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Welkom bij Tennisvereniging Meerhoven 

 
Waarom dit informatieboekje … 
 

Om je als lid van de tennisvereniging te kunnen informeren over de gang 

van zaken binnen de vereniging, hebben wij in dit boekje allerlei nuttige 
informatie over onze tennisvereniging verzameld. Naast het feit dat het 

boekje voor nieuwe leden een goede wegwijzer is, is het ook een 

naslagwerk voor bestaande leden. Denk aan de reglementen. 
  

Naast dit informatieboekje worden er ook een aantal activiteiten 

georganiseerd waarbij je kennis kunt maken met andere leden, zoals de 
wekelijkse husselavonden en de interne laddercompetitie. Tijdens deze 

activiteiten word je zoveel mogelijk ingedeeld met leden van ongeveer 

gelijke sterkte. Dit is een uitstekende mogelijkheid om andere leden te 
ontmoeten en je tennisplezier zowel op als buiten de baan te vergroten. 

  

Waarschijnlijk is het niet mogelijk om al je vragen te beantwoorden in dit 

boekje. Wij staan open voor vragen en opmerkingen, dit kan via de e-mail 
contact@tvmeerhoven.nl of neem gerust telefonisch contact met ons op. 

 

Meer informatie over onze activiteiten en andere zaken die spelen binnen 
de vereniging vind je op onze website www.tvmeerhoven.nl of in onze 

clubapp.  

 
Wij wensen je veel tennisplezier toe!                                

 
Bestuur Tennisvereniging Meerhoven   

mailto:info@tvmeerhoven.nl
http://www.tvmeerhoven.nl/
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Algemene ledeninformatie 

 
Lidmaatschap van de vereniging is voor minimaal 1 contributiejaar en 
wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij men schriftelijk voor 

1 november heeft opgezegd. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en 

met 31 december en is niet tussentijds opzegbaar. 
 

Leden en soorten lidmaatschap 

 Volwassenen:  

Leden van 24 jaar en ouder (peildatum is 01 januari) 
 Studenten: 

Leden van 17 jaar tot en met 23 jaar (peildatum is 01 januari) 

 Junioren:  
Leden van 8 jaar tot en met 16 jaar (peildatum is 01 januari) 

 Kleuters: 

Leden tot en met 7 jaar (peildatum is 01 januari) 
 Slapende leden:  

Men kan alleen slapend lid worden indien men al lid is van TV 

Meerhoven. Als een lid hier gebruik van wil maken kan men dit  
aangegeven bij de ledenadministratie vóór 01 november 

voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar. Verder zijn 

afwijkende regels voor een slapend lid als volgt: 

1. Je bent vrijgesteld van het draaien van bardiensten. 
2. Je krijgt geen KNLTB-pas (het lidmaatschap wordt 

opgeschort!). 

3. Bij heractiveren van volledige lidmaatschap zijn geen 
inschrijfkosten verbonden en wordt de contributie berekend 

over het resterend aantal maanden in dat jaar. 

4. Voorrang op een eventuele wachtlijst. 
 

Contributie 

De hoogte van de contributie wordt tijdens de algemene ledenvergadering 
van TV Meerhoven, elke laatste donderdag van januari, vastgesteld. 

De actuele tarieven en overige condities staan op onze website op de 

pagina lidmaatschap of op te vragen via een e-mail naar: 
(ledenadministratie@tvmeerhoven.nl)  

 

mailto:ledenadministratie@tvmeerhoven.nl
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Beëindiging lidmaatschap 

Afmelden als lid is alleen mogelijk per contributiejaar (1 januari t/m 31 
december) en dient vóór 1 november schriftelijk (kan ook per e-mail) aan 

de ledenadministratie te worden doorgegeven.  

 
Afmeldingen die na 1 november van het betreffende seizoen worden 

ontvangen zullen pas in het volgende contributiejaar in behandeling 

genomen worden.  Je ontvangt een bevestiging van de ledenadministratie, 
waarin de datum staat vermeld wanneer het lidmaatschap vervalt. 

 

Restitutie van de contributie is niet mogelijk. Bij betaling in termijnen blijft 

de verplichting tot het voldoen van het openstaande bedrag, per 
vastgestelde incassodata bestaan. 

 

De ontwikkeling van tennisvereniging Meerhoven 
Het maximale aantal studenten en volwassen leden kan met de 8 

beschikbare tennisbanen 480 bedragen. Zodra dit ledenaantal is bereikt, 

komt er een wachtlijst. Als er 120 personen op de wachtlijst staan, zal het 
bestuur van TV Meerhoven een verzoek indienen bij de Gemeente 

Eindhoven voor het aanleggen van 3 nieuwe tennisbanen.  

 
Voor juniorleden is er nooit een wachtlijst!  

 

Zolang er geen wachtlijst is, kun je lid worden van de vereniging. Als lid 
van TV Meerhoven ben je tevens lid van de KNLTB. Je ontvangt dan ook 

een KNLTB-lidmaatschapspas. Deze pas heb je nodig om banen te 

reserveren, maar ook om competitie en externe toernooien te spelen. 
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Website en social media  

TV Meerhoven heeft een eigen website: www.tvmeerhoven.nl  

Op deze site vind je actuele en algemene informatie over de vereniging.  
De communicatiecommissie zorgt voor het onderhoud van de site.  

 

Mailings voor activiteiten worden via de e-mail of de clubapp verstuurd.   
 

Dus zorg dat je actuele adresgegevens bij de ledenadministratie bekend 

blijven. E-mail en telefoonnummer zijn door de leden zelf up-to-date te 
houden via de clubapp. 

 

TV Meerhoven heeft een eigen Facebook pagina waar ook regelmatig 

nieuwsberichten op verschijnen.  
Een Instagram account voornamelijk gebruikt voor onze jeugdleden.   
 

KNLTB clubapp 
In toenemende mate maakt TV Meerhoven gebruik van de clubapp. In 

deze app staat de activiteitenkalender, kun je afspreken met andere 

leden. Ook kun je tennisbanen reserveren, bardienst inplannen en je 
gegevens up-to-date houden. 

Voor de competitiespelers zijn de wedstrijden en uitslagen te vinden. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.tvmeerhoven.nl/
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Algemene ledenvergadering (ALV) 

Eénmaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats. Deze staat 

altijd gepland op de laatste donderdag van januari. Per e-mail worden alle 
leden hiervoor uitgenodigd. Tevens zal op de website, de sociale media en 

de clubapp de algemene ledenvergadering worden aangekondigd. 

 
Elk lid kan op deze vergadering zijn/haar mening geven en betrokkenheid 

tonen. Een verenigingsleven is vóór en dóór iedereen, dat wil het bestuur 

de leden graag meegeven tijdens de algemene ledenvergadering! 
 

Bij de algemene ledenvergadering zijn alle volwassen leden en student 

leden (actief en slapend) stemgerechtigd.

 
 

 

 
Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van TV Meerhoven vindt u op de website. 

 

De Statuten 
De statuten (06/08/2003) van TV Meerhoven vindt u op de website. 
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HELP de vereniging mee  
vooruit en neem plaats  

in een van de commissies! 

 

De jeugd heeft de 

toekomst! Geef ze deze 

kans en bouw mee aan 

een goede begeleiding van 

de jeugd en neem plaats 

in de  
 

JEUGDCOMMISSIE 
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Organisatie tennisvereniging Meerhoven 

 

 
 

 

(Dagelijks) Bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en 

penningmeester. 

Het voltallige bestuur bestaat officieel uit 8 leden, te weten de voorzitter, 
secretaris, penningmeester en de voorzitters van de in groene blokken  

aangegeven commissies.  

De voorzitter is Hans Prein. 
 

Commissies 

TV Meerhoven kent de volgende commissies: 
 

Technische commissie 

De technische commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van 
tennislessen, de KNLTB-competities, de clubkampioenschappen en het 

Open Toernooi (Profenco Open). Daarnaast draagt de technische 

commissie ook zorg voor de contacten met de Gemeente Eindhoven die 

(deels) verantwoordelijk is voor de staat van het tennispark. 
 

 

ALV 

Secretaris 

Leden 
administratie 

Voorzitter 

Technische 
commissie 

Jeugdcommissie 
Activiteiten 
commissie 

Barcommissie 
Communicatie 

commissie 

Onderhouds 
commissie 

Evenementen 

commissie 

Penningmeester 

Sponsor 
commissie 

Kascommissie 
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Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie organiseert diverse activiteiten voor de jeugd, zoals 

toernooien en sport- en spelactiviteiten. Tevens zorgt zij voor de 
begeleiding van de jeugdleden tijdens de competitie. Sinds 2020 verzorgt 

Tennis Opleiding Lilian Hunting de indeling van de jeugdteams. 

 
Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie verzorgt allerlei activiteiten, zoals interne 

toernooien en husselavonden.  
 

Barcommissie 

De barcommissie beheert het paviljoen, regelt de inkoop en beheert de 

voorraden. Tevens is zij verantwoordelijk voor de barbezetting en het 
naleven van de barinstructies middels instructie-avonden voor 

bardienstmedewerkers. 

 
Communicatiecommissie 

De communicatiecommissie stelt dit informatieboekje samen. Daarnaast is 

de communicatiecommissie verantwoordelijk voor de huisstijl van TV 
Meerhoven en verzorgt zij de interne en externe communicatie. Zij 

organiseert jaarlijks een Open Dag om nieuwe leden te werven. 

 
Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie geeft invulling aan het sponsorbeleid van TV 

Meerhoven. Zij onderhoudt deze contacten en zoekt naar nieuwe 
sponsoren. Zowel bedrijven als particulieren kunnen TV Meerhoven 

sponsoren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een reclamebord of 

winddoek langs één of meer tennisbanen.  

Het volledige sponsorplan en sponsorpakket staat op de website. 
 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de 
ledengegevens en de communicatie hiervan bij de KNLTB. Alle actieve 

leden zijn per definitie lid bij de KNLTB. Daarnaast stelt de 

ledenadministratie de gegevens ter beschikking aan het bestuur voor 
interne verenigingsdoeleinden. 

 

Evenementencommissie 
De evenementencommissie regelt de Bourgondische aankleding van vier 

evenementen: KNLTB competitie, Open Toernooi, Clubkampioenschappen 

en het Eindejaarstoernooi. 
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Onderhoudscommissie 

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het in goede staat 

brengen/houden van het paviljoen en eigendommen van TV Meerhoven. 
Indien je opmerkt dat er iets defect is, kun je dit melden via:  

oc@tvmeerhoven.nl  

 
Kascommissie 

De kascommissie controleert jaarlijks de boekhouding van de vereniging. 

 
 

 

 

 

 

Voor vragen, reacties of suggesties kun je altijd contact opnemen met de 

voorzitter van desbetreffende commissie, of met een lid van het dagelijks 
bestuur. De contactgegevens van de bestuursleden staan op de website 

onder de pagina bestuur. 

 

 

 

mailto:oc@tvmeerhoven.nl
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Vrijwilligers 

TV Meerhoven wordt geheel gerund door vrijwilligers. Met z’n allen doen 

we ons best om een gezellige en goed draaiende vereniging neer te  
zetten. Hierbij geldt: vele handen maken licht werk!  

 

Elk jaar treden er wel enkele commissieleden af. Deze leden hebben hun 
dienst bewezen voor de vereniging. Onze vereniging is afhankelijk van de 

leden die een steentje willen bijdragen voor het correct laten verlopen 

van een spetterend tennisseizoen!  
 

Vernieuwen van commissies gaat continu door, daarom worden leden 

opgeroepen om ook eens te participeren in een van de commissies!  

Dus aarzel niet en informeer bij een van de bestuursleden naar de 
mogelijkheden. Commissieleden kunnen een vrijstelling van bardienst 

aanvragen. 

 
Ook kun je een e-mail sturen wanneer je je wilt inzetten voor de 

vereniging! We zullen dan samen kijken naar de mogelijkheden binnen 

TV Meerhoven. Natuurlijk houden we rekening met speciale wensen!  
Je inzet wordt erg gewaardeerd! 

 

 

   Boschdijk 272, 5612 HJ Eindhoven 

   Tel: 040-2445455 

   info@maasmakelaars.nl 

mailto:info@maasmakelaars.nl
mailto:info@maasmakelaars.nl
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Tennispark tennisvereniging Meerhoven 

 

Het tennispark van TV Meerhoven ligt in de laatste grote stadsuitbreiding 
van Eindhoven. Als vereniging mogen we ons gelukkig prijzen met de  

prachtige ligging aan de zuidrand van het open landschapspark Meerland 

in de wijk Meerhoven. Het park is met de auto via de straat “Waterlinie”  
het beste te bereiken. 

Momenteel wordt rondom het tennispark hard gewerkt aan het voltooien 

van het Meerlandschapspark en het project Waterrijk. Enige overlast 
hiervan zal in de komende jaren afnemen.  

 

In het bestemmingsplan van het tennispark zijn in totaal 13 banen 

voorzien, momenteel zijn 8 banen geconcretiseerd. 
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Toegang tot het park 

Het park is, met uitzondering van competitiedagen, feestavonden en 

toernooien, alleen toegankelijk voor leden die in het bezit zijn van een 
toegangssleutel. Deze sleutel wordt samen met de lidmaatschapspas 

verstrekt aan junioren, studenten en volwassenen.  

 
Aan de toegangspoort is een kaartlezer bevestigd. Door de sleutel in de 

kaartlezer te stoppen wordt het hek ontgrendeld. Bij het verlaten van het 

park hoeft de sleutel niet gebruikt te worden, je moet dan alleen de 
draaiknop gebruiken. Let erop dat het hek weer gesloten wordt nadat je 

“binnen” bent of het park verlaat.   

 

Op competitiedagen en toernooien geldt dit natuurlijk niet; dan zijn 
bezoekers en supporters juist van harte welkom en kan het hek de hele 

dag open blijven staan. In het sleutelkastje hangt een sleutel van de 

schuifpoort. Alleen aan hulpdiensten en leveranciers is het toegestaan met 
een motorvoertuig binnen het hek te komen. 

 

Kleedkamers 
Aan de achterkant van het paviljoen vind je twee kleedkamers. Deze zijn 

via de buitenzijde van het paviljoen te bereiken. De kleedkamers worden 

beheerd door de gemeente Eindhoven en zijn elke dag open. Wij vragen 
jullie medewerking om deze netjes te houden. TV Meerhoven is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele diefstal en/of vernieling 

van spullen, die je in de kleedkamer hebt achtergelaten. 
 

Paviljoen “de Binnenbaan” 

Het paviljoen bevindt zich tussen baan 2 en 3. De hoofdingang is aan de 

zijde van baan 3. Daar bevindt zich ook een groot, gedeeltelijk overdekt, 
terras.  

De openingstijden zijn:  

 
 Maandag  19:30 tot 23:00 uur  

 Dinsdag  19:30 tot 23:00 uur   

 Woensdag 19:30 tot 23:00 uur   
 Donderdag 19:30 tot 23:00 uur   

 Vrijdag   19:30 tot 23:00 uur   

 Zaterdag  Afhankelijk van activiteit   
 Zondag  Afhankelijk van activiteit   
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Verplichte bardiensten 

De bar wordt volledig door eigen leden gerund. Op deze wijze kunnen de 

prijzen in het paviljoen laag gehouden worden. Van alle student en 
volwassen leden wordt verwacht dat zij circa drie keer per jaar verplicht 

bardienst draaien.  Wanneer je op de ingeroosterde dag niet kunt , is het 

de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt. Bijvoorbeeld door te ruilen 
met iemand anders.  Lees zeker ook het bardienstreglement op onze site. 

 

Ervaring achter de bar is niet noodzakelijk. Regelmatig worden er namelijk 
barinstructieavonden georganiseerd om nieuwe bardienstmedewerkers te 

informeren. 

 

Het draaien van een bardienst kun je digitaal invullen in de 
dienstenplanning van de clubapp. 

We maken gebruik van KNLTB.club waarin ook de dienstenplanning is 

geïntegreerd. Het e-mailadres voor vragen is 
barmutaties@tvmeerhoven.nl, die ook de diensten bepaalt waarvoor 

invulling gevraagd wordt. Dit kunnen solo of duo diensten zijn.  

 
 Je kunt geen bardienstpartner opgeven. Dit betekent dat je zelf 

samen met je beoogde bardienstpartner een datum moet 

afspreken en die moet inplannen. Zo kun je toch samen bardienst 
draaien. 

 

 Je kunt zelf verhinderingen opgeven. Deze worden meegenomen 
in de automatische planning. 

 

 Je krijgt tot ongeveer een maand voor het begin van de 

bardiensten de tijd om zelf in te plannen en/of verhinderingen 
door te geven. Daarna wordt er automatisch ingepland. 

 

 Het is niet mogelijk om aan te geven wie de sleutel moet ophalen. 
De eerst genoemde in de lijst zal daarom de sleutel moeten 

ophalen. 

 
 Je krijgt een aantal herinneringsmailtjes voor de bardienstdatum. 

Op de clubapp kun je altijd kijken wanneer je bardienst hebt. 

 
 Als je een bardienst ruilt moet je dit doorgegeven aan 

barmutaties@tvmeerhoven.nl Deze wijziging wordt dan door de 

barcommissie aangebracht, waardoor de herinneringsmail ook op 

basis van de gewijzigde dienst wordt verstuurd. 

mailto:barmutaties@tvmeerhoven.nl
mailto:barmutaties@tvmeerhoven.nl
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 De bardiensten voor het hele kalenderjaar kunnen afgekocht 

worden voor € 60,-. Stuur daarvoor een e-mail naar 

penningmeester@tvmeerhoven.nl  
 

 Het is zeer goed mogelijk dat een en ander onduidelijk is. Stuur 

dan een mail naar barmutaties@tvmeerhoven.nl en de 
barcommissie zal jouw vraag beantwoorden. 

 

Wat blijft: 
 Je moet zelf proberen te ruilen. Je zou kunnen overwegen om een 

mail te sturen naar alle leden, om te vragen of iemand kan en wil 

ruilen. 

 Afkopen voor € 30,- per bardienst kan nog steeds bij de mensen 
die staan vermeld in je herinneringsmail. 

 Niet op komen dagen bij een bardienst kost € 40,- boete. 

 
Het bardienstrooster zal uiterlijk een maand voor het begin van het 

kwartaal beschikbaar zijn op onze website. De initiële mails zullen rond 

die tijd ook verzonden worden. 
 

Het is verstandig om, als je wilt ruilen dit snel kenbaar te maken 

(wederom mailen naar barmutaties@tvmeerhoven.nl ). Mocht iemand 
anders ook willen ruilen dan geven we dat door.  

 

Zorg ervoor dat als je ruilt je dit doorgeeft, zodat je niet onverhoopt een 
boetebrief krijgt, mocht er iets fout gaan. Overigens kan het zijn dat er 

abusievelijk een boetebrief wordt gestuurd. Mail dan gewoon waarom je 

vindt dat je die niet verdient en de barcommissie neemt dat dan in 

behandeling. 

    
Veel plezier met het doen van de bardiensten en zijn er nog vragen of 
opmerkingen laat het ons dan even weten. 

De barcommissie 

mailto:penningmeester@tvmeerhoven.nl
mailto:barmutaties@tvmeerhoven.nl
mailto:barmutaties@tvmeerhoven.nl
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Aandachtspunten paviljoen “de Binnenbaan” 

Om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken, wordt van alle 

gebruikers van “de Binnenbaan” gevraagd om rekening te houden met de 
volgende aandachtspunten: 

 Houd het paviljoen netjes; deponeer afval in de daarvoor 

bestemde bakken en breng vuile vaat even terug naar de bar. 
 Reken je consumpties gelijk af en betaal uitsluitend per pin. 

 Laat je tennisspullen (rackets, tassen, jassen, etc) niet midden in 

het paviljoen slingeren, maar leg ze in de hal zodat niemand er 
last van heeft. 

Er geldt een rookverbod voor het gehele paviljoen, dus ook op de 

toiletten en in de kleedkamers! 

Buiten roken wordt ontmoedigd, waarbij het gewaardeerd wordt sowieso 
niet te roken in de beurt van en in aanwezigheid van jeugd. 

 

 
 

 

      
 

 

 
 

AED in het paviljoen 

TV Meerhoven heeft een AED (automatische externe defibrillator). Deze 
hangt in de hal bij de kleedkamers. 

Waarvoor dient een AED? 

Bij een hartstilstand kan het direct starten van hartmassage en het 
gebruik maken van de defibrillator levensreddend zijn.  

Kijk op www.hartslagnu.nl  

De vereniging heeft een aantal leden een speciale cursus laten volgen om 
de kans te vergroten dat er iemand op de tennisbaan aanwezig is die kan 

reanimeren en defibrilleren.  

http://www.hartslagnu.nl/
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Baanreglement tennisvereniging Meerhoven  

 

Baanreservering 
De tennisbanen kunnen gereserveerd worden door leden die voldaan 

hebben aan de geldende betalingsverplichtingen. Daardoor zijn zij in het 

bezit van een persoonsgebonden TV Meerhoven / KNLTB pas. 
Uitzondering zijn nieuwe leden die nog geen KNLTB pas ontvangen 

hebben. Zij kunnen de banen reserveren met een door de 

ledenadministratie uitgegeven tijdelijke TV Meerhoven intropas. 
 

 Reserveren is alleen mogelijk door minimaal 2 personen. 

 

 De KNLTB passen zijn op naam en persoonlijk. Het is niet 
toegestaan met een andere dan het eigen KNLTB pas een baan te 

reserveren.  

 Reserveren kan eenvoudig via de clubapp en op het afhangbord. 
 De banen kunnen door de leden bespeeld worden tussen 8.30 uur 

en 23.00 uur.  

 De TV Meerhoven / KNLTB passen kunnen bij ongeoorloofd 
gebruik door het bestuur worden ingenomen.  

 Voor spelen met introducés geldt het zogenaamde introductie 

reglement. 
 Indien men op het park aanwezig is en deelneemt aan 

georganiseerde activiteiten, bijvoorbeeld toernooien of 

competitie, is het niet toegestaan direct aansluitend aan het 
einde van de activiteit een baan te reserveren. Leden die niet aan 

het toernooi deelnemen, hebben in dit geval voorrang op het 

reserveren van een baan. 

 Als voor georganiseerde activiteiten banen zijn gereserveerd, en 
deze om welke reden dan ook niet bespeelbaar zijn, mag de 

organisator, na overleg met de technische commissie, besluiten 

andere banen te gebruiken. Indien deze banen bezet zijn kan de 
organisator de banen per direct opeisen ter voortzetting van de 

activiteit. De technische commissie heeft in deze de rol van baan 

kwaliteit bewaking. 
 In het geval er niet bespeelde banen liggen mag men na het 

verstrijken van de oorspronkelijke speeltijd direct de baan 

afhangen. 
 Op iedere baan mogen zich tegelijkertijd niet meer dan 4 spelers 

bevinden, tenzij men deelneemt aan tennislessen, waarbij 

uitsluitend een ervaren leraar aanwezig is. 
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 In die gevallen waar het reglement geen éénduidig uitsluitsel 

geeft wordt men geacht in onderling overleg tot een oplossing te 
komen. Indien er een bestuurslid aanwezig is kan deze worden 

gevraagd een beslissing te nemen, die daarmee onherroepelijk is. 

Deze beslissing is ad-hoc en heeft geen permanente status. Men 
kan na afloop het voorval melden bij het bestuur. Het bestuur 

kan dan bepalen het baanreglement aan te passen of bepalen dat 

een ad-hoc oplossing afdoende is. 
 Alleen spelen als de weersomstandigheden het toelaten. Men 

mag de banen niet betreden bij:  

o opdooi van de banen 

o plasvorming op de banen. 
 

Digitaal afhangen 

Begin april 2011 werd een nieuwe manier van banen reserveren 
ingevoerd, het zogenaamd digitaal afhangen. 

In plaats van de KNLTB pasjes op het bekende afhangbord te plaatsen 

kan men met het nieuwe reserveringssysteem een baan reserveren via 
een kaartlezer en een aanraakscherm of vooraf via de clubapp.  

De speeltijden zijn 60 minuten voor een partij. 

Het digitaal systeem heeft de volgende voordelen: 
 Het systeem biedt de mogelijkheid van thuis uit te kunnen kijken 

of er vrije banen zijn, bijvoorbeeld tijdens toernooien of 

competities. 
 Een betere verdeling van de banen, evenredig gebruik. Op dit 

moment kiezen leden vaak de banen 2, 3 of 6. Het systeem kiest 

alle banen zoveel mogelijk evenredig. Dit zorgt voor gelijkmatige 

slijtage van de banen. 
 Een overzicht van de baanbezetting gedurende de week. Aan de 

hand van deze overzichten kunnen bijvoorbeeld extra activiteiten 

tijdens rustige momenten worden georganiseerd. 
 De leden vergeten hun pasjes niet meer op het afhangbord. 

 Met het systeem kunnen geen oude pasjes gebruikt worden. 

 Het gebruik van introducéepasjes kan bijgehouden worden. 
 Tijdens toernooien of competities kunnen de gebruikte banen 

simpel geblokkeerd worden. 

 Er zijn geen discussies meer over het al dan niet eerlijk afhangen 
of doorhangen. 

 Het is een volwassen bewezen systeem en gedragen door de 
KNLTB. 
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Een korte uitleg van het systeem is hieronder weergegeven: 

 

 
 
 

Tenniskleding 

Men is verplicht het tennisspel op de banen te beoefenen in gepaste 
tenniskleding. Tennissen met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan. 

 

De banen mogen uitsluitend betreden worden met geschikte 
tennisschoenen. 

 

Baanonderhoud 

TV Meerhoven beschikt over 8 tennisbanen van het type SmashCourt. 
Houdt met de volgende zaken rekening voor het baanonderhoud: 

 Met regen mag er gewoon op de banen gespeeld worden. 

 Met opdooi mag je niet spelen. Dit is als het een langere periode 
gevroren heeft en de lavalaag onder de mat ook bevroren is. 

Meestal een dag of 2 a 3 nadat de dooi ingezet is begint de 

lavalaag te ontdooien. Dit is de periode waarop er niet getennist  
mag worden. Als je er tijdens de opdooi op tennist kun je deuken 
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in de ondergrond lopen omdat de lava niet gelijkmatig ontdooit. 

Als er bij het spelen toch deuken ontstaan, meldt dit dan bij de 

Technische Commissie. 
 Eénmaal per week / per 2 weken, afhankelijk van de 

gebruiksintensiteit, wordt onderhoud verricht en de hoopvorming 

weer glad gemaakt. 
 Na elk tennisspel dienen de banen door de spelers te worden 

geveegd, tenzij de banen te nat zijn. 

 
Aanvullend; de ongeschreven regels op het tennispark 

Tennis wordt in ons land ruim honderd jaar gespeeld en is aan spelregels 

gebonden, die je van de trainer of uit een spelregelboekje kunt leren.  

Maar …, er zijn in de loop der jaren ook een aantal ongeschreven regels 
ontstaan.  

 

Zonder je nu te willen “betuttelen”, volgen hier een aantal regels als 
bovengenoemd: 

 Zorg ervoor andere spelers niet in hun spel te hinderen. 

 Loop niet onnodig over de banen die bespeeld worden, maar 
gebruik de toegang naar de baan die je wenst te gaan bespelen. 

 Indien je een bal naar een andere baan slaat, loop deze niet 

achterna, maar roep: bal over baan …(en dan het nummer van 
de baan waarheen de bal is gerold) en je bal komt keurig terug. 

 Kinderen zijn van harte welkom, je dient zelf op uw kinderen te 

letten en ervoor te zorgen dat zij niet op de tennisbanen spelen.  
 Niet over de netten hangen, de netpalen breken dan snel af. 

 Sla met je racket niet op de staaldraad van het net. De 

staaldraad is sterker dan je racket; met zo'n beweging kan je 

racket voorgoed geruïneerd zijn. 
 Als tennisspeler sta ik open om tegen elk lid  te spelen. 

 Heb respect voor alle leden, vrijwilligers, bezoekers en 

tegenstanders. 
 Verenigingsbelang gaat boven eigen belang, we staan allemaal 

achter genomen beslissingen. 

 Tennis is een sport die om rust vraagt, dus niet onnodig hard 
roepen of vloeken, daardoor worden andere spelers in hun spel 

gehinderd. 

 De tennisbanen dienen te worden gebruikt voor wat ze ten doel 
gesteld zijn door de vereniging. Het opzettelijke misbruik maken 

van deze banen zal leiden tot onmiddellijke schorsing. 

 Door de tennisvereniging geleden schade als gevolg van misbruik 

kan op het desbetreffende lid worden verhaald. 
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Introducés 

Ieder lid van TV Meerhoven mag per kalenderjaar driemaal een persoon 
introduceren om te tennissen op de banen van TV Meerhoven. 

Hiervoor gelden de volgende regels: 

 
Aanmelden introducée 

Het TV Meerhoven lid meldt voor aanvang de introducée aan bij de 

bardienst :        
 De bardienstmedewerker vult het 'Introducée bij TV Meerhoven' 

formulier in.       

 Het TV Meerhoven lid betaalt het geldende introducéetarief en de 
borg voor het pasje.  

 Het TV Meerhoven lid ontvangt het introducéepasje.  

 Het TV Meerhoven lid levert na afloop het introducéepasje in bij de 

bardienst en ontvangt de borg terug. 
 

Rechten en plichten lid en introducée 

Het TV Meerhoven lid is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag, in 
doen en laten, van de introducée op het terrein van TV Meerhoven.  

De introducée heeft dezelfde rechten en plichten als de leden van TV 

Meerhoven.  
 

Tarieven 

Junioren betalen  € 2,50 per dag en € 10,- borg voor de pas 
Volwassenen betalen € 5,- per dag en € 10,- borg voor de pas 
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   Keurslager ANTONIS 

   Meiveld 85 

   5501 KD VELDHOVEN 

   040-2532248 

 

Ook thuisbezorgd met online bestellen via: 
https://antonis.keurslager.nl/webshop 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://antonis.keurslager.nl/webshop
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Activiteiten 

 

Het hele jaar door worden er verschillende activiteiten georganiseerd.  
Voor ieder niveau tennis is er wel een activiteit. Indien je graag 

tennistraining wilt volgen is dat ook mogelijk.  

 
Tennisles 

Onze vereniging faciliteert professionele tennistraining door Tennis 

Opleiding Lilian Hunting. 
Zowel jeugd als volwassenen ontvangen training van een aantal 

gediplomeerde trainers in het voorjaar- en najaarseizoen. 

Het inschrijfformulier voor het volgen van tennisles met alle relevante 

informatie vind je op onze website www.tvmeerhoven.nl 
 

Husselen 

Ieder lid van TV Meerhoven kan met en tegen een ander lid spelen. De 
hussel is een ideaal moment voor nieuwe tennisleden om kennis te 

maken met het tennis en onze vereniging. Het plezier in tennis staat dan 

ook voorop. 
 

 
 
Wanneer? Op elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. 

Geen banen: tijdens Open Toernooi en Clubkampioenschappen. 

Op elke dinsdag- en vrijdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur. 
 

Regels: 

 Pasje in het paviljoen op het husselbord leggen; 
 Elk half uur een nieuwe hussel; 

 Pasjes worden gehusseld door de bardienst; 

 Er worden zoveel mogelijk dubbelpartijen gehusseld; 
 Pasje omdraaien als je niet meer verder wilt tennissen. 

 

Aantal banen: 

 Maximaal 4 banen 

http://www.tvmeerhoven.nl/
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Activiteitenkalender 

Bij het samenstellen van dit infoboekje waren onderstaande activiteiten 

bekend. 
Bezoek voor een actueel overzicht van alle activiteiten altijd de clubbapp, 

anders de website van de vereniging! 

 
 

Doorlopende Activiteiten 

Nieuwjaarsreceptie 

Algemene Ledenvergadering 

Jeugdhussel (3e zondag van de maand) 

Laddercompetitie Volwassenen Enkel en Dubbel 

Sponsor- en vrijwilligersdag 

KNLTB voorjaarscompetitie 

Profenco Open Toernooi 

Maak Kennis met Tennis 2x 

Thuisblijvertoernooi (maandag t/m zondag) 

Clubkampioenschappen 

Open Tennisdag 2x 

Sangria Invitatietoernooi 

KNLTB najaarscompetitie 

KNLTB wintercompetitie 

Eindejaarstoernooi (vrijdag) 

 

Verder zal er via de clubapp, website, per e-mail en op het prikbord in het 
paviljoen zo veel mogelijk worden gecommuniceerd!
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Historie 
 

Start van de vereniging (2003) 
Officieel zijn we in augustus 2003 van start gegaan. Op dat moment nog 

een vereniging zonder leden en inkomsten. Een aantal grote uitdagingen 

lag toen in het verschiet. Zo moest er onderhandeld worden met 
Sportbedrijf de Karpen over de aan te leggen banen, moest er een 

paviljoen komen en, niet te vergeten, er moesten leden worden geworven.  

 
Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een tennispark dat ligt aan de 

rand van het park Meerland, tegenover de voetbalvelden van DBS, 

begonnen met 6 verlichte “All-Season” banen van het type French Court, 

kleedruimtes en een paviljoen.  
 

Start van het actieve tennis (2004) 

In 2004 werden alle voorbereidingen van diverse commissies en “leden 
van het eerste uur” bezegeld. Op vrijdag 9 juli was het mogelijk om te 

tennissen op de jongste tennisclub van Eindhoven. De officiële opening 

van TV Meerhoven vond plaats op 19 september van dat jaar. 
 

Tennisvereniging Meerhoven is KNLTB erkend (2005) 

Dat TV Meerhoven grote ambities had, bleek uit het feit dat in 2005 
aansluiting werd gezocht bij de KNLTB. Daardoor konden de leden vanaf 

dat moment ook deelnemen aan de KNLTB-competitie. In totaal schreven 

zich dat jaar 10 competitieteams in, waarvan er twee kampioen werden.  
Een geslaagd jaar dus!  

 

Verdere groei (2006) 

TV Meerhoven groeide  verder, in aantal leden, maar ook in aantal banen. 
Er werden dit jaar 2 extra French-Court banen aangelegd. 

In totaal schreven zich 16 competieteams in, waarvan 2 jeugdteams.  

 
Continuïteit van de vereniging (2007) 

Door het bestuur werd voorgenomen om de continuiteit van de zittende 

bestuursleden te vergroten zodat het fundament stabiel is.  
Zo is dit jaar een zeer geslaagde “TV Meerhoven Open Dag”  

georganiseerd. Dit evenement resulteerde in tientallen nieuwe leden.  

 
Eerste Lustrum-jaar is een feit (2008) 

Dit jaar bestond TV Meerhoven 5 jaar.  

Er was een groeiende hoeveelheid aan activiteiten.  

Onder de leden werd een enquête gehouden over de baansoort. 
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Nieuwe baansoort! ( 2009)  

Dit was het eerste jaar dat we onze nieuwsbrief OUT! digitaal hebben 

uitgebracht. Daarnaast werden de French-Court banen vervangen door 
zandingestrooide kunstgras banen. Het beleidsplan van TV Meerhoven 

kreeg vorm.  

 
Nieuwe “ uitstraling” paviljoen De Binnenbaan! (2010)  

In dit jaar kreeg ons paviljoen een opfrisbeurt.  

Een nieuw record van 29 teams heeft zich ingeschreven voor deelname 
aan de KNLTB voorjaarscompetitie. 

Het beleidsplan kreeg goedkeuring van de algemene ledenvergadering.  

Eén van de speerpunten was aandacht voor het jeugdbeleid. 
  
  

Digitaal afhangbord KNLTB (2011)  

Na een lange afweging is gekozen voor het KNLTB afhangsysteem. Naast 
het afhangen heeft het systeem nog een aantal andere voordelen. Thuis 

de baandrukte bekijken, mededelingen op het scherm tonen, pasjes 

blokkeren / vrijgeven, statistieken etc. 
 
 

SmashCourt (2012)  

Na een ledenenquête is gekozen voor ombouw van 6 banen naar 
SmashCourt. Bij nader inzien gaven de zandingestrooide banen minder 

speelvreugde. Na de ombouw is de gebezigde term “de vereniging met de 

zandbak” naar verwachting voorbij. 
Eveneens is de buitenkant van ons paviljoen opgefrist. 
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Nieuwe tennisschool (2013)  

Overgestapt van tennisschool Arthur Baan naar Sportivity Service. 

Bestuur en commissies weer op sterkte. 
Als gevolg, toenemende jeugdactiviteiten. 

 

Nieuwe website (2014)  
In eigen beheer is een frisse website ingericht. 

Deelname aan de KNLTB najaarscompetitie. 

Jeugdledental stijgt boven de honderd uit. 
 

Méér dan tennis alleen (2015)  

Succesvolle doorlopende samenwerking met "omgeving Meerhoven". 

Uitbreiding terrasoverkapping. 
 

Verzelfstandiging (2016)  

Renovatie van de twee "oude" banen naar SmashCourt. 
Het dagelijks onderhoud werd in het kader van een gefaseerde 

verzelfstandiging overgenomen van de Gemeente Eindhoven. 

Een tennismuur werd in eigen beheer aangelegd. 
Jeugdledental groeit verder door (>150). 
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Energiebesparing (2017) 

Naar aanleiding van een energiescan is de ombouw van alle acht 

verlichte tennisbanen naar LED-verlichting geëffectueerd. 
Overgegaan naar het nieuwe KNLTB.club met de geïntegreerde 

ledenadministratie. 

 
Keukenrenovatie (2018) 

In eigen beheer werd een keukenrenovatie uitgevoerd. 

De gefaseerde verzelfstandiging liep door de Gemeente stagnatie op. 
 

Renovatie paviljoeninterieur (2019) 

Onder leiding van een sponsor onderging na 15 jaar robuuste dienst het 

gedateerde paviljoeninterieur een verfrissende outlook. 
De overgang naar cashless verliep zonder noemenswaardige problemen. 

In dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met Tennis Opleiding 

Lilian Hunting. 
De jeugd kreeg weer de beschikking over een speeltoestel. Tevens werd 

een TriTennistoestel aangeschaft. 

 
Verdere verbeteringen (2020) 

Onze lichtmasten werden door de leverancier beter afgesteld. 

Tegelijkertijd werden alle masten uitgebreid met een anti-vogelpin. 
Verdere groei van de vereniging werd helaas geremd vanwege de 

pandemie veroorzaakt door het Covid-19 virus. 

Na de succesvolle georganiseerde enkel editie van Clubladder werd in de 
tweede helft van het jaar het dubbelspel hieraan toegevoegd. 

 

 

 

 

Voor alle activiteiten van 
TV Meerhoven, kijk in de 

clubapp 
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JJoouuww  aaddvveerrtteennttiiee  oopp  ddeezzee  pplleekk??  

SSppoonnssoorr  wwoorrddeenn??    

  

NNeeeemm  ccoonnttaacctt  oopp  mmeett  ddee  ssppoonnssoorrccoommmmiissssiiee    

eenn  oovveerrlleegg  wweellkkee  ssppoonnssoorrmmooggeelliijjkkhheeiidd    

hheett  bbeessttee  bbiijj  jjee  eenn  jjoouuww  bbeeddrriijjff  ppaasstt!!    

  

  

  

DDeennkk  aaaann  oonnzzee  ssppoonnssoorreenn,,    

zziijj  ddeennkkeenn  ooookk  aaaann  oonnss!!  
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Wijzigingsformulier ledenadministratie 

 

Naam 
 

Man/vrouw 
 

Voornaam 
 

Geboortedatum 
 

Adres 
 

 

Postcode/Woonplaats 

 

Telefoonnummer 
 

Lidnummer KNLTB 
 

 
 

 

Te wijzigen gegevens: 
 

Naam 

 

 

Adres 

 

 

Postcode/Woonplaats 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

E-mail adres 

 

 
Dit formulier opsturen naar: 

 

Ledenadministratie TV Meerhoven 

T.a.v. Tom van Kampen 
Grasbaan 64 

5658 EP EINDHOVEN 

 
Je kunt je gewijzigde gegevens ook per mail doorgeven via 

ledenadministratie@tvmeerhoven.nl  

  

mailto:ledenadministratie@tvmeerhoven.nl
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