STC SPIERINGSHOEK
WILT U TENNISSEN BIJ EEN KLEINE, GEZELLIGE VERENIGING OP HET GEZELLIGSTE
PARK VAN SCHIEDAM?
WORDT DAN LID VAN SCHIEDAMSE TENNISCLUB SPIERINGSHOEK!

STC Spieringshoek is een bijzondere vereniging. Het aantal leden is onder de 100 en veel groter willen
we eigenlijk niet worden. Het unieke karakter van de club is namelijk: iedereen kent iedereen en
iedereen tennist ook met iedereen!
U speelt op Tennispark Spieringshoek. Een park met 10 kunstgrasbanen met verlichting. De lichten
blijven, afhankelijk van het seizoen, tot 22.30 of 23.00 uur branden! De voordelen zijn enorm: er kan het
hele jaar door getennist worden, onder praktisch alle weersomstandigheden. De banen worden
onderhouden door de parkeigenaar en ook om de bardiensten hoeft u zich te bekommeren. Er is een
actieve exploitant van de horecavoorziening.
Nog meer redenen om lid te worden van deze gezellige vereniging op een rijtje:
-

-

Zowel tennissers met enige ervaring als gevorderden passen goed binnen onze vereniging.
Nieuwe leden worden enthousiast opgevangen. U zult zich daarom snel thuis voelen.
Het “indelen” op de wekelijkse clubavond (dinsdag) werkt hieraan mee, omdat van 18.30 tot en
met 21.00 uur (in de winter) en tot 21.30 uur (in de zomer) helemaal geregeld wordt met wie u
speelt. Zo leert u uw medeleden al snel kennen en zult u op andere tijden, ook als u alleen naar
het park komt, altijd wel iemand vinden om een balletje mee te slaan.
De gezelligheid en het sociale karakter zijn in onze vereniging erg belangrijk.
De vereniging en de parkeigenaar organiseren elk jaar een aantal gezelligheidstoernooien.
De vereniging organiseert ook activiteiten buiten het tennis om. De opkomst is gewoonlijk
bijzonder hoog.
De onderlinge toernooien en andere activiteiten zijn voor iedereen geschikt, u kunt altijd op uw
eigen niveau meedoen.
Jaarlijks worden er binnen onze vereniging clubkampioenschappen georganiseerd, waaraan
iedereen kan deelnemen. Partners in dubbel en mixed worden door loting bepaald.

Uit het feit dat ongeveer 50% van onze leden op de jaarvergadering aanwezig is, blijkt dat onze leden
zich betrokken voelen. Hetzelfde geldt voor het nieuwjaarsfeest.
In het voorjaar en najaar kunnen onze leden via het tennispark deelnemen aan de KNLTB-competitie.
Het zijn weliswaar gezelligheidsteams, maar het spreekt voor zich dat we graag winnen.
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Speeltijden en tarieven (seizoen 2018/2019)

o Een jaarrond parktotaalkaart kost € 250,Speelrecht: het gehele jaar, gedurende de openingstijden van het park.
In het weekend sluit het park rond 18:00 uur.
Ingangsdatum naar keuze 1 april of 1 oktober.

o Een jaar dagkaart kost € 205,Speelrecht: het gehele jaar, maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.
Ingangsdatum naar keuze 1 april of 1 oktober.

o Een zomer parkkaart kost € 180,Speelrecht: 1 april tot 1 oktober, gedurende de openingstijden van het park.

o Een winter parkkaart kost € 180,Speelrecht: 1 oktober tot 1 april, gedurende de openingstijden van het park.

Het lidmaatschap van de KNLTB, nodig voor officiële wedstrijden, zoals open toernooien en competitie
loopt niet via de vereniging, maar via de parkeigenaren (R&D-Tennisorganisatie). Deze pas kost € 26,per jaar. U ontvangt van R&D hiervoor een separate factuur.
Dinsdagavond is de indeelavond van de club van 18.30 uur tot 21.00 uur (winter) of 21.30 uur (zomer).
Op andere tijden kunt u spelen volgens het afhangsysteem van het tennispark.
Tenslotte
Juist omdat wij een kleine vereniging zijn, vinden wij het belangrijk dat nieuwe leden het bij ons naar
hun zin hebben. De meeste leden zijn zeer trouw en tennissen al vele jaren met veel plezier bij de onze
club.
Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier maken wij graag een afspraak om kennis met elkaar te
maken.
Meer informatie kunt u verkrijgen via onze secretaris Martin van der List
Emailadres: secretaris.stc.spieringshoek@gmail.com
______________________________________________________________________________
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Aanmeldingsformulier STC Spieringshoek

Naam : ____________________________________________________________________________
Adres : ____________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats : _____________________________________________________________
Geboortedatum : ____________- ____________- ____________
Telefoonnummer thuis : 0________________________
Mobielnummer: 06 ________________________
E-mailadres : ___________________________________________ @ __________________________
Tennist u reeds en zo ja, hoeveel jaar? : ____________
Was u lid van een vereniging? Zo ja, welke vereniging? : ____________________________________
__________________________________________________________________________________
Ik meld mij graag aan bij STC Spieringshoek en ik wil een:
O Een jaarrond parktotaalkaart (€ 250,-)

ingangsdatum: 1 april / 1 oktober

O Een jaar dagkaart (€ 205,-)

Ingangsdatum 1 april / 1 oktober

O Een zomer parkkaart (€ 180,-)
O Een winter parkkaart (€ 180,-)
Ik wil wel / geen KNLTB-pas via het tennispark ontvangen

Het formulier volledig ingevuld en voorzien van een recente pasfoto (3,5x4,5cm) s.v.p. mailen naar
secretaris.stc.spieringshoek@gmail.com of afgeven op het tennispark.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van bijgaande Privacyverklaring en daarmee in te stemmen.
Datum: _______________________________

Plaats: ______________________________

Handtekening:

________________________________________
Secretariaat: Martin van der List, e-mail: secretaris.stc.spieringshoek@gmail.com
Opzeggen voor het zomerseizoen dient te geschieden voor 1 maart en voor het winterseizoen voor 1
september voorafgaande aan het nieuwe tennisseizoen. Dit dient te gebeuren via een persoonlijke
email aan de penningmeester (penningmeester.stc.spieringshoek@gmail.com) of secretaris
(secretaris.stc.spieringshoek@gmail.com).
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Privacyverklaring
De Schiedamse Tennisclub Spieringshoek (hierna verder te noemen: “STC Spieringshoek”) hecht veel
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en
transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. STC Spieringshoek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval:







uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens als wij
deze nodig hebben;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als STC Spieringshoek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door STC Spieringshoek verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):




administratieve doeleinden;
communicatie over STC Spieringshoek en/of uitnodigingen;
het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


de overeengekomen opdracht; te weten de mogelijkheid bieden tot het beoefenen van de
tennissport in verenigingsverband.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de STC Spieringshoek de volgende persoonsgegevens van u
vragen:








voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
geboortedatum;
adres;
postcode en woonplaats;
telefoonnummer(s);
e-mailadres;
geslacht.
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Uw persoonsgegevens worden door de STC Spieringshoek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:


gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees van de Nieuwsbrief
Persoonsgegevens van abonnees van de Nieuwsbrief worden door STC Spieringshoek verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):


het informeren van de abonnees door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


de overeengekomen opdracht; te weten het bieden van de mogelijkheid tot het beoefenen van de
tennissport in verenigingsverband.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan STC Spieringshoek de volgende persoonsgegevens van u
vragen:





voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door STC Spieringshoek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:


gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij namelijk:


Tennisorganisatie R&D / Tennispark Spieringshoek voor het verzorgen van de parkkaarten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om
de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
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Bewaartermijn
STC Spieringshoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van
u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;







alle personen die namens STC Spieringshoek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan;
we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
we versleutelen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Contactgegevens Schiedamse Tennisclub Spieringshoek: bestuur.stc.spieringshoek@gmail.com

6

