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 NL DOET
Sinds een aantal jaren doen we mee met NL-Doet voor en rondom de Plaaisterploats, een 
schoonmaak-onderhouds actie van het Oranje fonds welke in maart gehouden wordt. Ook dit jaar 
willen we weer meedoen maar dan ook voor de Velemansdroom. Het is ons aller belang dat we met 
z'n allen de Plaaisterploats, het terrein en de tennisbanen en onze  sporthal de Velemansdroom in 
goede staat houden. Het bestuur rekent op ieders medewerking om dat te realiseren.
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Voorwoord

Voor u ligt het geheel nieuwe en veranderde sportclubboekje 2015. Van de twee gebruikelijke 
sportclubboekjes, één voor tennis en één voor de zaalsporten, hebben we één informatieboekje 
gemaakt, waarin het gehele sportaanbod terug te vinden is. Sportclub Tjuchem blijft in beweging 
met sporten voor jong en oud, zoals aerobic en bewegen voor ouderen, tafeltennis en badminton, 
damesbasketbal en sinds 2014 yoga. Onze sporthal, de Velemansdroom is in 2014 geheel 
gerenoveerd en geoptimaliseerd. Ook de twee tennisbanen bij de Plaaisterploats liggen er prachtig 
bij en verkeren in prima staat. Onze vereniging telt op dit moment 135 leden. Ons 
verspreidingsgebied is naast Tjuchem, Overschild, Steendam en Meedhuizen. 

We kijken terug op een sportief jaar en een geslaagd tennisseizoen. Zo zijn het afgelopen jaar de 
Tennis Kampioenschappen Slochteren (TKS) georganiseerd door Sportclub Tjuchem. De 
organisatie is zeer goed verlopen, met dank aan de TKS commissieleden. 

De binnensport is sinds mei 2014 uitgebreid met Yoga. Hier is veel belangstelling voor gebleken. 
Het bestuur wil de jeugd graag betrokken houden in Tjuchem en onderzoekt hiervoor de 
mogelijkheden. Er is nog ruimte voor meer binnensporten, dus heeft u wensen, laat het ons weten.

In 2014 is er achter de schermen gewerkt door onze webmaster aan een vernieuwde website, welke 
in 2015 gelanceerd gaat worden. Sponsoren kunnen hierop ook adverteren. 

Het bestuur is recent uitgebreid met Jannie Schothorst, zij is aanspreekpunt buitensport en training 
tennisschool. Ondergetekende versterkt sinds kort de gelederen als voorzitter. Hiermee kunnen we 
weer spreken van een voltallig bestuur.

In 2015 zal onze secretaris, Willem van Karsen, aftreden en niet herkiesbaar zijn. Ook Jente ten 
Hoeve, webmaster, zal ons gaan verlaten. Mocht u belangstelling hebben voor deze vacatures, laat 
ons het dan weten, u bent van harte welkom.

Via onze digitale nieuwsbrieven zullen we onze leden continu op de hoogte blijven houden van 
onze (sport)activiteiten, uitslagen en bijzonderheden.

Wij wensen iedereen een sportief en gezellig 2015 toe en graag tot ziens op onze tennisbaan of in de
Velemansdroom.

Namens het bestuur,

Hilda Battjes
Voorzitter
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Bestuur en commissies 
Dagelijks bestuur

Voorzitter Hilda Battjes – 06 83170158
Koopmanslaan 9, 9939 PC, Tjuchem
email: voorzitter@sctjuchem.nl

Secretaris Willem M. van Karsen – 0598 856265
(m.i.v. maart 2015 vacant) Akkereindenweg 1, 9628EA, Siddeburen

 info@sctjuchem.nl

Penningmeester Janny Vrieling
Ledenadministratie

Bestuur

Binnensport Janet Toonen –  0596-795070 of 06-43982925

 jan.janet@online.nl

Buitensport en Jannie Schothorst –  0596-533770 of 06-14604065

training(tennisschool)  f.schothorst@hetnet.nl 

Beheerder website Jente ten Hoeve –  06-21638030

            jente.tenhoeve@gmail.com 

Commissies

Competitie tennis Hilda Koenes – 0596-533320
 hjkoenes@xs4all.nl 

Jeugd tennis Jan Lesman – 0596-533131
training-toernooien 62janlesman@gmail.com  
Clubkampioenschappen Janny Medema – 0596-533375

jannymedema@kpnplanet.nl 
Lineke Koop

Toernooien tennis Jaap Hartog –  0596-682323

jaapenbetteko@hetnet.nl

Reina Ensing

Clubkampioenschappen Jan Lesman – 0596-533131

tennis senioren

Tafeltennis Janny Medema – 0596-533375

Overigen

Redactie SC-boekje en bestuursleden

beheer website

TKS en OGTB het bestuur en samen te stellen  commissie

mailto:voorzitter@sctjuchem.nl
mailto:jaapenbetteko@hetnet.nl
mailto:jannymedema@kpnplanet.nl
mailto:62janlesman@gmail.com
mailto:hjkoenes@xs4all.nl
mailto:jente.tenhoeve@gmail.com
mailto:f.schothorst@hetnet.nl
mailto:jan.janet@online.nl
mailto:info@sctjuchem.nl
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Adres en telefoonnummer sportlocaties

Sporthal MFC-Velemansdroom Hoofdweg 59, 9939PC Tjuchem
0596-533573

Tennisbaan en kantine Plaaisterploats Hoofdweg 65A, 9939PC Tjuchem
0596-533 379

Beheerder Stichting Dorpshuis Tjuchem
p/a Hoofdweg 73 te 9939TC Tjuchem

Overige adressen en telefoonnummers

Aly Hoeksema 0596-533302 Horeca, tevens agenda voor vergaderingen, sociale en 
culturele activiteiten

Harry Köller 0596-626509 baancommissaris tennis

Klaas Medema 0596-533317 baancommissaris tennis/beheerder gebouwen en
terreinen

Een bericht van de horeca
De mogelijkheid bestaat om bij de horeca muntjes te kopen voor koffie en dranken. Maak s.v.p. 
hiervan zoveel als mogelijk gebruik. De muntjes zijn te verkrijgen bij Aly Hoeksema, Hoofdweg 31
te Tjuchem(0596-533302).

Betalen consumpties als er geen horeca aanwezig is
In de Plaaisterploats is een kantinepot. Geld in envelopje, graag je naam, bedrag en consumpties 
erop vermelden. In de Velemansdroom staat een geldkistje.
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Zaalsporten

Op Van-tot Contactpersoon telefoon

Aerobic Maandag 08.30-09.30 Frouwke Koopmans 0596-533358

Bewegen voor 
Ouderen

Maandag 09.45-10.45 Janny Medema 0596-533375

Tafeltennis(jeugd 
en sr)

Maandag 18.30-21.30 Janny Medema 0596-533375

Badminton Dinsdag 20.00-22.00 Giel de Ruijter 0596-533375

Basketbal-mini Woensdag 09.00-10.00 Janny Medema 0596-533375

Yoga Donderdag 19.30-20.30 Diny Veldkamp 06-13266487

Voor meer informatie kijk op onze website www.sctjuchem.nl 

Sportclubweetjes
➢ voor leden is de koffie of thee in de Velemansdroom bij de contributie inbegrepen

➢ Seniorleden kunnen de sporthal huren (zie website sc-tjuchem)

➢ geen sport in de schoolvakanties voor de jeugd

➢ Roken in de sporthal is niet toegestaan(openbaar gebouw)

➢ Gedurende het hele sportseizoen kunnen niet-leden 1x komen kijken en/of meesporten  
alvorens lid te worden

➢ Geen zaalsport in de maanden juni, juli en augustus met uitzondering van yoga.

➢ De Velemansdroom is in februari 1 week, in augustus 1 week en in december 2 weken 
gesloten voor sociale en culturele activiteiten. De juiste data vindt u op de website.

➢ Ons bankrekeningnummer is NL92RABO 0359 0135 38

http://www.sctjuchem.nl/
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Activiteitenoverzicht

Tennis en zaalsporten
Datum Aanvang Soort Aanmelden 

voor

januari-februari Indoortoernooi tennis

februari-mei Clubkampioenschappen tafeltennis

maart-april Openingstoernooi tennis

april-september Clubkampioenschappen tennis 14 april

april Ouder-kind toernooi tafeltennis

mei Dames dubbeltoernooi tennis

juni Tenniskampioenschappen Slochteren

september Dames dubbeltoernooi tennis 

september Finales Clubkampioenschappen tennis

september Barbecue Plaaisterploats

Schooltennis – in overleg school Meedhuizen

Hele seizoen 13.00 Mix-toss tennis middag op de 
maandagmiddag  voor 50+

nvt

Hele seizoen 09.00 Mix-toss tennis dinsdag morgen  tot 12.00. nvt

Hele seizoen 19.00 Mix-toss tennis dinsdag- en donderdag avond 
tot 23.00 uur

Nvt

April t/m sept Vrijdagavond-tennislessen op eigen locatie

Data en inschrijfgegevens staan op de website. Je kunt je ook opgeven op de opgavelijst in de 
kantine van de tennisbaan.

Wij  hopen op voldoende deelname aan de toernooien, ook beginners zijn van harte uitgenodigd. 
Schroom niet en geef u op voor deze sportieve en gezellige dagen. Voor toernooien wordt een inleg 
gevraagd van de seniorleden. Voor de junioren is deelname gratis.

Als u meedoet aan een toernooi kom dan op tijd, zodat we op het geplande tijdstip kunnen starten.

Naast deze kalender zal er ook regelmatig een nieuwsbrief worden verstuurd met actuele
informatie.
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Lid worden en beeindigen lidmaatschap

➢ aanmelden geschiedt schriftelijk, bij voorkeur via de website www.sctjuchem.nl. 
formulieren hiervoor liggen in de Plaaisterploats en de Velemansdroom

➢ opzeggen dient eveneens schriftelijk te geschieden bij de penningmeester/ledenadministratie
vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, bij voorkeur via de website van de sportclub

➢ na aanmelding is men lid tot het einde van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt
steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar tenzij voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar 
schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester 

➢ een juniorlid wordt seniorlid in het jaar dat hij/zij 18 jaar wordt
➢ bij langdurige ziekte kan een lid op zijn/haar verzoek worden geblokkeerd, je blijft wel lid 

maar je bent geen contributie verschuldigd  
➢ niet-leden kunnen 1 x meedoen alvorens zich aan te melden als lid

 Gastlid tennis.
 Als je lid bent van een andere tennisvereniging is het mogelijk om gastlid te zijn van de sportclub 
Tjuchem. Je mag dan deelnemen aan door de afdeling tennis georganiseerde toernooien en toss-
avonden. 

Gastlid zaalsporten. 
Voor de zaalsport geldt dat  je niet meer dan 12x per kalenderjaar kan sporten in de 
Velemansdroom. 

Contributies
De Sportclub Tjuchem beoogt om voor een ieder het sporten toegankelijk te maken met name door 
een zeer lage contributie te vragen voor de diverse sporten. De tennisbanen met de bijbehorende 
kantine (Plaaisterploats) en de sporthal (Velemansdroom) zijn eigendom van het dorp Tjuchem en 
worden beheerd door de Stichting Dorpshuis Tjuchem. Onze vereniging huurt van de Stichting.
De sportclub wordt financieel gesteund door advertenties en reclameborden van diverse sponsors.

De contributiebedragen voor zowel tennis als de zaalsporten vindt u op www.sctjuchem.nl. De 
contributie zijn per 1 januari 2015 verhoogd.(goedkeuring ALV 2014) 
In januari worden de facturen verzonden via ons boekhoudsysteem (Davilex) . 

Bonds- en competitie bijdragen
De SC-Tjuchem is lid van de Koninklijke Nederlandse Tennisbond (KNLTB) en de Oost Groninger 
Tennis Bond (OGTB), de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en de NTTB-Noord .
Voor de KNLTB en de OGTB wordt een verplichte verenigingsbijdrage betaald door sportclub.

Alle sportclubleden worden aangemeld bij de desbetreffende bond en zijn een bondsbijdrage 
verschuldigd. De bondsbijdrage wordt op de jaarlijkse factuur vermeld. Competitieteams betalen 
inschrijfgeld voor de competitie. Een lid dat deelneemt aan de tafeltenniscompetitie van de NTTB 
betaalt een competitiebijdrage. De actuele bedragen staan op de website van de sportclub.

http://www.sctjuchem.nl/


Pagina 10

Tennis
Introducé(e)s.  Introducé(e)s kunnen door leden of ereleden worden uitgenodigd. In het 
gastenboek, dat in de kantine ligt, noteert u  de datum van introductie, de volledige naam van de 
introducé(e)s en de naam van het lid door wie geïntroduceerd wordt. De kosten bedragen € 2,50 per 
keer. Dit geld dient men in de kantinepot te doen, in een envelopje met naam en bedrag.

Per verenigingsjaar mag een naam van een introducé(e) niet vaker dan drie keer voorkomen in het 
gastenboek. Wie meer dan drie keer per verenigingsjaar gebruik wil maken van de tennisbanen, 
wordt geacht lid te willen worden van de Sportclub Tjuchem, afdeling tennis, mits het bestuur een 
lidmaatschap toestaat. Introducé(e)s woonachtig ver buiten de regio van Tjuchem mogen maximaal 
zes keer per verenigingsjaar door een lid of erelid worden geïntroduceerd. 

Sleutels tennisbanen. De sleutel van de tennisbanen kunt u afhalen, op vertoon van uw KNLTB pas
bij: familie Schothorst Hoofdweg 43, Tjuchem-0596-533280

familie Koopmans Hoofdweg 38, Tjuchem-0596-533358
familie Ruijter-Medema Weereweg 11, Tjuchem-0596-533375

Ballenkanon. U kunt het ballenkanon huren voor € 2,50 per uur. Betaling kan door middel van 
envelopje in de kantinepot (naam en bedrag op het envelopje vermelden). Het kanon staat in de 
berging van de Plaaisterploats. De sleutel hangt in de kast in de hal.

Zomertraining. Sinds oktober 2011 wordt er training gegeven door tennisschool “De 
Ommelanden”. In 2014 is de sportclub begonnen met tennislessen voor de jeugd met vrijwilligers. 
Voor meer informatie bekijk de website: www.tdo-groep.nl. Voor informatie omtrent trainingen kunt
u zich tevens wenden tot Jannie Schothorst, tel. 0596-533770.
Baanreglement en Huishoudelijk Reglement. Het baanreglement en het huishoudelijk reglement 
van de Sportclub Tjuchem liggen ter inzage in de "Plaaisterploats" en zijn te downloaden via 
www.sctjuchem.nl

Informatie overTenniskampioenschappen Slochteren(TKS), regiocompetitie KNLTB vindt u op 
onze website www.sctjuchem.nl 

Onderlinge Club Kampioenschappen. Inschrijving in april voor junioren en senioren. 
Inschrijving is mogelijk voor de categorieën heren enkel, dames enkel, heren dubbel, dames dubbel 
en gemengd dubbel. De voorrondes worden gespeeld van april t/m augustus, de kruis- en de finales 
worden gespeeld in september. De clubkampioenschappen voor de jeugd worden geregeld door de 
jeugdcommissie tennis. Raadpleeg voor details de www.sctjuchem.nl .

http://www.sctjuchem.nl/
http://www.sctjuchem.nl/
http://www.sctjuchem.nl/
http://www.tdo-groep.nl/
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Onderhoud banen
Het inspelen van gravelbanen na de voorjaarsbeurt.
De voorjaarsbeurt is achter de rug, het onderhoud vangt aan. Zoals elk jaar, zijn de banen, met 
behulp van verse gravel en veel mankracht, weer speelklaar gemaakt. Ze zijn reeds meerdere keren 
gesproeid, gewalst en gesleept. De banen liggen er, als een rood tapijt, uitnodigend bij, voor het 
eerste spel. Juist deze eerste periode van bespelen is voor het nu aangevangen onderhoud in het 
nieuwe seizoen, van groot belang. Gedurende deze inspeeltijd zal de commissie de leden op het 
navolgende wijzen:

Wat te doen bij het inspelen, ook in de weekenden.

• Geen slidings gedurende de eerste week.

• Ontstane putjes in de toplaag zo snel mogelijk dichttrappen.

• Kortom direct herstel van beschadigingen na elke bespeling.

• Houd toezicht op goed schoeisel.

• De banen moeten in deze periode nog veel gewalst worden.

• Het slepen van de banen na het spelen is belangrijk. Slepen na elk spel met sleepnet of 
bezem is beslist noodzakelijk, zowel in de lengte als in de breedte (ook buiten de lijnen, 
vooral niet rennen).

• Veel sproeien bij droge perioden. (water is een essentieel bestanddeel voor een goede 
toplaag).

Wat te doen bij water op de baan. Er kan geprikt worden, maar dit is niet de beste methode. Beter
is het gebruik van sponsen (niet mee slepen). De allerbeste methode is: wachten tot de plas vanzelf 
wegtrekt.

Wat beslist niet doen. Dweilen, slepen en vegen met de sponsen door de plassen is slecht, men 
metselt als het ware de banen dicht. Na het gebruik van de materialen graag alles weer op zijn plaats
hangen of leggen.

Iedere speler is verantwoordelijk voor de banen, niet alleen de baancommissaris. Het water
uit de kraan op de tennisbanen is GEEN drinkwater !
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Gedragsregels
➢ Wilt u naar baan 2? Loop dan buiten het hek achter baan 1 langs. In het hek zit aan de 

linkerkant een deur waardoor u baan 2 kan bereiken. Loop dus niet over baan 1 naar baan 2. 
De sleutel van het hek hangt in de meterkast.

➢ Rolt uw bal over de baan naast u, terwijl daar gespeeld wordt? Loop dan niet de bal 
achterna, maar geef te kennen dat u de bal bij gelegenheid terug verwacht.

➢ Houd rekening met andere spelers. Uit uw enthousiasme en zeker uw ongenoegen niet op 
een zo luide toon, dat anderen daar last van hebben.

➢ Het spelen met een bal buiten de banen is niet toegestaan.

➢ Kinderen die de basisschool nog bezoeken mogen alleen tennissen onder toezicht van een 
ouder of een andere begeleider.

➢ Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

➢ Kinderen die niet tennissen mogen niet op de baan komen.                                 

➢ Het is niet toegestaan koffie enz. van huis mee te nemen.

➢ Maakt u bij het spelen gebruik van een flesje water, brengt u dan het flesje na afloop van de 
partij weer terug naar de kantine.

➢ Wij verzoeken u uw fiets in het fietsenhek neer te zetten en niet tegen het gebouw of het 
gaas. 

➢ Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.        

➢ Als iedereen zich aan de regels houdt, sportief speelt en zich correct gedraagt, zowel op als
buiten de banen, is dat de beste garantie voor maximaal clubplezier.
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Handleiding afsprakenboek
Spelen met afspraak

➢ Deelnemers aan de clubkampioenschappen die een partij in het afsprakenboek hebben 
genoteerd, mogen deze partij afmaken.

➢ Recreatiespelers (degenen die dus niet aan de clubkampioenschappen meedoen) mogen ook 
een afspraak in het afsprakenboek zetten. Deze spelers mogen maximaal één uur spelen.

➢ Afspraken dienen volledig te worden genoteerd (dus speler(s) en tegenstander(s) 
vermelden).

Spelen zonder afspraak

➢ De afgesproken partijen hebben altijd voorrang.

➢ Indien er meerdere spelers zijn, mag men maximaal een half uur dubbelspel spelen.

➢ Wij verzoeken u verder de afspraken zodanig in te delen, dat iedereen de gereserveerde tijd, 
c.q. zijn partij, kan spelen.

➢ Het afsprakenboek duidelijk invullen, afspraken die niet doorgaan tijdig doorstrepen s.v.p.
Het afsprakenboek ligt in de Plaaisterploats.
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Algemeen
Nieuwsbrief. Regelmatig zal er per mail een nieuwsbrief worden gezonden aan de leden. In de 
nieuwsbrief worden vermeld de komende activiteiten, uitslagen en bijzonderheden. Heeft u iets 
voor de nieuwsbrief over tennis informeer dan de bestuurder buitensport. Over de zaalsport kunt u 
terecht bij de bestuurder binnensport.

De Algemene ledenvergadering. In de maand februari/maart wordt de ALV gehouden, de leden 
worden hierover tijdig geïnformeerd per e-mail, reguliere post of de website. 
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de website, maar hangen ook ter 
inzage in de Plaaisterploats en de foyer van de Velemansdroom. Daar zijn ook de 
gebruiksvoorwaarden van de sporthal te vinden.

Statuten-huishoudelijk regelement. Deze liggen ter inzage in de Plaaisterploats en de 
Velemansdroom

Telefoneren. In de kantine is een telefoon aanwezig. De kosten bedragen € 0,25 per minuut. 

Roken. In de Plaaisterploats en de Velemansdroom is roken niet toegestaan.

Donateurs. U kunt ook donateur worden van Sportclub Tjuchem, voor zowel binnensport als 
buitensport. Neem daarvoor contact op met de penningmeester.

Wangedrag. Jeugdleiders doen hun werk geheel gratis en vrijwillig. Op deze wijze kunnen we  
de sport voor iedereen betaalbaar houden. Aan de leiding kunnen en mogen geen eisen gesteld 
worden. Wangedrag door de leden wordt gemeld aan het dagelijks bestuur.

Sportkleding-schoeisel. Sportkleding wordt op prijs gesteld. Schone schoenen in de sporthal zijn
verplicht (niet op sokken of blote voeten lopen).  Tijdens de door de KNLTB georganiseerde

competitie en toernooien behoort men schone en algemeen geaccepteerde tenniskleding te dragen.



 Sport Club Tjuchem             
 Omni-vereniging – sinds 1972                                                         SC-Tjuchem   
 
 Leden- en contributieadministratie                                                                                            
 email: j.vrieling@tele2.nl
 
 0596-533571
 

Van harte welkom bij de vereniging SC-Tjuchem en we wensen  u veel sportplezier

AANMELDING NIEUW LID DATUM AANMELDING:

Naam   Co               evt. contactpersoon

Voornaam       m/v geboortedatum   

Adres         

Postcode     Woonplaats

Telefoon 06-nummer

E-mail* *indien minderjarig: e-mailadres ouders/voogd

Ik word lid van:   Aerobic    Bewegen voor Ouderen(BVO)

  Tafeltennis Badminton

  Basketbal Tennis (recente pasfoto bijsluiten)

Tennisles        Yoga

                                     Sport Instuif                                 

Handtekening nieuw lid of  ouder/voogd: …..................................................
U kunt dit formulier e-mailen naar j.vrieling@tele2.nl  of per post sturen naar de penningmeester 
SC-Tjuchem
 
Reglement Sportclub Tjuchem
De belangrijkste rechten en plichten van leden zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk 
reglement, deze kunt u downloaden op www.  tjuchem.net   of opvragen bij het secretariaat.
Het verenigingsjaar loopt zowel voor de binnen- en buitensport van 1 januari t/m 31 december. Het 
tennisseizoen vangt in de regel aan in de eerste week van april en eindigt zolang het weer het 
toelaat. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 januari bij de 
penningmeester, bij voorkeur via de de website.
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