
LTV Herkenbosch is  een tennisclub met  150 leden en beschikt  over  goede
faciliteiten.  Een  prachtige  ligging,  een  mooi  ingericht  paviljoen,  zes
gravelbanen waarvan er vier voorzien zijn van moderne LED verlichting. En
speciaal voor haar jeugdleden is er een oefenmuur en een minibaan.

Door het vertrek van ons huidige groundsman ontstaat er een vacature voor een
enthousiaste:

GROUNDSMAN (M/V)

Als groundsman ben je zelfstandig verantwoordelijk voor een goede conditie van de
banen. Dit  betekent  dat  er regelmatig (zeker wekelijks) onderhoud aan de banen
moet  plaatsvinden.  Soms  blijft  dit  beperkt  tot  het  opruimen  van  wat  takken  en
bladeren, maar ook het herstellen van gaten in de baan hoort bij de werkzaamheden.
Een  team van  vrijwilligers  (Baan  Onderhouds  Team)  staat  ter  beschikking  om -
indien gewenst - te helpen bij de werkzaamheden.
Bij het onderhoud van de banen wordt de Losser-methode gehanteerd. De bedoeling
hiervan  is  dat  er  met  ondersteuning  van  mechanische  hulpmiddelen  zo  efficiënt
mogelijk wordt gewerkt. 

Wat zijn de werkzaamheden?
● Seizoensklaar maken van de banen (o.a. walsen van de banen, vernieuwen 

van lijnen, ophangen van netten)
● Klein en groot onderhoud aan de banen (o.a. vegen en sproeien)
● Onderhoud van het park (o.a. gras maaien) 
● Aansturen van vrijwilligers 



Wat verwachten we van de groundsman?
● Is in staat om zelfstandig te werken
● Is ook beschikbaar in de weekenden 
● Is een handig en is aanpakker
● Beschikt over goede sociale vaardigheden
● Heeft affiniteit met de sport tennis

Wat kunnen wij jou bieden?
● Een gratis lidmaatschap van de vereniging
● Een vrijwilligersvergoeding
● Opleiding/instructie over de Losser-methode van baanonderhoud

Ben je geïnteresseerd geraakt? Wil jij je inzetten voor onze vereniging? Dan ben jij
de persoon die we zoeken!

Heb je interesse of heb je nog vragen, neem dan contact op met Robin Meinders
E-Mail : robin.meinders@outlook.com
Tel : 06 - 55 821 722 (liefste ‘s avonds)


