Welkom *nieuw lid van MTV Stokeind*
Allereerst willen je van harte welkom heten bij onze club en hopelijk mag je met regelmaat en veel
plezier de tennisbaan en het paviljoen weten te vinden. Op onze site www.mtvstokeind.nl vind je,
naast algemene informatie zoals het privacybeleid en parkregelement, ook de evenementenkalender
met daarop de data van al onze activiteiten (bijv. toernooien/husselavonden/contactpersonen
commissies etc.). Daarnaast kun je op de site www.knltb.nl en www.toernooi.nl veel informatie
vinden over toernooien, wedstrijden en ranking.
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat je al meerdere leden kent en je de weg naar de tennisbanen
makkelijk weet te vinden. Mocht dit niet zo zijn, dan zijn er vele toernooien en activiteiten om te
beginnen. Kijk op onze site bij Activiteiten. We hebben ook speciale introductie-avonden voor
nieuwe leden, zie hiervoor de evenementenkalender.
Nieuwsbrief
Van uit de vereniging sturen we ongeveer 6 nieuwsbrieven per jaar, zorg dat info@mtvstokeind.nl in
je white-list staat en deze niet in je spam-filter terecht komt, zo blijf je altijd op de hoogte van het
laatste nieuws. Bezoek ook regelmatig de web-site voor nieuws, ook indien je twijfelt bij bijvoorbeeld
de weersomstandigheden of de banen wel of niet geopend zijn staat dit op de web-site vermeld.
Pasje
Ieder lid krijgt na aanmelding een KNLTB ledenpas. De ledenpas heb je o.a. nodig voor het afhangen
als je gaat tennissen. Het afhangbord hangt in de gang (deur aan linkerzijkant van paviljoen).
Het systeem geeft duidelijk aan welke stappen je moet doorlopen om een baan te reserveren.
Let op dat na toewijzing van een baan bij het afhangen, dat je deze baankeuze ook nog bevestigt!
Indien je na aanmelding al wel een bevestiging van je lidmaatschap hebt gekregen, maar nog geen
ledenpas hebt ontvangen, dan kun je een blanco ledenpas gebruiken voor het afhangen. Vraag dit
aan de bardienst (ligt in lade achter de bar). Breng deze ledenpas direct na het afhangen terug.
Bardiensten (voor leden vanaf 18 jaar)
Bij M.T.V. Stokeind werken we met leden achter de bar van het paviljoen. Dit heeft 2 redenen:
- Als eerste zorgt dat ervoor dat we de prijzen laag kunnen houden. Met een commerciële
instelling en een betaalde bardienst zouden de consumptieprijzen een stuk hoger komen te
liggen.
- Daarnaast is het leuk om gedure nde 1 à 2 diensten per jaar andere leden te leren kennen en
daarbij voor jezelf ook meer betrokkenheid te creëren.
Heb je schrik? Dat is nergens voor nodig. Tijdens een dienst zijn er altijd genoeg leden aanwezig die je
graag helpen om uit te leggen hoe je een biertje moet tappen of om een fust bier te verwisselen.
Mocht je onverhoopt toch af willen zien van deze bardienst, dan is dat mogelijk door de dienst vooraf
af te kopen. Voor één tennisjaar bedragen de kosten hiervoor <voor actuele bedragen raadpleeg de
web-site>. Als leden onverhoopt niet op komen dagen tijdens een dienst, wordt er een boete van
<zie web-site voor actuele boete> in rekening gebracht voor het duperen van anderen.
Wat moet je doen tijdens een bardienst?
De sleutel van het paviljoen wordt bij je thuis afgeleverd in de brievenbus. Behalve als je in het
buitengebied woont, dan kun je de sleutel ophalen in de kantine van sportschool Il Cuore. Na de
bardienst deponeer je de sleutel in de brievenbus van de persoon die na jou bardienst heeft. Op de

lijst die in het paviljoen hangt kun je zien wie dat is. Mocht deze persoon in het buitengebied wonen
dan mag je de sleutel afgeven bij Il Cuore, of als daar niemand meer aanwezig is deponeren in de
brievenbus van Il Cuore.
Met de sleutel kun je aan de voorzijde van het paviljoen naar binnen. Na binnenkomst moet je
meteen links het alarm uitschakelen door de druppel voor het alarmkastje te houden. Deze
informatie staat ook op een kaartje die aan de sleutelhanger zit.
Vervolgens kun je in de map achter de bar alle informatie vinden om de bardienst te draaien. Daarbij
kun je altijd terecht bij de overige leden om informatie te vragen, zij helpen je graag om je 1ste
bardienst goed te laten verlopen.
Nog wat laatste info:
- Wil je een actief lid worden? Neem dan contact op met de voorzitter om te bespreken waar
jij je voor kunt inzetten.
- Wij zijn een cashless vereniging. Betalen kun je met je lidmaatschapspasje dat je
opwaardeert via Knip online. Informatie hierover ontvang je per e-mail.
- Mocht je in de avonduren tennissen en verlichting op de baan nodig hebben, dan kun je deze
aanzetten in de gang van het paviljoen naast het afhangbord. Kijk op welke baan je staat
ingedeeld en druk op het groene knopje bij het nummer van je baan. Ben je klaar met spelen
en komt er na jou niemand meer op de baan, dan graag de verlichting uit zetten (druk op
rode knopje bij het nummer van jouw baan).
LET OP dat je de verlichting van de juiste baan uitzet, want opnieuw aanzetten mag pas weer
na een half uur.
- Onze vereniging werkt met het systeem e-Captain. Dit wordt o.a. gebruikt voor de
bardiensten die je in e-Captain zelf kunt inplannen. Ook kun je in e-Captain jouw persoonlijke
gegevens in de ledenadministratie controleren en indien nodig aanpassen. Je ontvangt per email je inloggegevens voor e-Captain.
- Openingstijden paviljoen:
Normaal
Tijdens toernooien, competitie, husselavond
maandag t/m vrijdag 19.00 t/m 23.00 uur
maandag t/m vrijdag 19.00 t/m 24.00 uur
zaterdag + zondag
10.00 t/m 14.00 uur
zaterdag + zondag
10.00 t/m ….. uur
afhankelijk van
indeling
Mocht je nog vragen hebben, kijk dan op onze site www.mtvstokeind.nl welke commissie jouw vraag
het beste kan beantwoorden en stuur ze een mail. Je krijgt natuurlijk z.s.m. een antwoord.
Wij wensen je heel veel plezier op de baan en bij onze vereniging.
Namens M.T.V. Stokeind
Angelique Ligtvoet
Ledenadministratie

