vullen. Met een inlogaccount kun je ook gemakkelijk je gespeelde
toernooien bekijken. Een andere website, waarop je toernooien kunt vinden, is
www.toernooiklapper.nl. Hier is geen inlogaccount voor nodig. Het hangt verder van de vereniging af
op welke website hun toernooi is te vinden. Nieuwsgierig naar toernooien in de buurt? Houd ze dan
beide in de gaten.
Kleding
Op een tennisbaan draag je tenniskleding, met tennisschoenen die geschikt zijn voor kunstgras. Dit is
van belang om beschadigingen aan de kunstgrasbanen en blessures bij jezelf te voorkomen.
Toon respect voor elkaar
Bij De Punt vinden we het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan, zowel op de baan als
erbuiten. Hieronder staan enkele punten waar De Punt waarde aan hecht.
Voor spelers:









Respecteer de spelregels.
Geef je tegenstander voor en na de wedstrijd een hand.
Houd je emoties in bedwang: niet vloeken, schelden, overdreven mopperen of met je racket
gooien.
Zet je mobiele telefoon uit tijdens de wedstrijd.
Onsportief gedrag van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te zijn. Wijs iemand
gerust vriendelijk op zijn/haar onsportieve gedrag. Helpt dat niet, schakel dan de club-,
toernooi- of competitieleiding in.
Wacht bij het verlaten van de baan of als je wat wilt vragen tot het punt is uitgespeeld.
Laat de banen netjes achter.

Ouders en verzorgers:
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Ga zoveel mogelijk met uw kind mee naar de vereniging.
Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor dat van u.
U mag (rustig) aanmoedigen, maar toon respect voor de tegenstander.
Laat het coachen over aan de trainer of de begeleider.
Blijf altijd sportief, juist bij verlies. Stimuleer Fair Play, het is maar een spelletje.
Word niet boos, de volgende keer gaat het wellicht beter.

2. Informatie over het tennispark
Het digitale afhangbord
In het halletje bij de kleedkamers bij de ingang van de kantine hangt het digitale afhangbord. Hier
vind je ook de drukknoppen voor de verlichting van de banen. De toegangsdeur kun je met je
ledenpas openen. Als je gaat tennissen, hang je eerst af op dit digitale afhangbord door je ledenpas
door de kaartlezer te halen. Het bord geeft aan welke baan als eerste vrijkomt en ook hoe laat.
Doorhangen (= nieuwe tijd afhangen terwijl je nog op de baan staat) is niet toegestaan. Via de
computer thuis is het afhangen van banen niet mogelijk. Hiervoor moet je echt naar het tennispark
komen.
Bij een enkelspel zijn twee geldige ledenpassen nodig voor een half uur en bij een dubbelspel vier
geldige ledenpassen voor een uur. Zie hieronder een schematische weergave van het digitale
afhangbord.

Bespeelbaarheid van de banen
Tijdens een sneeuw- en/of natte vorstperiode kan er niet getennist worden. Als de banen
onbespeelbaar zijn, staat dit op www.tvdepunt.nl en/of hangt er een bord aan het hek dat de banen
onbespeelbaar zijn. Pas als de sneeuw weg is en/of de vorst uit de grond is verdwenen, kan er weer
getennist worden. Dit wordt dan ook aangegeven op www.tvdepunt.nl.
Kort samengevat: niet spelen bij sneeuw, ijzel en dooi en wel spelen bij alleen droge vorst.
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Verlichting
De baanverlichting vind je in het halletje naast het digitale afhangbord en kun je zelf aan en
uitzetten. Deze kan per baan 1+2, baan 3+4, baan 5+6 en baan 7+8 met drukknoppen worden
bediend. Tussen het aandoen van de verlichting per twee banen duurt het tien minuten voordat de
verlichting bij de volgende twee banen kan worden aangezet. De groene knop betekent licht aan en
de rode knop licht uit. De banen 1 en 2 worden het eerst gebruikt, daarna 5 en 6 en als laatste 3 en 4.
Dit in verband met beperking van de lichtoverlast en stroomverbruik. Verder dooft de verlichting
automatisch om 23:00 uur en mag/kan het na 23:00 uur niet meer aan. Als niet op alle banen wordt
gespeeld, moeten de spelers de banen zo gebruiken dat er zo min mogelijk verlichting gebruikt
wordt. Graag de verlichting uit doen als je voor 23:00 uur het park verlaat en er niemand meer op
jouw baan gaat tennissen.
Vegen van de banen
Aan het einde van de speeltijd hoeft de baan niet te worden geveegd. Bij kunstgras is dit niet nodig.

6

3. Activiteiten voor Jeugd
Het is leuk om samen met andere jeugd te tennissen bij De Punt. Het is wel verstandig én ook leuk
om tennislessen te volgen om jezelf een goede techniek aan te leren. De trainer van tennisschool
helpt je hierbij. Al kun je al een beetje tennissen en heb je eerder bij een andere club getennist, is het
evengoed aan te raden om op tennisles te gaan. Zo maak je ook snel kennis met andere leden. Het is
ook een heel goed idee als je met een vriendje of vriendinnetje van de tennisles een vaste tijd
afspreekt om nog eens te oefenen. Dat kan ook zonder afschrijven op de mini-baan. Naast
bijvoorbeeld één tennisles in de week en met een vriendje of vriendinnetje tennissen, leer je tennis
nog beter spelen door aan clubactiviteiten mee te doen. Daarom organiseert de jeugdcommissie elk
jaar activiteiten waarbij iedereen op zijn of haar eigen niveau tegen anderen kan spelen. Vaak zijn dat
de kinderen die ook bij jou op les zitten. Het leuke is dat je dan tegelijk leert waar je moet staan op
de baan en hoe de puntentelling gaat. Deze activiteiten zijn voor iedereen: bestaande en nieuwe
leden. Het is leuk om hieraan mee te doen en je leert hierdoor steeds beter tennissen. Je kunt kiezen
voor recreatieve activiteiten en competitieve activiteiten.
Voorbeelden van recreatieve jeugdactiviteiten: Openingstoernooi, Tennis instuif, Calimero toernooi,
Pepernotentoernooi. Deze zijn alleen voor leden van de tennisclub.
Voorbeelden van competitieve jeugdactiviteiten: Jeugdcompetitie, clubkampioenschappen, open
jeugdtoernooien, jeugd events Tenniskids . Bij het open jeugd toernooi, competitie en jeugd events
Tenniskids speel je tegen jeugd van andere tennisverenigingen. Voor meer informatie over de
competitie zie de uitleg bij de senioren voor meer informatie.
Websites voor meer informatie:
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www.tenniskids.nl
www.toernooi.nl
www.knltb.nl
www.centrecourt.nl

4. Activiteiten voor Senioren
Binnen de vereniging worden er door de verschillende activiteitencommissies diverse activiteiten
georganiseerd voor seniorenleden. De activiteiten waaraan je kunt meedoen, kunnen worden
onderverdeeld in diverse soorten competities, de jaarlijkse clubkampioenschappen, en de eendaagse
clubtoernooien of activiteiten.
Voorbeelden van recreatieve activiteiten; Toss (op dinsdagavond en woensdagochtend),
openingstoernooi, wintercompetitie, openingstoernooi, Biergarten toernooi, laddercompetitie,
oliebollentoernooi
Voorbeelden van competitieve activiteiten: KNLTB competitie (voorjaar/zomer/najaar), open
toernooi, clubkampioenschappen
Voor specifieke informatie en data verwijzen wij naar de website www.tvdepunt.nl
Nadrukkelijk nodigen wij ook de nieuwe leden uit om deel te nemen aan de dinsdagavond toss. Deze
avond worden partijen gespeeld van een half uur voor ieder niveau. Aan de hand van de pasjes zorgt
de toss leiding voor een indeling; dus iedereen kan spontaan hier naartoe komen zonder aanmelding
en zonder tennismaatje! Kunt je niet op dinsdagavond dan is er nog een mogelijkheid om te tossen
op woensdagochtend.
KNLTB-competities (Voorjaar, zomer en najaar)
Als je lid bent van De Punt kun je ook meedoen aan competities die de KNLTB organiseert. Dit is de
ideale manier om gezellig en sportief bezig te zijn, mensen te leren kennen en bij andere clubs te
komen. In de competitie speel je met je team - uitkomend voor De Punt - van minimaal vier personen
tegen teams van andere clubs uit de omgeving. Soms speel je thuis, soms bij andere clubs. Een team
kan bestaan uit dames, heren of een mix-team met minimaal twee dames en twee heren. Je kunt
enkelpartijen, dubbelpartijen en mixpartijen spelen. Het zijn officiële wedstrijden om twee
gewonnen sets. Bij winst of verlies telt dit mee voor je speelsterkte. Alle leeftijden en niveaus kunnen
meedoen. Er wordt gespeeld in verschillende (leeftijds)klassen en op alle niveaus. Er is voor ieder wat
wils. Bij winst in de poule kan het team promoveren, bij verlies degraderen. Hieronder worden de
diverse KNLTB-competities toegelicht. Zie voor uitgebreidere informatie ook www.knltb.nl.
Voorjaarscompetitie: deze competitie speel je in april, mei en juni en bestaat uit 6-7
wedstrijddagen/avonden. Er zijn diverse competitievormen op vrijdagavond, zaterdag en zondag
overdag. Er zijn geringe kosten voor inschrijving en de ballen waarmee gespeeld wordt.
Zomercompetitie: deze competitie speel je in mei en juni en bestaat uit 6-7
wedstrijddagen/avonden. Er zijn diverse competitievormen op verschillende dagen.
Najaarcompetitie: deze competitie speel je in september en oktober en bestaat uit 6-7
wedstrijddagen/avonden. Er zijn diverse competitievormen op verschillende dagen.

Via de mail en de site word je geïnformeerd wanneer de inschrijving met een door jezelf te formeren
team plaats moet vinden.
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Kijk ook op




www.knltb.nl
www.centrecourt.nl
www.toernooi.nl

5. Tennislessen door tennisschool RG sports
Tennisorganisatie RG sports (rgsports.nl) is gevestigd in ‘t Gooi en in oktober 2007 opgericht door
Ramzi Gouzzaf. RG sports verzorgt met 22 trainers en medewerkers de trainingen bij dertien
verenigingen in Midden- Nederland. Naast de tennistrainingen ondersteunt RG sports de
verenigingen met een clubsupportprogramma. Voor de sterkere spelers is er naast de clubtrainingen
een speciale Tennis Academy, waarin we de tennisspelers uitdagen om het beste uit zichzelf te halen
en op regionaal, nationaal en internationaal niveau te presteren. Daarnaast organiseren we
conditietrainingen, mentale trainingen en uitwisselingen voor onze verenigingen. RG sports
organiseert het hele jaar verschillende tennisevents, tenniskampen, tennismidweken, toernooien en
uitwisselingen!
Kennismaking Linda Bakker Hoofdtrainster TV De Punt.
Per 1 oktober 2017 zal Linda Bakker alle trainingen bij TV de Punt gaan uitvoeren. Een enkeling zal
Linda nog kennen in de periode dat ze lid was bij De Punt (van 2002 – 2012). Werkzaam bij RG sports
sinds 1 april 2012 en speelt sinds 1973 (ruim 44 jaar) tennis. De A-opleiding bij de KNLTB sloot zij met
succes in 2012 af. Sindsdien heeft zij diverse applicaties bij de KNLTB en het NOC NSF gevolgd,
waaronder Tenniskids 1, 2 en 3, tenniskids blauw (voor 3-4 jarigen), schooltennis, tennisfit, visie op
techniek, techniek voor de recreatieve tennisser, tenniskids rood techniek, rolstoeltennis, en
voetenwerk. Daarnaast heeft zij zich verdiept in kinderen met een rugzak, zodat ook zij veel plezier
beleven aan de tennissport. Met veel plezier heeft ze de afgelopen jaren zowel volwassenen als
kinderen lesgegeven. Haar doel is altijd het maximale te halen uit de tennismogelijkheden van haar
leerlingen door zeer enthousiast en vakkundig training te geven. Daarbij vindt zij persoonlijke
aandacht heel belangrijk. Bij het streven naar dit doel wordt er door haar geen onderscheid gemaakt
tussen beginners of gevorderden.
Contact: linda.bakker@rgsports.nl
Tel. 06-54308037
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6. Identiteit van de vereniging
TV De Punt is een recreatieve en prestatieve, maar vooral gezellige en actieve tennisclub. Met het
organiseren van activiteiten voor zowel onze recreatieve als prestatieve senior- en jeugdleden biedt
TV De Punt voor elk wat wils. TV De Punt biedt een verenigingsleven waarin veel georganiseerd
wordt en gezelligheid voorop staat. Deelname aan alle activiteiten moet niet, maar is erg leuk. Het is
een mogelijkheid om andere leden sneller te leren kennen. Hetzelfde geldt voor een bijdrage aan het
organiseren van activiteiten of onderhoudswerkzaamheden aan clubhuis of op het park: het is niet
verplicht (op de kantinediensten na), maar je leert op deze wijze de tennisvereniging en de leden
kennen.
Communicatie met de leden
Op de website vind je veel informatie over de vereniging en de diverse activiteiten en toernooien.
Leden van De Punt worden daarnaast via e-mail op de hoogte gehouden van de
inschrijfmogelijkheden voor de diverse activiteiten, competities en toernooien.

Vrijwilligers - vele handen maken licht werk
Heb je ideeën of klachten dan kun je je altijd tot het bestuur wenden. Ook hoopt het bestuur dat de
leden zich inzetten voor de vereniging. Alleen met deze inzet blijft de vereniging een goed
toekomstperspectief behouden. De Punt heeft namelijk geen beroepskrachten in dienst. De
clubleden doen vrijwel alles zelf, van de kantinedienst tot het onderhoud van het gebouw en het
tennispark. Vind je het leuk om iets voor de club te doen, neem dan contact op met een bestuurslid.
Vrijwilligerswerk is niet alleen goed voor de club, maar ook voel je jezelf er prettig door. En al is je
bijdrage heel klein….Wij zijn er blij mee want vele handen maken licht werk!! Voor vacatures zie de
website www.tvdepunt.nl
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7. Kantinediensten
Gedurende het hele jaar draait ieder seniorlid vanaf 18 jaar twee kantinediensten van ongeveer vier
uur. Uitzonderingen hierop zijn:
- Leden 70+ zijn vrijgesteld.
- Er is een mogelijkheid tot afkoop van één dienst voor € 22,50.
Je roostert je kantinediensten online in op www.tvdepunt.nl onder Kantinerooster. Hiervoor dien je
in te loggen. Deze kantinediensten moeten voor aanvang van het seizoen ingeroosterd zijn. Hierna
krijg je je ledenpas uitgereikt. Vergeet je een dienst te draaien, dan wordt € 22,50 - in rekening
gebracht.
Van maandag tot vrijdag is de kantine van 19:30-23:30 geopend. Ook tijdens toernooien en
competities is de kantine in het weekend geopend. Openingstijden van de kantine zijn te vinden op
www.tvdepunt.nl onder Kantinerooster.
Openen
Om 19:30 wordt de deur geopend door iemand van de kantinecommissie. Als je kantinedienst hebt
wordt je verwacht om 19.25u. Aan het einde van de kantinedienst deponeer je de sleutel in het
sleutelkastje in de hal van de kantine.
Kantinehandleiding
Achter de bar ligt een uitgebreide beschrijving hoe het in de kantine werkt en wat er tijdens een
kantinedienst precies van je verwacht wordt. Deze kantinehandleiding kun je ook op www.tv
depunt.nl bij Kantinerooster vinden.
Kantinepool
Mocht er een reden zijn waarom je echt niet kan op de datum dat je ingeroosterd bent en je zelf
geen vervanger kunt vinden, dan kun je gebruik maken van de leden die in de kantinepool zitten. Je
kunt een van de leden benaderen met de vraag of hij of zij jouw kantinedienst wil overnemen tegen
betaling per kantinedienst. Je zorgt zelf voor de betaling aan jouw vervanger.
De kantinedienst blijft in dat geval op jouw naam geregistreerd staan (zorg hiervoor door jouw naam
in de agenda te laten vermelden aan het einde van de kantinedienst), zodat je toch aan het einde van
het jaar de waarborgsom voor deze dienst terug krijgt. Als bestuur hebben we het volste vertrouwen
dat de financiële afwikkeling tussen leden geen enkel probleem oplevert.
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8 Lidmaatschap
De adresgegevens van de ledenadministratie vind je op de website.
Het lidmaatschapsjaar bij TV de Punt loopt van 1 januari t/m 31 december. Hiermee kan het gehele
jaar overdag en ‘s avonds worden gespeeld.

TV De Punt kent verschillende lidmaatschapsvormen :
Senior lid
Seniorlidmaatschap start met het kalenderjaar waarin een lid 18 jaar wordt.
Studenten
Voor scholieren/studenten met een geldig inschrijfbewijs aan een onderwijsinstelling kent TV De
Punt het zgn. reductie seniorlidmaatschap.
Junior lid
Het juniorlidmaatschap is voor leden vanaf 2-3 jaar en geldt tot het jaar waarin men 18 jaar wordt.
Voor juniorleden, tot het jaar waarin ze 8 jaar worden, geldt een aangepast contributiebedrag.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, nemen wij contact met u op om af te spreken wanneer
u de proefpas + evt. tijdelijke digitale pas kunt ophalen en betalen.
Inschrijfgeld bedraagt eenmalig 13,00 per persoon, uitgezonders 6-8 junior en mini-junior.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig verenigingsjaar. Het verenigingsjaar is gelijk
aan het kalenderjaar.
Voor een nieuw lidmaatschap tijdens het lopende verenigingsjaar betaalt u een contributie op basis
van een staffel. Voor nadere info verwijzen we naar de site of de ledenadministratie.
Proefpas
Personen, woonachtig in Zeewolde, kunnen 1 maal per 3 jaar gebruik maken van een proefpas. De
proefpas is 2 maanden geldig, ingaande op de dag van afgifte. Tijdens de zomermaanden (1 mei tot
15 augustus) wordt de proefpas niet uitgegeven aan personen jonger dan 18 jaar. De proefpas wordt
alleen door de ledenadministratie afgegeven bij contante betaling 25,- (hiermee kunt u 2 maanden
overdag spelen; als u ook ‘s avonds wilt spelen dan kunt u tegen een borg van 25,- gebruik maken
van een tijdelijke digitale pas. Wanneer u de pas weer bij ons inlevert ontvangt u de 25,- borg terug).
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Ledenpas verloren of gestolen
Mail of bel de ledenadministratie, dan kan een nieuwe KNLTB-pas voor je worden aangevraagd.
Meebrengen van introducés
Je mag een niet-lid introduceren: kosten € 5,- per keer (een tijdelijke pas te gebruiken door de
introducé is verkrijgbaar bij de bar of bij de ledenadministratie)

8. Sponsoren
TV De Punt is erg dankbaar voor de goede relatie die ze heeft met haar sponsoren.
Wat zijn de mogelijkheden voor sponsoren bij TV De Punt?
Bij TV De Punt is sponsoring op twee manieren mogelijk. Enerzijds door donatie van een geldelijk
bedrag waar een sponsorpakket voor kan worden “gekocht”. Anderzijds biedt TV De Punt een
sponsor de mogelijkheid om TV De Punt te ondersteunen in goederen dan wel diensten. De vorm,
het tijdstip, de omvang, uitvoering en tegenprestatie zal in overleg met de sponsorcommissie worden
bepaald.
TV De Punt heeft haar sponsors diverse communicatieve uitingen te bieden. Aan elke uiting hangt
een prijskaartje. Als sponsor kan een keuze worden gemaakt uit de diverse pakketten of, indien daar
behoefte aan is, individueel een eigen pakket samenstellen
TV De Punt heeft een aantal standaard keuzepakketten met betrekking tot uiting van de sponsor
waar geldelijke tegenprestaties van de sponsor tegenover staan, te weten:


Windnetten



Baniervlaggen



Reclameborden



Overige uitingen

Interesse?
Het sponsorplan met daarin de prijzen voor de verschillende pakketten en de daar tegenoverstaande
uitingen kan worden opgevraagd bij de sponsorcommissie.
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9. Vrienden van De Punt
De stichting heeft als doelstelling het (financieel) ondersteunen van Tennisvereniging De Punt. Hierbij
kunnen donateurs een jaarlijkse bijdrage doneren waarmee investeringen kunnen worden gedaan
die buiten de normale begroting liggen van de vereniging. De investeringen worden door de
vereniging gedaan na onderlinge overeenstemming tussen het dagelijks bestuur van de vereniging en
het bestuur van de stichting.
Donateurs kunnen leden zijn, maar ook niet-leden (denk aan opa’s en oma’s, bedrijven ed), die de
vereniging een warm hart toe dragen. Wilt u ook een steentje bijdragen? Word dan nu donateur en
stort jaarlijks een bedrag van € 50,- (of veelvoud hiervan) in de stichting.

10. Verenigingsinformatie
TV De Punt Zeewolde
Bezoekadres: Sportlaan 9, 3893 AB, ZEEWOLDE
Postadres: Postbus 40, 3890 AA, ZEEWOLDE
Telefoonnummer: 036-2000239
Website: www.tvdepunt.nl
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