
Informatie nieuwe leden  
 
Van harte welkom bij tennisvereniging Oeverzwaluwen in Koudum, een 
kleine vereniging die sportiviteit en gezelligheid combineert. We gaan er 
vanuit dat je snel je weg vindt binnen de club en dit informatieblad geeft 
wat handige tips.  
 
Veel tennisplezier bij onze vereniging! 

 
De vereniging  
Oeverzwaluwen Tennis is een zelfstandig onderdeel van Sportvereniging Oeverzwaluwen (Voetbal-
Volleybal-Gymnastiek-Tennis, ook wel OMNI genoemd). Ons tennispark heeft drie gravelbanen waarvan 
twee met verlichting en ligt achter Galamalaan 2. 
 
Sleutel 
Tegen betaling van € 10,- borg krijgt ieder lid/gezin een sleutel die toegang geeft tot de tennisbanen en een 
deel van het clubgebouw (kleedkamer en wc). De sleutel kan afgehaald worden bij Agatha Miedema, 
Zwarteweg 20 in Koudum, tel. 0514-521909 of e-mail agatha-miedema@ziggo.nl. Deze sleutel dient na 
beëindiging van het lidmaatschap weer ingeleverd te worden. 
 
Nieuwsbrief, website en Facebookpagina. 
Via nieuwsbrieven, die tussen de zes en tien keer per jaar via e-mail verschijnen, word je op de hoogte 
gehouden van het verenigingsnieuws, zoals aankondigingen en verslagen van wedstrijden, toernooien en 
andere evenementen. Oeverzwaluwen Tennis heeft een eigen website (https://tennis.oeverzwaluwen.nl).  
Ook hebben we een Facebookpagina: www.facebook.com/OeverzwaluwenTennis.  
 
Wanneer spelen?  
In principe kan er van begin april tot november gespeeld worden. Na de eerste vorst blijven de banen leeg 
totdat ze eind maart weer in orde gebracht zijn door de baancommissie. Zo nodig kan de verlichting op de 
tennisbanen worden ontstoken met de schakelaars die zich in de hal van het clubhuis bevinden.  
Vrij tennissen kan op tijdstippen dat er geen ‘vaste activiteiten’ zijn, zoals competitiewedstrijden of 
anderszins georganiseerde activiteiten zoals tennislessen. Via het reserveringssysteem van Supersaas 
(https://www.supersaas.nl/schedule/Tennis_Oeverzwaluwen/Tennisbanen_reserveren) is er een 
tennisbaan te reserveren. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief binnenbanen te huren in Sporthal De 
Sandobbe te Koudum. Daar zijn drie hardcourtbanen die onze leden vooral in de winter gebruiken. 
 
Kantinedienst 
Om ervoor te zorgen dat we ons kunnen douchen, verkleden en zo af en toe een kopje koffie kunnen 
drinken, moet de kantine schoon zijn. Daarnaast moeten er bardiensten worden gedraaid. Als iedereen zijn 
steentje bijdraagt, is dat alles bij elkaar niet eens zoveel werk. Daarom dient ieder lid zich aan het 
kantinerooster te houden. Het kantinerooster wordt via de nieuwsbrief gepubliceerd. 
 
Het Baanreglement: 

• Het tenniscomplex is een rookvrij gebied. 

• Het dragen van tennisschoenen – geschikt voor gravel - is verplicht op de tennisbanen, terwijl het 
dragen van gepaste tenniskleding op prijs wordt gesteld. 

• Na het tennissen is het verplicht om de banen netjes achter te laten, d.w.z. banen vegen met het 
sleepnet (z.o.z. voor sleepinstructie). 

• Rondom de tennisbanen zijn woonhuizen en we houden rekening met de omwonenden. Na 22.00 
uur is het niet toegestaan om te tennissen (met uitzondering van competitiewedstrijden) of op het 
terras te zitten. 

• Bij regenplassen: niet spelen!  

• Niet vergeten: alle lichten uitdoen en afsluiten (deur clubgebouw, hek tennisbanen, buitenhek). 
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Activiteiten/tennislessen 
We organiseren diverse activiteiten waar iedereen aan mee kan doen. Het buitenseizoen start begin april 
met een openingstoernooi. Er zijn tossavonden en diverse toernooien, waaronder de 
clubkampioenschappen en uitwisselingstoernooien met de tennisverenigingen van Stavoren en Workum 
Enkele teams van Oeverzwaluwen spelen in de competitie van de KNLTB. In de winter organiseren we op 
donderdagochtend in de zaal een interne competitie voor dubbels uit Koudum en omgeving.  
Via een tennisschool organiseert de vereniging tennislessen waarvoor apart betaald moet worden. 
 
Introducés 
Introducés zijn tegen betaling (€ 10,- per uur per baan) toegestaan. Degene die de introducé meeneemt, is 
verantwoordelijk voor afhandeling van betaling voor gebruik van de baan. Tennisleden mogen incidenteel 
introducés gratis uitnodigen om samen te tennissen. Een introducé mag per jaar maximaal drie maal 
gebruik maken van deze regeling. 
 
Aansprakelijkheid 
De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel van spelers en bezoekers van het park. Ook voor schade en 
diefstal van persoonlijke bezittingen van spelers en bezoekers kan de vereniging niet aansprakelijk worden 
gesteld. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Oeverzwaluwen Tennis bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.  

 
Het bestuur wordt ondersteund door de ledenadministrateur en diverse andere commissies, zoals de 
baancommissie, kantinecommissie, tuincommissie, toernooicommissie, commissie ledenwerving en een 
websitebeheerder. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Anneke Amsterdam, ledenadministrateur 
Meenscharsweg 28 
8713JC Hindeloopen 
tel. 0616252820 
ledenadministratie@tennis.oeverzwaluwen.nl 

Voorzitter: Angeline Hanenberg 
Buren 16, 8713 KA HINDELOOPEN 
06 12902737 
voorzitter@tennis.oeverzwaluwen.nl 

Secretaris: Jelle van der Meulen 
Hoofdstraat 26, 8723 BH KOUDUM 
0514 856593 
secretaris@tennis.oeverzwaluwen.nl 

Penningmeester: Bert van der Veer 
Snakke 22, 8723 BS KOUDUM 
0514 522983 
penningmeester@tennis.oeverzwaluwen.nl 
bank: NL68 RABO 0333 5054 92 
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