Baanregelement

Artikel 1
Het reglement is van toepassing voor de banen,
die niet gereserveerd zijn voor competities, (open)
toernooien, trainingen, kampioenschappen, tossen
of met goedvinden van het bestuur georganiseerde
activiteiten.

Artikel 2
Het reglement is altijd van toepassing, ook als niet
alle banen bezet zijn.

Artikel 3
Iedereen die op de baan staat moet met zijn (geldige) pas*) afhangen via het afhangsysteem.
Toelichting: *) Het kan hier zowel gaan om een KNLTB-pas als om een introducé- of zomerpas.

Artikel 8
Als men als laatste de baan verlaat, dient men direct
de baanverlichting uit te (laten) schakelen. Men
dient altijd eerst de verlichte banen te reserveren.
Artikel 9
Bij plasvorming, ijzel of sneeuw en tijdens dooi na
een lange vorstperiode mag men de banen niet betreden (zie hiervoor de meldingen op de website).

Artikel 10
Na het spelen op de smashcourtbanen dient men
deze banen altijd te vegen volgens de bij de banen
aanwezige instructies.
Men dient na het park (en met name de gebruikte
banen en de binnenruimten) schoon achter te laten.

Artikel 4
Een baan kan gereserveerd/bespeeld worden door
minimaal 2 en maximaal 4 spelers die vanaf het tijdstip van reserveren allen aanwezig moeten zijn.

Artikel 11
Het dragen van tenniskleding en tennisschoenen is
verplicht.
Men dient zich sportief en naar algemeen aanvaarde
normen en waarden te gedragen en elkaar te respecteren.

Artikel 5
Wanneer alle banen in gebruik zijn is men altijd verplicht het dubbelspel te spelen. Voor het tweetal dat
bijplaatst geldt dezelfde reserveringstijd als voor het
tweetal dat reeds op de baan staat.

Artikel 12
Het betreden van het park gebeurt op eigen risico; de vereniging is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of beschadiging van eigendommen van
spelers en/of bezoekers.

Artikel 6
Het park is toegankelijk voor alle leden op alle dagen
van 07.00 uur tot 23.00 uur.
Na 19.00 uur mogen jeugdleden onder 12 jaar alleen
gebruik maken van de banen als zij samen met een
seniorlid tennissen.

Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
beslist het bestuur.

Artikel 7
Een lid mag een introducé meebrengen, als die
voorzien is van een introducé-pas.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van

