Ledeninformatie Tennisvereniging Helios - JEUGD

Van harte welkom bij T.K.H.C. Helios!
Wat leuk dat je belangstelling hebt in het jeugdlidmaatschap van Helios om bij ons te komen tennissen.
Deze informatie is bedoeld voor kinderen die overwegen zich aan te melden als lid van T.K.H.C Helios en
voor de huidige jeugdleden van Helios en bevat informatie en een aantal huisregels waar (jeugd)leden zich
geacht worden aan te houden.
WIE EN WAT is HELIOS?
Helios bestaat dit jaar 50 jaar! Begonnen als een klein groepje van 6 mensen op een zonnige morgen in
1969, uitgegroeid tot wat het nu is: een tennisvereniging met ca. 200 seniorleden en ca. 60 jeugdleden. De
eerste negentien jaar van het bestaan van Helios werd er gespeeld op het park “Brandenburg”, gelegen
achter het zwembad. Sinds 1989 heeft Helios 4 prachtige gravelbanen en een gezellig clubhuis aan de Kees
Boekelaan 8a in Bilthoven. Het telefoonnummer van ons clubhuis - “Heliohome”- is 030-2280571.
Helios is een tennisvereniging waar naast de liefde voor het tennisspel de onderlinge verstandhouding erg
belangrijk wordt gevonden. Het is een gezellige vereniging waar iedereen met iedereen tennist.
De jeugd neemt binnen de vereniging een belangrijke plaats in. Er is bewust voor gekozen om de jeugd een
goede tennisopleiding te geven, waarbij deelname aan tennislessen verplicht is gesteld voor kinderen t/m 12
jaar en voor alle nieuwe jeugdleden in de eerste twee jaar van hun lidmaatschap.
Voor de jeugd worden de lessen en de deelname aan de competitie en de toernooien georganiseerd door de
Jeugdcommissie. Ook wordt het “vrijspelen” erg aangemoedigd door de vereniging.
HOE KAN IK MIJ AANMELDEN ALS LID?
Als je besluit om je aan te melden voor het lidmaatschap van Helios, moet je het inschrijfformulier, een
machtigingsformulier en een (pas)foto invullen en opsturen naar de ledenadministratie. Eventueel kan
een foto ook digitaal naar de ledenadministratie worden gemaild onder vermelding van je naam en je
geboortedatum. De aanmelding kan pas echt in gang worden gezet als alle formulieren ingevuld en
ondertekend zijn, en samen met een pasfoto zijn ingeleverd.
Helios zal het inschrijfgeld eenmalig innen via de machtiging voor de contributie. Je zult een
uitnodiging krijgen om de informatieavond aan het begin van het jaar bij te wonen waar je alle informatie
over onze vereniging zult krijgen en je kennis met ons kunt maken. Wij vinden het erg leuk als je ouders
dan meekomen!
Je ontvangt van de ledenadministratie een bericht dat jouw aanmelding is ontvangen en dat je voor het
lidmaatschap in aanmerking komt. Dit tenzij:
- Er een wachtlijst is. Je ontvangt dan het bericht dat je op de wachtlijst bent geplaatst. Maar op dit
moment is er helemaal geen wachtlijst, dus dit punt geldt nu eigenlijk niet:
- Je jonger bent dan 6 jaar in het nieuwe verenigingsjaar; je zult dan nog even moeten wachten
totdat je echt zes jaar bent;
- Je in het verenigingsjaar 18 jaar of ouder wordt; in dat geval zul je gevraagd worden of je een
senior lid wilt worden.
CONTRIBUTIE INNEN
Het verenigingsjaar van Helios is gelijk aan het kalenderjaar. De contributiegelden worden via een jaarlijkse
incasso geïnd die is ingevuld op het machtigingsformulier. Dit machtigingsformulier dient door een
ouder/verzorger te worden ondertekend. De penningmeester stuurt elk jaar in februari een factuur voordat
de incasso zal plaats vinden. Bij Helios werken we met een automatische incasso via een machtiging en dat
is voor beide partijen gemakkelijk omdat:
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-

je vergeet nooit te betalen;
je bespaart jezelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
je kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken (wat we natuurlijk
niet hopen!).

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als de ouder/verzorger daar zelf toestemming voor
geeft. Noteer bankrekeningnummer met datering en handtekening van de ouder/verzorger naast de
aangegeven naam, adres en woonplaats gegevens. Je kunt alleen lid worden als het machtigingsformulier is
ingevuld en ondertekend.
Als je het niet eens bent met de bepaalde afschrijving, heb je een maand de tijd om de bank opdracht te
geven het bedrag terug te boeken. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch
opgeheven.
Het bankrekeningnummer van Helios is: T.K.H.C. Helios, met IBAN nummer NL 96 RABO 0376108843
Denk wel aan een tijdige opzegging van het lidmaatschap, namelijk vóór 1 december van ieder jaar vóór
het aankomende jaar. Een opzegging die later binnenkomt wordt niet zonder een financiële consequentie
geaccepteerd.
CONTRIBUTIE
*Contributie voor de jeugd, inclusief 14 tennislessen, enkele activiteiten en een toss-middag bedraagt
¹-² € 195,00.
Dit bedrag wordt gesplitst in 2 bedragen, de basiscontributie inclusief activiteiten en toss middag van
¹-² € 75,00, geïnd door Helios, en het lesgeld van € 120,00, geïnd door de tennisschool UTO bij de opgave
van de (basis)tennistraining.
Het aantal 14 tennislessen is een indicatie van het te geven aantal trainingen per seizoen. Dit kan zou heel
misschien net wat anders kunnen uitpakken door bijvoorbeeld ziekte of slecht weer.
*Contributie jeugd, incl. activiteiten en toss-middag, echter zonder tennislessen is ¹-² € 115,00
*Inschrijfgeld (éénmalig) is € 30,00
Helios biedt daarnaast een korting van 10% bij het tweede en volgende kind uit een gezin dat op hetzelfde
adres woonachtig is.
*
¹In eerste instantie staan jeugdleden bij Helios geregisterd als jeugdlid + training. Mocht je voldoen aan de
regels om geen training te hoeven/willen volgen, moet je dit in januari zelf bekend maken bij de
ledenadministratie.
²Als je een U-pas ter beschikking hebt, kun je bij tennisvereniging Helios daar gebruik van maken. U-pas
houders dienen elk jaar opnieuw vóór 1 februari zelf een kopie van de U-pas aan de
ledenadministratie/penningmeester te overleggen als je gebruik wil maken van de korting op het
lidmaatschap en aan te geven welk bedrag Helios van het U-pas budget mag afschrijven. De contributie
minus het bedrag dat van het U-pas budget wordt geïncasseerd, wordt automatisch geïncasseerd. Mocht er
niet genoeg budget op de U-Pas staan dan zal de penningmeester je (of de ouder/verzorger) verzoeken om
een nabetaling van de resterende contributie te doen.
*Deze bedragen zijn in principe onder voorbehoud. Elk jaar stelt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van
Helios in januari de contributie vast voor het nieuwe verenigingsjaar. Met bovengenoemde bedragen heeft
de ALV recent ingestemd.
KNLTB LIDMAATSCHAP-PASJE
Ieder Helios-lid krijgt een KNLTB pasje. Daarop staan je naam, het lidnummer en je foto. Dit pasje moet je
zelf op de club ophalen; dit kan tijdens de informatieavond of bij het openingstoernooi.
Waar heb je het KNLTB pasje voor nodig:
- als je competitie speelt moet de aanvoerder en/of begeleider je pasje aan de tegenstander laten zien,
- als je meedoet aan “open toernooien” op ander verenigingen,
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- om af te hangen, als je vrij wilt spelen op ons park,
- als je bij “Sportcentrum Kees” binnen wilt spelen (als het regent in het zomerseizoen, je moet je dan bij de
bar legitimeren als lid van Helios.)
Elke 5 jaar moet je foto op de KNLTB pas vervangen worden. Als je foto aan vervanging toe is, kun je een
nieuwe e-mailen naar info@helios-bilthoven.nl. Dit is vooral belangrijk als je competitie speelt.
Wat is afhangen?
Door op het afhangbord af te hangen reserveer je als het ware een baan. Op het afhangbord staat
aangegeven tot wanneer een baan bezet is en wanneer je de beschikking over de baan krijgt. Iedereen
moet afhangen. Dat doe je op het afhangbord. Op ons park hangt een afhangbord, waar je jouw pasje
ophangt.
BLESSURE REGELING
Mocht het onverhoopt voorkomen dat je een blessure oploopt, kent Helios een blessureregeling. De
blessureregeling is er voor langdurige blessures, dus niet bijvoorbeeld voor een verstuikte enkel, die drie
weken duurt. Ook hier geldt dat je tijdig kenbaar maakt bij de penningmeester dat je van die regeling
gebruik wenst te maken. Vermeldt tevens de aard van de blessure en de verwachte duur. Hieronder in de
tabel staan in het kort de regels die zowel voor jeugd- als seniorleden gelden.
Blessure melding vóór 1 december
Blessure melding vóór 1 maart
Blessure melding vóór 1 juni
Blessure melding ná 1 juni

Lidmaatschap wordt omgezet naar niet-spelend lid (€ 25,-)
of kan het lidmaatschap beëindigd worden
Restitutie van € 35,- voor junior leden*
Restitutie van € 15,- voor junior leden*
Geen restitutie.

* Er dient apart zelf contact met de UTO (tennisschool) opgenomen te worden. Zie het lesreglement van
UTO voor eventuele restitutie van het lesgeld.
In die gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.
Het is natuurlijk mogelijk om na een blessure melding weer te gaan spelen. Dit moet je dan melden bij de
penningmeester en ledenadministratie, zodat er eventueel een verrekening gemaakt kan worden voor de
contributie. De regeling geldt voor 1 seizoen en moet eventueel opnieuw voor een volgend seizoen worden
aangevraagd bij de penningmeester.
SPEELTIJDEN
Gespeeld wordt er vanaf ca. 1 april tot eind oktober (of later, afhankelijk van het weer) op 4 gravelbanen
aan de Kees Boekelaan 8A te Bilthoven.
De jeugd heeft beschikking over 2 tot 4 banen op iedere doordeweekse middag van 13.00 uur tot 18.00 uur.
In het weekend wordt er gespeeld op basis van gelijkwaardigheid, behalve tijdens de competitie.
Tennisballen worden door de vereniging beschikbaar gesteld binnen openingstijden van de kantine.
Daarbuiten moet je zelf voor ballen zorgen.
Tijdens de zomervakantie mag de jeugd de gehele dag spelen op basis van gelijkwaardigheid op alle dagen
tot ’s avonds 19.00 uur, behalve op de toss avond. Na 19.00 uur mogen tijdens de zomervakantie alleen
jeugdleden vanaf 14 jaar en ouder spelen op basis van gelijkwaardigheid. Behalve weer de toss avond. Een
lijst met namen hangt in het clubhuis. De toss avond blijft uitsluitend voor seniorleden.
Op de feestdagen die op een doordeweekse dag vallen speelt de jeugd op basis van gelijkwaardigheid. Dit
betekent dat senioren ook overdag mogen spelen en junioren (vanaf 14 jaar) ‘s avonds. (En dus wel altijd
afhangen)
TENNISBALLEN
Bij Helios speel je met tennisballen van de club. Als je komt tennissen, kun je ballen vragen aan degene
achter de bar in de kantine of als die gesloten is staan er ballen in het halletje van het Heliohome. Speciaal
voor de kinderen t/m 12 jaar zijn er aangepaste ballen beschikbaar. Deze zijn iets lichter en stuiteren minder
hoog en zijn daarom beter om jonge kinderen goed te leren tennissen. Let op deze zijn alleen voor de
kinderen t/m 12 jaar. Na afloop breng je de ballen weer terug bij de bar. Ballen die over het hek gaan, laten
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liggen! Deze worden door seniorleden opgehaald. Maar wel even doorgeven aan degene die achter de bar
staat. Dus niet over de hekken klimmen!
TENNISLESSEN
Wij hechten er bij Helios aan dat kinderen tenminste de basisbeginselen van het tennis bijgebracht wordt als
mede dat het onderlinge contact vooral bij jonge kinderen/nieuwe jeugdleden gestimuleerd wordt. In eerste
instantie staan jeugdleden bij Helios geregisterd als jeugdlid + training. Mocht je voldoen aan de regels om
geen training te hoeven/willen volgen moet je dit in januari zelf bekend maken bij de ledenadministratie.
De huidige tennisschool van Helios is de Utrechtse Tennis Organisatie (UTO). Een enthousiaste tennisschool
met leuke en zeer kundige tennisleraren die jou goed kunnen opleiden in het tennisspel.
De volgende regels worden gehanteerd bij het volgen van tennistraining:
-

alle jeugdleden t/m 12 (geboortejaar 2007 of later) dienen verplicht de training te volgen, tenzij
rating 6 in het enkelspel of lager (peildatum speelsterkte november van het voorgaande jaar);

-

alle jeugdleden ouder dan 12 (geboortejaar 2006 of eerder) dienen gedurende de eerste 2 jaren van
hun jeugdlidmaatschap verplicht training te volgen, tenzij rating 6 in het enkelspel of lager
(peildatum speelsterkte november van het voorgaande jaar);

-

jeugdleden ouder dan 12 die een periode langer dan 1 jaar te weinig trainingen op Helios (minder
dan 75% lesaanwezigheid) hebben bijgewoond dienen opnieuw 2 jaren verplicht training te
volgen, tenzij rating 6 in het enkelspel of lager (peildatum speelsterkte november van het
voorgaande jaar);

-

een jaar waarin een jeugdlid te weinig trainingen op Helios bijwoont (minder dan 75%
lesaanwezigheid) bijvoorbeeld ten gevolge van zijnde niet-spelend lid of gebruikmakend van de
blessure regeling, telt niet mee bij de bepaling of aan het tweejaarscriterium als bedoeld onder
paragrafen 2. en 3. hierboven is voldaan;

-

alle jeugdleden dienen minimaal 12 lesblokken beschikbaar te zijn als zij lesverplichting hebben;

-

in bijzondere gevallen of bij twijfel beslist het bestuur betreffende de lesverplichting.

In een verenigingsjaar worden in de periode van 1 april tot medio oktober in principe 14 tennislessen van 50
minuten gegeven aan groepjes van in principe 6 kinderen. Dit aantal kan bijgesteld worden i.v.m. met
bijvoorbeeld ziekte of slecht weer. Indeling in groepjes is afhankelijk van de speelsterkte en
beschikbaarheid. De groepjes worden in overleg met de tennisleraar samengesteld. Er kan, indien gewenst,
ook ingeschreven worden voor tennislessen in kleinere groepen, maar dan tegen vergoeding van de extra
kosten.
Na de zomervakantie is er bij Helios ook gelegenheid om nog een najaarstraining te volgen, aangeboden
door de tennisschool UTO. En zelfs gedurende de winter biedt UTO nog tennislessen aan (binnen en wellicht
ook wel buiten op andere banen dan Helios).
Heb je vragen over de training kun je met contact opnemen met de tennisschool:
Helios@UtrechtseTennisOrganisatie.nl
Jullie worden ingedeeld op sterkte en/of leeftijd. Het inschrijfformulier is te vinden op de website van de
Utrechtse Tennis Organisatie. www.UtrechtseTennisOrganisatie.nl.
Op erkende feestdagen, zoals bijvoorbeeld Hemelvaartsdag, en tijdens (een deel van) de vakanties, worden
er geen lessen gegeven. Bij slecht weer, of als er plassen op de banen staan en eventueel bij bepaalde
activiteiten, wordt er lesgegeven in de hal van het Sportcentrum Kees (tegenover Helios). De tennisles gaat
dus meestal gewoon door!
COMPETITIE
Jeugdleden kunnen, na aanmelding, door de Jeugdcommissie, worden opgesteld in een van de
competitieteams. Deelnemers aan de competitie betalen een extra bijdrage.
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SLEPEN VAN DE BANEN
Onze banen zijn gravelbanen en hebben een speciale verzorging nodig. Groot onderhoud wordt verzorgd
door de parkcommissie. Maar iedere tennisser, jong of oud, verzorgt ook zelf een beetje het dagelijkse
onderhoud. Dat houdt in, dat na het spelen de baan wordt gesleept met het sleepnet. Het sleepnet is achter
iedere baan te vinden. Sleep dan de hele baan (van hek tot hek), niet alleen de baseline!
KLEDING
Een verzoek aan de ouders en kinderen: kleding s.v.p. aanpassen aan die van de tennissport.
Als je competitie speelt is het dragen gepaste tenniskleding verplicht.
TENNISSCHOENEN
Tennisschoenen zijn heel belangrijk en verplicht. Het moeten laagprofiel zolen (!!) zijn, omdat anders de
gravelbanen beschadigen. Let hierop bij aanschaf van tennisschoenen!! Om teleurstelling te voorkomen:
kinderen met verkeerde schoenen aan moeten we van de baan halen, dit ter behoud van de gravelbanen.
Indien jullie in de tennishal van Sportcentrum Kees spelen, zorg er dan wel voor dat je tennisschoenen goed
schoon zijn, dus zonder gravel of vuil onder de zolen. Mocht je in het bezit zijn van indoor tennisschoenen,
neem die dan in ieder geval mee!
AGENDA
Op de website van Helios zie je de activiteiten staan die voor de jeugd worden georganiseerd. Dat is de
algemene kalender van het jaar. Er is daar aangegeven per activiteit hoeveel banen er in gebruik zijn en of
dat in de ochtend, middag of avond is. Helaas kunnen we geen uren aangeven.
TOERNOOIEN
Meedoen aan toernooien is vooral bedoeld om gezellig met elkaar te tennissen. Je leert je clubgenoten
(beter) kennen en - vooral voor de nieuwe leden - leer je ook spelenderwijs de spelregels van het tennisspel.
Aanmelden voor de toernooien gebeurt door middel van: reageren op een inschrijvingsoproep via de mail,
prikbord of via de website.
Bezoek regelmatig de Helios website, lees de digitale nieuwsbrief, controleer regelmatig je mail en kijk als je
op het park komt even op het mededelingenbord.
Als je je opgeeft, verwachten we ook dat je komt. Mocht je om de een of andere reden verhinderd zijn, bel
dan wel tijdig af, dan kan eventueel een ander in jou plaats mee doen.
ACTIEVE OUDERS VAN JEUGDLEDEN!
Ouders van jeugdleden nemen actief deel aan de organisatie van activiteiten voor de jeugdleden! Op het
aanmeldingsformulier voor jeugdleden wordt daarom gevraagd naar welke activiteiten uw voorkeur uitgaat.
Wij zullen u in ieder geval benaderen voor uw bijdrage aan de vereniging.
IN EN ROND HET CLUBHUIS
Voor het clubhuis geldt eigenlijk hetzelfde als voor de baan. Ook hier zorgen we er met z’n allen voor dat het
netjes blijft. Alle spullen die er staan zijn eigendom van de vereniging. Ga er dus zuinig mee om! Op het
park staan afvalbakken, gooi dus daar de rommel in. Er wordt veel energie gestoken in het netjes houden
van het hele park door onze parkcommissie, dus ga niet door de tuinen rennen. Je mag natuurlijk wel
voorzichtig een bal of een pingpongbal uit de tuin pakken als dat nodig is.
Jeugdleden mogen zich niet alleen in de kantine bevinden. De hal van het clubhuis is altijd open, zodat men
zich kan omkleden en naar het toilet kan gaan.
KANTINEDIENST
Onze kantine wordt gerund door seniorleden van Helios Het seniorlid die dienst heeft houdt een algemeen
oogje in het zeil. De aanwijzingen van het senior lid dat dienst heeft moeten worden opgevolgd. Bij dat
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senior lid kun je vanzelfsprekend ook een consumptie of iets anders kopen. Van maandag t/m vrijdag is er
tot 17.00 geen kantinedienst bezetting, behalve tijdens competitie en eventueel toernooien.
PRIVACYWETGEVING
Sinds 2018 moet elke sportvereniging, zo ook Helios, voldoen aan de nieuwe privacywet. Helios heeft op
haar website een privacyverklaring staan die je kan doorlezen. Daar staat bijvoorbeeld in hoe Helios omgaat
met jouw privégegevens en wat wij verwachten van onze leden. Ook staat daarin dat de foto’s die gemaakt
worden tijdens activiteiten op onze vereniging geplaatst kunnen worden op onze website. Natuurlijk heb je
het recht om, als er een foto op de Helios website staat die je daar niet op wilt hebben, die te laten
verwijderen.
Mocht je vragen hebben over de privacywetgeving op Helios dan kan je altijd contact opnemen met de
ledenadministratie.
OPZEGGEN
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via de mail te geschieden vóór 1 december bij de
ledenadministratie. Je krijgt hiervan een bevestiging. Als je geen bevestiging hiervan krijgt binnen 2 weken
na afmelding, neem dan contact op met de ledenadministratie. Het kan zijn dat je afmelding niet binnen is
gekomen. Dit voorkomt dat er in de toekomst verwarring ontstaat over je opzegging. Zeg je na deze datum
je lidmaatschap op, dan is daar een financiële consequentie aan verbonden. Opzeggingen die na 1 december
maar voor 1 februari binnen komen is € 40,- voor junior leden verschuldigd. Bij een opzegging ná 1 februari
is de hele contributie verschuldigd.
TOT SLOT
Aan het indienen van een aanmeldingsformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Kinderen mogen pas
worden aangemeld als ze in het nieuwe verenigingsjaar 6 jaar worden. (het verenigingsjaar van Helios is
gelijk aan het kalenderjaar). En tot slot: vergeet niet de kinderen ieder jaar opnieuw in te schrijven mochten
ze helaas niet geplaatst kunnen worden.
Om jullie goed op de hoogte te houden van alle activiteiten van Helios is het belangrijk dat de
ledenadministratie en de jeugdcommissie beschikt over de juiste adresgegevens. Hier valt ook onder het
eventueel veranderen van vooral je e-mailadres.
Als er wijzigingen zijn in adres, telefoonnummer, bankrekening of e-mailadres, wil je dit dan zsm. door
geven aan de ledenadministratie, info@helios-bilthoven.nl. Je kunt dit ook zelf aanpassen in de
ledenomgeving op de website.
Dit voorkomt dat je misschien belangrijke informatie zult missen! En zo staan je correcte gegevens op de
ledenlijst, bij de KNLTB en op de website.
Wil je op de hoogte blijven van de actuele nieuwsberichten of ontwikkelingen van Helios (denk hierbij aan
berichtgeving zoals het uitvallen van een training, of dat de banen uit de roulatie zijn in verband met
onderhoud, maar ook welke activiteiten er georganiseerd worden), kijk dan regelmatig op de
website www.helios-bilthoven.nl of op Facebook, Twitter en Instagram.

We wensen je heel veel speel plezier toe bij onze vereniging!
VOOR OVERIGE VRAGEN OVER HET JEUGDLIDMAATSCHAP:
Ledenadministratie
Mw. Jojan Pasma
Kastanjelaan 30
3723 XV Bilthoven.
Tel: 030-2250643
info@helios-bilthoven.nl
*Disclaimer: De informatie verstrekt kan onderhevig zijn aan verandering. Aan de verstrekte informatie
kunnen geen definitieve rechten worden ontleend.
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