TVL Richtlijnen Competitietennis senioren
Inleiding
In het beleidsplan 2016-2020 van TVL is onder meer opgenomen:
Visie
• Veel aandacht van de vereniging zal uitgaan naar de voor- & najaarscompetitie waarbij
actieve promotie van de competitieteams wordt nagestreefd;

Strategie

Competitie
Vanuit de visie is dit een belangrijk punt aangezien een goed georganiseerde competitie
enerzijds het spelplezier bevorderd en anderzijds vanwege de groeiende betrokkenheid
daarmee een stuk ledenbehoud oplevert.
Hoe de tennisvereniging dit wil gaan bereiken zal in 2016 verder uitgewerkt worden.
Deze strategie verlangt in 2016 een uitwerking van “Competitie”. Voor wat betreft
jeugdcompetitie is dit opgenomen in het Jeugdbeleidsplan 2016-2020.
Totstandkoming richtlijnen
Tijdens een bestuursvergadering medio 2016 is een aantal stelling besproken om
informatie te verzamelen voor de richtlijnen. De conceptrichtlijnen zijn daarna in
breder verband binnen de vereniging besproken waarna ze, vanwege de
samenwerking in competitieverband, zijn gedeeld met TELL en TCKO.
De richtlijnen laten zich groeperen in een aantal hoofdonderwerpen:
I. Algemeen
a. Zoveel mogelijk leden nemen deel aan competitie (kwantiteit vóór kwaliteit).
b. TVL beveelt deelname aan de competitie van harte aan. TVL zal alleen de
werkelijke kosten in rekening brengen bij competitiespelers.
c. Vrijdagavond competitie is populair; zo mogelijk worden nieuwe spelers of
een nieuw team op zaterdag of zondag geplaatst waar nog ruimte is.
d. Bij voldoende aanmeldingen voor een nieuw team op vrijdagavond zal door
de VCL geprobeerd worden een andere “thuisbasis” te vinden; Indien geen
andere thuisbasis wordt gevonden zal de huidige vrijdagavond competitie
worden omgezet naar “op tijd spelen”.
e. Bestaande teams hebben voorrang op een nieuw team indien er concurrentie
bestaat (wegens plaatsgebrek). Een nieuw team zal zich eerst moeten
bewijzen in hun bestaansrecht (als er geen ruimte is zal het nieuwe team de
eerste competitie “uit” spelen).
f. De samenwerking met TELL en TCKO is waardevol:
- leden worden niet bij elkaar weggelokt voor het vormen van
competitieteams;
- leden van TVL die niet in een team kunnen worden geplaatst worden, in
overleg met het betreffende lid, aangeboden aan TELL en TCKO om
zoveel mogelijk leden competitie te kunnen laten spelen.
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II. Organisatie
a. Binnen TVL is tenminste één VCL aanwezig en functioneert tenminste één
backup VCL.
b. De VCL organiseert de competitie in brede zin in nauwe samenwerking met
de backup VCL en de teamcaptains van de (voorgaande) competitie. Dit
betreft onder meer: teamsamenstelling, administratie, begintijden, lunch/diner
tijdens competitiedagen.
c. De VCL sluit de teamsamenstelling kort met de VCL’s van TELL en TCKO
voor zover spelers van deze andere verenigingen in teams van TVL
deelnemen.
d. Uiteindelijk beslist de VCL over teamsamenstelling, inschrijving teams KNLTB
en overige competitieaspecten. De VCL legt verantwoording af binnen het
bestuur van TVL.
III. Aanmelden competitie
a. Leden TVL melden zich na uitnodiging door de VCL, individueel aan; men
mag een voorkeur aangeven voor een bepaald team;
b. Vaste spelers (pasjesleden) van TELL en TCKO kunnen zich ook individueel
opgeven, mits de VCL van de eigen vereniging daarvan op de hoogte wordt
gesteld;
c. Een pasjeslid dient zich elk jaar zelf tijdig aan te melden bij de secretaris van
TVL met gebruik van het daarvoor geldende formulier (indien aanwezig).
IV. Teamsamenstelling
a. Mixteams bestaan bij voorkeur uit 6 leden (3 dames, 3 heren). Heren- en
damesteams bestaan bij voorkeur uit 5 of 6 leden.
b. Vaste teamleden hebben voorrang op nieuwe aanmeldingen.
c. Leden TVL hebben voorrang op pasjesleden van TELL en TCKO (met nuance
voor pasjesleden die als vaste teamspelers moeten worden beschouwd).
d. Teamcaptains hebben een adviserende rol in de teamsamenstelling.
IV. Financiële aspecten
a. De VCL geeft voor de eerste competitiewedstrijd de definitieve
teamsamenstellingen door aan de penningmeester.
b. De penningmeester brengt zo spoedig mogelijk de teamkosten
(competitiekosten KNLTB en kosten benodigde ballen) in rekening bij de
teamcaptain die bij de teamleden de kosten int en voor betaling aan de
penningmeester zorg draagt.
c. Indien het team het competitiereglement van de KNLTB overtreedt en als
gevolg daarvan door de KNLTB een boete wordt opgelegd aan TVL, wordt in
beginsel de boete doorbelast aan het team, via de teamcaptain. De boete
wordt niet doorbelast indien het team heeft gehandeld met instemming van
de VCL.
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