
 1 12-10-2022 

ETV de Helster 
  

 Informatieboekje 
  

Uitgave 2022 

  

 

 

  



 2 12-10-2022 

Inleiding 

 

Gefeliciteerd! Je hebt er voor gekozen lid 

te worden van ETV De Helster en we 

heten je van harte welkom! Dit document 

is bedoeld voor nieuwe leden van onze 

vereniging. Het geeft informatie over hoe 

onze vereniging in elkaar zit en wat je van 

de vereniging kunt verwachten. De 

vereniging beschikt over 13 tennisbanen 

en twee padelbanen. Een lidmaatschap 

geeft iemand het recht om op zowel 

tennis– als padelbanen te spelen. 

Verenigingsstructuur  

De vereniging wordt geleid door een 

bestuur van zeven personen. Het bestuur 

vergadert éénmaal per maand. Elk 

bestuurslid is contactpersoon voor één of 

meer commissies. ETV de Helster kent op 

dit moment de volgende commissies: 

• Technische commissie (TC) 

deze commissie regelt alle competities 

en trainingen.  

• Jeugdsportcommissie (JSC).   

regelt alles wat te maken heeft met 

jeugdtennis. 

• 55+ commissie 

is verantwoordelijk voor het tennis van 

de oudere tennisser. 

• Toernooicommissies 

hiervan hebben we er vijf:  

o Clubkampioenschappen 

o Eendagstoernooi 

o Open Jeugdtoernooi 

o 40+ Event 

o Het Elster Open toernooi 

• Recreatiesportcommissie (RSC) 
regelt de wintercompetitie, de 

grabbelavonden en een aantal 

gezelligheidstoernooien. 

• Parkcommissie houdt ons park op 

orde. 

• Digibalanscommissie; voor ons digitale 

clubblad. 

• Communicatie & 

vrijwilligerscommissie. 

• Barcommissie; zorgt voor de bar. 

• Sponsorcommissie zorgt voor extra 

inkomsten om specifieke kosten te 

kunnen betalen. 

 

Minimaal éénmaal per jaar, in maart, is er 

een Algemene Ledenvergadering. 

  

Contactadressen 

De namen van de bestuursleden en de 

commissieleden vindt je in de Balans. 

De meesten zijn via e-mail te bereiken: 

 

Voorzitter: voorzitter@etvdehelster.nl 

Secretaris: secretariaat@etvdehelster.nl 

Penningmeester: 

penningmeester@etvdehelster.nl 

Ledenadministratie: 

ledenadministratie@etvdehelster.nl 

Redactie Digibalans: 

redactie@etvdehelster.nl 

55+ commissie: 55plus@etvdehelster.nl 

Jeugdcommissie: jeugd@etvdehelster.nl 

Competitieleider: vcl@etvdehelster.nl 

Trainingen/Lessen: 

training@etvdehelster.nl 
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Technische commissie (TC) 

De TC is verantwoordelijk voor alles wat 

met competitietennis te maken heeft. Op 

dit moment wordt door de vereniging aan 

verschillende competities deelgenomen: 

• Competities in de periode april/mei 

• Vrijdagavond competitie 

• Senioren op zaterdagmiddag . 

• Jeugd op zondag; 

• Senioren op zondag. 

Overige competities 

• Zomeravond op woensdagavond in 

mei en juni; 

• Najaarscompetitie op vrijdagavond en 

zaterdag en zondag in september en 

oktober 

• En vanaf 2022 een padelcompetitie in 

voorjaar en najaar 

De TC zorgt voor de inschrijving van de 

teams voor de verschillende competities 

en draagt zorg voor de aanwezigheid van 

een competitieleider op competitiedagen.  

Daarnaast verzorgt de TC de indeling van 

de competitie en de selectie. 

Trainingen en -lessen 

De TC is aanspreekpunt voor 

competitietrainingen en tennis– en 

padellessen. De competitietrainingen 

kennen de volgende vormen: 

• Tenniskids 

Bedoeld voor kinderen vanaf 5/6/7 jaar 

om te testen of zij tennissen leuk 

vinden.  

• Vervolgtraining 

Bedoeld als vervolg op de Bal- en 

Slagvaardigheid voor kinderen die nog 

niet toe zijn aan het spelen van 

competitie. 36 lessen 

• Competitietraining 

Van september tot juli. 1 les per week 

buiten , totaal 36 lessen 

• Selectietraining 

Van september tot juli. 2x1 uur /week 

op ons park. Totaal 72 lessen. 

• Seniorenlessen 

Het hele jaar door op de 

schoolvakanties na. 18 lessen 

De tennistrainingen worden verzorgd door 

tennisschool Pro Tennis, de 

padeltrainingen door Padelstars. Je vindt 

alle informatie over lessen op de website. 

Jeugdsportcommissie (JSC) 

De JSC heeft als doelstelling tennis voor 

de jeugd zo leuk en aantrekkelijk mogelijk 

te maken. Dit doet zij door de volgende 

activiteiten te organiseren:  

• Tenniskids Rood en Oranje 

• Jeugdcompetitie. Dit gebeurt in hechte 

samenwerking met de TC. 

• Clubkampioenschappen Jeugd.  

• Mini-Maxi toernooi. Jeugdleden 

kunnen zich samen met een ouder, 

opa of oma, buurman of buurvrouw, 

oppas of wie dan ook opgegeven 

(deze hoeven geen lid te zijn van onze 

vereniging) en zo de strijd aan binden 

met andere junior/senior koppels. 

De jeugdcompetitie en de trainingen 

vinden plaats  in overleg met de TC. 

Padel voor jeugdspelers is in opkomst. In 

de nabije toekomst verwachten wij daar 

ook activiteiten voor te gaan ontwikkelen.  
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Recreatiesportcommissie (RSC) 

De RSC organiseert voor de vereniging de 

Wintercompetitie, de grabbel mix en het 

Stamppottoernooi. 

• De wintercompetitie begint half oktober 

en eindigt, met een onderbreking rond 

de feestdagen, half maart. Er worden 2 

x zeven wedstrijden gespeeld Er kan 

vooraf worden gekozen voor de 

maandag of de woensdagavond en er 

is een poule-indeling, waarbij rekening 

wordt gehouden met de speelsterkte. 

• De Grabbelmix wordt gehouden op 

dinsdagavond en elk lid kan hier aan 

deelnemen zonder dat men zich van 

tevoren hoeft op te geven . De 

deelnemers worden willekeurig aan 

elkaar gekoppeld en spelen daarom op 

een avond met verschillende partners.  

• Het Stamppottoernooi wordt in 

november gehouden en de naam zegt 

het natuurlijk al, naast tennis worden 

er ook gezellig stamppot gegeten. 

• Het Elster Open 50+ eendagstoernooi 

wordt jaarlijks in juni gehouden en, 

zoals de naam het al zegt, is 

toegankelijk voor 50 plussers 

afkomstig uit zowel onze eigen club als 

van daarbuiten. 

Bij de RSC is naast sportiviteit, vooral de 

gezelligheid belangrijk. 

 

55+ commissie 

Van onze meer dan 1200 leden zijn er 

inmiddels zo’n 300 de 55 jaar gepasseerd. 

Voor deze grote groep is de 55+ 

commissie actief. Diverse activiteiten 

worden door deze commissie 

georganiseerd. Deze vinden vooral 

overdag plaats. 

• Grabbelochtenden 

Naast de wekelijkse 2 

grabbelochtenden (op maandag en 

woensdag) zijn er veel groepjes die 

met elkaar afspreken om een balletje 

te slaan. 

• regionale VUT-competitie 

In het voor- en najaar is er de 

regionale VUT-competitie. Deze 

competitie staat open voor uitsluitend 

heren in de leeftijd van 55+. Voor de 

voorjaarscompetitie worden 6 teams 

ingeschreven evenals voor de 

najaarscompetitie, die in augustus 

start.  

Er worden uitsluitend dubbels 

gespeeld en wel 2 partijen. Aanvang 

steeds om 10.00 uur en over het 

algemeen zijn de wedstrijden rond 

13.00 uur afgelopen. 

De grens van de regio waarbinnen de 

wedstrijden worden gespeeld is als 

volgt getrokken: Druten-Malden-Ooy-

Zevenaar-Rheden en Schaarsbergen.  

• Damescompetitie 

Op de dinsdagochtend is er in het 

voorjaar een damescompetitie, 

waaraan ook 50-plussers kunnen 

deelnemen. Ook hieraan doet onze 

vereniging met teams mee. 

Natuurlijk kunnen de 55+-ers aan alle 

andere activiteiten meedoen, zoals de 

zomeravond-competitie en de zaterdag- 

en zondagcompetitie en natuurlijk de 

clubkampioenschappen 

 

 

 

 

Afhangen 

Voor het afhangen maken we gebruik van 

het digitale afhangbord en van de KNLTB 

Clubapp. Met deze app kan maximaal 4 

dagen vooraf een baan gereserveerd 

worden. 
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Toernooien 

Er worden in de loop van het jaar 

verschillende toernooien georganiseerd. 

Dit zijn: 

• Clubkampioenschappen; zowel voor 

de jeugd als de senioren. voor de 

enkel, de dubbel en de mix, inclusief 

padel; 

• Eendags 50+ toernooi (begin juni) 

• Open Jeugdtoernooi (begin juli); 

• 40+ Event (half juli); 

• Elster Open (eind juli, begin augustus). 

• Ladies Day (eind augustus) 

De open toernooien van ETV de Helster 

staan bekend om hun goede sfeer en 

aandacht voor de deelnemers.  

Het Elster Open is de afgelopen jaren 

uitgegroeid tot een van de grote 

evenementen binnen ons vereniging. Er 

wordt veel aandacht besteed aan de 

aankleding van het toernooi waarbij 

gezelligheid voorop staat. Toch wordt ook 

het niveau van het toernooi niet vergeten. 

In categorie 3 doen de beste spelers uit de 

regio mee. Vooral wanneer het weer 

meewerkt is het op de toernooi-avonden 

aangenaam vertoeven op ons park. 

Parkcommissie 

De parkcommissie is verantwoordelijk voor 

het onderhoud van het park. Deze taak is 

onder te verdelen in: 

• Banen; hiervoor is een groundsman in 

dienst van de vereniging; 

• Paviljoen; er is ook een beheerder in 

dienst van de vereniging; 

• Groenverzorging; 

• Hekwerken. 

Daarnaast ziet de commissie toe op orde 

en netheid op het park. 

Barcommissie 

De bar van het paviljoen is in eigen beheer 

bij de vereniging. Een groep van circa 

twintig vrijwilligers draait er regelmatig zijn 

bardiensten. Het paviljoen is in principe op 

werkdagen in de ochtend en de avond 

geopend. Bij activiteiten is de bar ook in 

de weekeinden en in de middag geopend. 

Leden die in de bar willen meewerken 

kunnen zich bij de barcoördinator 

aanmelden. 

Website en Berichtenservice 

Onze club heeft een uitgebreide website 

met veel informatie. Daarnaast is er de 

berichtenservice voor korte mededelingen 

per email. 

 

 

 

Ook zijn we aanwezig op Twitter, 

Facebook en Instagram. 

  

Sponsorcommissie 

Het bestuur heeft een sponsorcommissie 

aangesteld, die primair verantwoordelijk is 

voor het werven van sponsors en het 

onderhouden van contacten met 

bestaande sponsors.  

ETV de Helster wil met de 

sponsormiddelen activiteiten mogelijk 

maken die buiten de normale uitgaven van 

vereniging vallen.  

Dit budget zal met name worden 

aangewend voor het organiseren van 

speciale activiteiten en image building van 

de vereniging.  
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Afhangreglement 

  

1. Dit afhangreglement geldt voor alle leden van ETV De Helster, zowel voor tennis- als voor 

padelspelers. Afhangen is verplicht bij vrij gebruik van de tennis- en padelbanen. 

2. Afhangen gaat via de KNLTB ClubApp. Deze is beschikbaar voor Apple en Android. Na 

installatie de instructies volgen. Het gevraagde bondsnummer staat op de ledenpas en de 

vereniging is te vinden door op "Helster" te zoeken. Kies "wachtwoord vergeten" en na zo'n 

10 minuten ontvangt men een mail. 

3. Om een baan te reserveren dient men in de KNLTB Clubapp voor "spelen" te kiezen en 

vervolgens een vrije baan te selecteren. Selecteer de medespeler(s), een datum en tijdstip 

en klik op "reserveren" en de baan is gereserveerd 

4. De app stelt de speellengte automatisch in. Bij twee spelers is dat 45 minuten, bij een 

dubbel is dat een uur. 

5. Het bestuur heeft de mogelijkheid middels een aantal instellingen de reserveringen te 

sturen. Denk aan het maximaal aantal reserveringen per dag, per week, hoe lang van 

tevoren je kan reserveren enz. 

6.  Het maximaal aantal keer dat je kan afhangen geldt alleen voor vrij spelen. Deelname 

aan competities, toernooien, lessen of een grabbelavond telt dus niet mee in het aantal 

reserveringen per week. 

7. Het is niet toegestaan dat bij een reservering van een baan voor twee spelers er door vier 

spelers gespeeld wordt. Evenmin is het toegestaan om op een voor vier spelers 

gereserveerde baan met twee spelers te spelen. 

8. Indien door weersomstandigheden banen onbespeelbaar zijn, vervallen de activiteiten (bv. 

les of competitie) die voor die banen gepland zijn. Zodra de banen weer bespeelbaar zijn 

worden die activiteiten weer opgepakt. 

9. Voor de tennisbanen en de padelbanen geldt de volgende volgorde in gebruik: 

1. Competitie 

2. Toernooien 

3. Clubkampioenschappen 

4. Trainingen en lessen 

In principe zijn er drie tennisbanen beschikbaar voor vrij afhangen.. Dit zullen meestal baan 

12-14 zijn maar dit kan variëren. 

10.   Indien een commissie tijdelijk geen banen nodig heeft, worden die banen afgestaan 

voor recreatief gebruik. Als de commissie weer dient te beschikken over deze banen, dienen 

deze weer beschikbaar gesteld te worden aan de commissie. 

11. Op de grabbelmixtijdstippen wordt in principe alleen “gedubbeld”. Indien er geen andere 

wachtenden zijn, kan de grabbelmixleider toestemming geven om te “singelen”. 

12. Leden van het bestuur en commissies hebben bij oneigenlijk gebruik van de banen het 

recht om in te grijpen. 

13. Alle gevallen waarin dit afhangreglement niet voorziet beslist het bestuur
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Kennismaking met andere leden 

 

Voor zowel padel als tennis zijn er 

Whatsapp groepen gecreëerd waar je je 

kunt aanmelden om zo in contact te 

komen met andere leden om af te 

spreken. Voor padel hangt een bord met 

de verschillende groepen bij de 

padelbanen, voor de tennisgroepen hangt 

een bord aan het hek van baan 5. 

Eenvoudigweg de QR-code scannen en je 

wordt naar de Whatsapp groep geleid. 
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Openingstijden 

Het tennispark is het gehele jaar door, 

dagelijks geopend. De banen zijn dan van 

8:30 tot 22:30 uur te bespelen. 

Alleen bij sneeuw is spelen niet 

toegestaan. 

  

Het paviljoen is geopend van:  

• 10:00 tot 12:00  (maandag en 

woensdag vanaf 9:00) 

• 19:30 tot 23:30 

In het weekeinde uitsluitend tijdens 

activiteiten 

 

Berichtenservice 

Wilt je via email op de hoogte blijven  

van activiteiten op het park? Meld je dan 

op de website aan voor de 

berichtenservice. 

 

Website 

Kijk voor meer informatie op de website 

van de club. 

Hierop is alle actuele informatie te vinden. 

www.etvdehelster.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV De Helster 

 

Schubertstraat 5 

6661 AW Elst 

  

 

http://www.etvdehelster.nl/

