
 
Informatie 

Beste nieuwkomer, 
 
JCV heeft een 65 jaar oude/jonge geschiedenis. De structuur van de vereniging is in de loop 
der jaren ingrijpend gewijzigd. Dit geldt zowel voor de wijze waarop de vereniging 
organisatorisch is opgebouwd, als voor de manier waarop de vereniging in sportief opzicht 
naar buiten treedt. In beide gevallen heeft JCV zich in de loop der jaren aangepast aan de 
veranderingen die zich in de samenleving hebben voorgedaan. Organisatorisch gezien is 
JCV thans een van de meest vooruitstrevende tafeltennisverenigingen van Nederland. Zo 
probeert men binnen de Vughtse club er van alles aan te doen om op een zo hoog mogelijk 
niveau de tafeltennissport te beoefenen. Dat toptafeltennis bij JCV niet ten koste gaat van 
een plezierige vrijblijvende sfeer, bewijst het grote aantal recreatieve tafeltennissers dat 
binnen de vereniging naar hartenlust een balletje kan slaan. Saamhorigheid en clubtrouw 
zijn dan ook nog steeds de pijlers waarop de vereniging steunt. 
 
Hieronder vind je enkele belangrijke onderwerpen, zodat je een beetje wegwijs wordt 
gemaakt binnen JCV.  
 
Speelzaal JCV 
JCV heeft een eigen accommodatie. De zaal bestaat uit een zaalgedeelte en een 'foyer'. In 
het zaalgedeelte staan uiteraard de tafels opgesteld, terwijl men in de foyer terecht kan 
voor een drankje. 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen alle leden van de vereniging van maandag t/m vrijdag 
overdag gebruik maken van het speelgedeelte van het gebouw. Het spreekt voor zich dat 
het speelgedeelte door de leden uitsluitend mag worden gebruikt voor het spelen van 
tafeltennis. 
 
Trainingstijden 
Op maandag- tot en met donderdagavond worden in de zaal trainingen gegeven voor de 
jeugd. Competitiespelende senioren kunnen maandag- en woensdagavond trainen. Op de 
dinsdagavond kunnen de recreanten vanaf 21.00 terecht. Ook de donderdag- en 
vrijdagochtend zijn hiervoor beschikbaar. 
 
Competitie 
Op vrijdagavond en gedurende de gehele zaterdag worden de verschillende 
competitiewedstrijden gespeeld. Hierbij speelt de jeugd op zaterdag; de afdelingsteams ‘s 
ochtends en de landelijke teams ‘s middags. Ook de landelijke seniorenteams van JCV 
spelen hun thuiswedstrijden op zaterdagmiddag. De senioren in de afdelingsklassen spelen 
op vrijdagavond. 
De donderdagavond is de avond van de bedrijfscompetitie. 
 
Openingstijden bar 
Op de onderstaande dagen is de bar in de foyer van de speelzaal geopend.  

- Dinsdag- en donderdagavond (recreanten) 
- Vrijdagavond (competitie senioren)  
- Zaterdagochtend en zaterdagmiddag (competitie jeugd) 

 
Clubtenue 
Het officiële clubtenue van de vereniging (een rood shirt met embleem en donkere broek) is 
tijdens de competitiewedstrijden verplicht. Het tenue is (tegen betaling) verkrijgbaar bij de 
zaalbeheerder Eddie van Doorn. 
 



 
 
Soorten lidmaatschap 
Wie lid wordt van een vereniging krijgt uiteraard ook te maken met enkele financiële 
verplichtingen. Voor een gedeelte is de vereniging namelijk afhankelijk van de contributie 
die zij van haar leden ontvangt. JCV is er trots op dat zij er de laatste jaren in geslaagd is 
de contributie op een alleszins redelijk bedrag te houden. Voor de betaling van contributie 
maakt men binnen de vereniging onderscheid tussen vier soorten lidmaatschap. 
 
Jeugdlid basis 
- leeftijd tot 17 jaar 
- speelt een of meerdere keren per week 
- speelt geen competitie 
- heeft niet de mogelijkheid tot het spelen 

van licentietoernooien 

Jeugdlid competitiegerechtigd 
- leeftijd tot 17 jaar 
- speelt meerdere keren per week 
- speelt competitie 
- heeft de mogelijkheid tot het spelen van 

licentietoernooien 
 

Seniorlid basis 
- leeftijd 17 jaar of ouder 
- speelt een of meerdere keren per week 
- speelt geen competitie 
- heeft de mogelijkheid tot het spelen van 

toernooien 

Seniorlid competitiegerechtigd 
- leeftijd 17 jaar of ouder 
- speelt meerdere keren per week 
- speelt competitie  
- heeft de mogelijkheid tot het spelen van 

toernooien 
 

 
 
Contributie per lidmaatschap 
 
Soort lid: Betaling via (svp aanvinken) Verenigings 

contributie* 
Bonds 
contributie ** 

Totaal 

Jeugd basis ! Acceptgiro € 55,00    € 55,00 (per jaar) 

  ! Automatische incasso € 50,00    € 50,00 (per jaar) 

Jeugd competitie  ! Acceptgiro € 55,00  € 50,57  € 105,57 (per jaar) 

  ! Automatische incasso € 50,00  € 50,57  € 100,57 (per jaar) 

De contributie van een jeugdlid wordt voor een jaar geïnd.  

Senior basis ! Acceptgiro € 52,75    € 52,75  (per half jaar) 

  ! Automatische incasso € 47,75    € 47,75 (per half jaar) 

Senior competitie ! Acceptgiro € 66,00  € 32,66  € 98,66 (per half jaar) 

 ! Automatische incasso € 61,00  € 32,66  € 93,66 (per half jaar) 

 De contributie voor senioren wordt 2x per jaar geïnd, in januari en juli. 

*	  De	  hoogte	  van	  de	  contributie	  wordt	  vastgesteld	  door	  de	  Algemene	  ledenvergadering	  
**	  Bondscontributie	  kan	  jaarlijks	  worden	  aangepast	  door	  de	  Nederlandse	  Tafeltennis	  Bond 
 
Gezinsreductie van 25% 
Voor een derde of vierde lid uit een gezin geldt een reductie van 25% op het laagste 
verenigingscontributie bedrag.



 
 
Automatische incasso 
Wij willen de contributie graag innen middels automatische incasso. Belangrijk voordeel 
voor de vereniging is dat het goedkoper is. Aangezien geen postzegels, enveloppen en 
papier nodig zijn. 
Zelf hoef je, na het afgeven van de machtiging, ook niets meer te doen. Vergeten te 
betalen is dus onmogelijk. Voordeel is ook dat er €5,- korting geldt bij automatische 
incasso. 
 
Meer informatie 
We kunnen ons voorstellen dat je meer over onze vereniging wilt weten. De beste 
mogelijkheid daarvoor is een bezoek te brengen aan onze zaal. Onder het genot van een 
drankje zijn er dan zeker mensen te vinden die je graag wat meer wegwijs willen maken.  
 
Voor meer informatie en/of vragen kun je mailen naar secretariaat@jcvvught.nl. 

 


