Tennisvereniging Graaf Herman te Cuijk
Introductie Flyer 2019
Onze tennisvereniging heeft 9 banen van
kunstgras en ligt middenin het centrum
van Cuijk aan de Jutta van Nassaulaan.
Alle banen zijn verlicht.
De vereniging is aangesloten bij de
KNLTB en ieder lid krijgt een KNLTBledenpas (en bondsnummer) en speelt
volgens de reglementen van de KNLTB.
Dat geldt voor o.a. kleding, schoenen en
reclame. Maar ook voor de spelregels,
telling, competities en toernooien.
Met de KNLTBledenpas kun je
deelnemen aan
competitie,
toernooien en andere
tennisevenementen.

Spelen bij TVGH betekent een baan
reserveren met een tennismaatje en dat
kan op ons park of via de ClubApp op je
mobiele telefoon. Het Afhangbord geeft
een overzicht van alle beschikbare banen.
We hanteren een baanreglement.
Het paviljoen biedt leden voor of na een
tennisspel de gelegenheid om na te praten
of nieuwe afspraken te maken onder het
genot van koffie, thee of een drankje. Er
Hier ligt ook een verbanddoos en AED.
Ons gehele park is rookvrij, met een klein
hoekje als rookzone.
Behalve statuten heeft onze vereniging
een huishoudelijk reglement. Hierin staan
de rechten en plichten van de leden
beschreven.

TV Graaf Herman biedt trainingen aan via
een gecertificeerde tennisschool. Voor
junioren is er een leeftijdsgebonden
traject op verschillende niveaus. Voor
senioren zijn er de inlooptraining en de
speciale thematrainingen.
Binnen onze vereniging is er alle
gelegenheid om aan competities of
toernooien deel te nemen. Zo wordt in
juni het TVGH Open Toernooi
georganiseerd en spelen we in september
op alle plaatsen in de gemeente Cuijk het
Grand Slam toernooi.
Het beleid van TVGH is er voorts op
gericht om jeugd al zeer vroeg met tennis
bekend te maken. De trainingen zijn
hierop aangepast en bovendien bieden wij
leerlingen in het basisonderwijs gratis
speeltijd aan.

Seniorleden hebben de verplichting om
jaarlijks bardiensten te draaien. De
vereniging organiseert avonden om het
IVA-certificaat te behalen. Voorts
onderteken je de AVG-privacy verklaring.
Op de Algemene Leden Vergadering
kunnen senioren hun stem laten gelden..
De vereniging organiseert allerlei
activiteiten voor jeugd en senioren, voor
recreatieve en prestatieve tennissers.
Alle leden worden aangemoedigd om
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vervolg
hieraan deel te nemen. Je kunt hiervoor
de activiteitenkalender raadplegen. Ook
zul je via e-mail met regelmaat hierover
worden geïnformeerd. Bovendien tref je
op de website

www.tvgraafherman.nl allerlei informatie
die van pas kan komen. Daarnaast hebben
we de ClubApp en een Facebook-pagina.
TVGH kent een grote groep vrijwilligers,
die onmisbaar is in het verenigingsleven.
Zo hebben we o.a. een jeugdcommissie,
ouderenbeleid, sponsors, een technische
commissie, accommodatiecommissie en
nog veel meer, met een bestuur die alle
geledingen binnen de vereniging
vertegenwoordigt. Dit allemaal maakt
onze vereniging tot een gezellige
vereniging, waar je altijd welkom bent.
Aanmelden
Je kunt je als nieuw lid aanmelden bij de
ledenadministratie. Daar word je wegwijs
gemaakt over onze vereniging d.m.v. het
introductieboekje.
Ook voor andere vragen kun je daar
terecht. De ledenadministratie zal je
vraag desgevraagd doorsturen naar het
Dagelijks Bestuur. Het e-mailadres is:
ledenadministratie@tvgraafherman.nl

Contributie
Voor 2019 is de
contributie
vastgesteld op:

€ 110,- voor senioren en € 50,- voor
junioren. Het inschrijfgeld bedraagt €
20,-. Standaard wordt deze per
automatische incasso geïnd.
Introducees
Wil je eens een balletje slaan met of
tegen je vriend, vriendin, buur, kennis of
familie? Dan kun je een introductiekaart
kopen voor € 5,- per dag. Deze is een hele
dag geldig.
Aanrader voor nieuwe leden
Senioren kunnen vrij tennissen op de
Husselavonden (ma. & do.) waar je nieuwe
en bestaande leden leert kennen.
Het bestuur en de commissies heten je
welkom en wensen je veel tennisplezier.

Nuttige gegevens:
Tennispark/paviljoen:
Jutta van Nassaulaan 7a
5431 GV CUIJK
Tel. 0485 – 314848
Postadres:
Secretariaat TV Graaf Herman
Postbus 92
5430 AB CUIJK
Verenigingsnummer KNLTB: 45641
Website: www.tvgraafherman.nl
E-mailadres:
secretariaat.bestuur@tvgraafherman.nl
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