
Reglement van orde 

 

Algemeen 

 

Art 1 

Op en rond de banen dient men zich zo te gedragen dat anderen daar geen last 

van ondervinden en/of aanstoot aan nemen. 

 

Art 2 

Het dragen van gepaste tenniskleding en het dragen van de juiste schoenen op 

zowel de binnen- als buitenbanen is verplicht. 

 

Art 3  

Auto’s dienen buiten het park geparkeerd te worden. Dit met uitzondering van de 

paviljoenbeheerder en medewerkers of vrijwilligers, die op dat moment bardienst 

hebben. 

 

Art 4  

Aanwijzingen van bestuursleden, paviljoenmedewerkers, groundsman, bij      

toernooien de verantwoordelijke toernooicommissie en bij de competitie de         

parkwacht dienen te worden opgevolgd. Zo ook de mededelingen die gedaan           

worden via de reserveringszuil en het prikbord. 

 

Reserveren 

 

Art 5 

Senioren en junioren mogen de banen 1 t/m 10 reserveren telkens voor een 

periode van 60 minuten. 

Junioren tot en met 12 jaar mogen na 19.00 uur geen buitenbaan reserveren 

Senioren en junioren kunnen alleen reserveren met een geldige KNLTB-ledenpas 

middels de reserveringszuil. 

 

Art 6 

Fraude bij het reserveren zal onverwijld leiden tot een schorsing voor een door             

het bestuur te bepalen periode. 

 

Art 7 

Het reserveren van een baan kan uitsluitend plaatsvinden via de reserveringszuil,           

tenzij deze buiten gebruik is.  

In dat geval dienen de nadere instructies te worden opgevolgd. 

 

Art 8 

Na het reserveren dient men op het park aanwezig te blijven, tenzij de wachttijd              

meer dan een uur bedraagt.  

Een baan reserveren voor een bepaalde aanvangstijd is niet mogelijk. 

 

Art 9 

Leden die van de baan af komen en opnieuw via de reserveringszuil (of anders)              

een baan willen reserveren, zijn verplicht om de eventuele aangekomen leden           

voorrang te verlenen bij het reserveren.  

 



 

Art 10 

LTV leden die competitie spelen of deelnemen op een bepaalde dag aan een             

intern toernooi mogen op deze dag geen buitenbaan reserveren. Zij mogen           

echter wel spelen als er een baan vrij ligt. 

Leden die gereserveerd hebben via het geldende reserveringssysteem mogen         

onverwijld de betreffende baan opeisen.  

Deze baan dient onmiddellijk te worden vrijgegeven. 

 

Art 11 

Tijdens de vrijdagavond, zaterdag en zondag KNLTB voorjaarscompetitie zullen,         

indien noodzakelijk, alle buitenbanen beschikbaar worden gesteld voor deze         

competitie of voor trainingen. In beginsel zullen voor de recreanten 2           

binnenbanen beschikbaar zijn, voor zover deze niet verhuurd of voor trainingen           

in gebruik zijn. Tijdens elk intern of extern toernooi, behoudens          

Clubkampioenschappen, OBBJT, 45+ en Oremans open toernooi, zullen 2         

recreantenbanen beschikbaar zijn. Recreanten kunnen zich bij genoemde 4         

evenementen voor de eerste vrije baan vervoegen bij de organisatietafel. 

 

Art 12 

Het bestuur heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen de twee           

recreantenbanen beschikbaar te stellen aan de activiteit van dat moment. 

 

Art 13 

Leden van LTV Berlicum kunnen niet leden introduceren. Hiervoor zijn in het            

paviljoen introducés pasjes verkrijgbaar. De bedragen voor senioren en junioren          

worden jaarlijks vastgesteld tijdens het vaststellen van de begroting. 

De pasjes dienen voor het spelen in het paviljoen te worden betaald.  

 

Na het spelen moet het pasje worden ingeleverd waarbij 50% van het bedrag             

wordt terugbetaald. De speeltijd voor introducés bedraagt 60 minuten. Bij grote           

drukte van eigen leden is het niet mogelijk om te introduceren. 

Introducés mogen maximaal 5 keer per jaar worden geïntroduceerd. 

 

Training. 

 

Art 14 

Training mag uitsluitend worden gegeven door de verenigingstrainers onder         

verantwoording van de technische commissie. 

Het geven van tennistraining door anderen dan deze verenigingstrainers is          

zonder voorafgaande toestemming van het bestuur niet toegestaan. 

 

  



Bespeelbaarheid van banen. 

 

Art 15 

De beslissing inzake het niet bespeelbaar zijn van één of meer buitenbanen ligt             

bij het bestuur, de groundsmen of de vaste betaalde barmedewerksters. 

Dit kan het geval zijn bij: 

*water/sneeuwoverlast of onweer 

*opvriezen of dooien 

*gevaar voor blessure of letsel. 

*baanonderhoud. 

 

Paviljoen en kleedkamers. 

 

Art 16 

Het is niet toegestaan om zich zonder toestemming van het bestuur of vaste             

barmedewerkers achter de bar, in de keuken of in de bestuurskamer te begeven. 

Tegen vernielingen en overige vormen van baldadigheid zal streng worden          

opgetreden en eventuele schade zal worden verhaald. 

Het bestuur stelt zich niet aanspakelijk voor diefstal en/of verlies in het            

paviljoen, kleedkamers of het park. 

 

Art 17 

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Overige 

 

Art 18  

Honden zijn op het park niet toegestaan. 

 

Art 19 

Het is niet toegestaan om meubilair en glaswerk, buiten het terras op het park,              

mee te nemen. 

 

Art 20 

Papier, lege flessen en sigarettenpeuken moeten in de daarvoor bestemde          

bakken worden gedeponeerd. 

 

Art 21 

Tijdens de algemene ledenvergadering is het niet toegestaan van de buitenbanen           

gebruik te maken alsmede van de binnenbanen (behoudens contracten). 

 

Art 22 

Reglement gebruik binnenbanen: 

•    Al degenen die gebruik maken van de binnenbanen dienen te tennissen op 

een dusdanige schoen dat de binnenbanen niet vervuild worden en ook niet 

eerder slijten. Dat betekent schoenen die buiten niet gedragen zijn en pas in de 

kleedkamer of paviljoen aangetrokken worden. Indien de schoenen zwarte zolen 

hebben dient men zekerheid te hebben dat die niet afgeven.  Verder is het goed 

zich te realiseren dat speciale indoorschoenen de kans op blessures aanzienlijk 



verminderen. Banen kunnen telefonisch (073-5032271) of via het barpersoneel 

gehuurd worden of men kan zich inschrijven voor in de hal te houden 

(evenementen/toernooien/trainingen). 

•    In de periode mei tot en met augustus mogen A-leden naar binnen uitwijken 

als alle buitenbanen i.v.m. toernooien en of competitie in gebruik zijn of als de 

omstandigheden - zoals omschreven in art. 15 - dusdanig zijn dat de banen niet 

bespeelbaar zijn - en in alle gevallen de buitenbanen binnen 1 uur niet 

beschikbaar zijn c.q. komen.Ook dan dienen leden zich te houden aan het 

gegeven dat men alleen mag tennissen op binnenschoenen die buiten niet 

gedragen zijn. Indien men tennist op binnenschoenen met zwarte zolen dient 

men zekerheid te hebben dat deze niet afgeven. Er mag alleen worden 

afgehangen op het afhangbord onderaan de trap voor de ingang naar de 

binnenbanen.  Er mag niet gelijktijdig voor buiten afgehangen worden via het 

elektronische afhangbord. Afhangen voor de binnenbanen mag alleen voor het 

eerstvolgende hele uur als die niet gereserveerd zijn voor andere doeleinden. Dit 

moet gebeuren met twee geldige KNLTB pasjes. 

•    Betaalde verhuur heeft te allen tijde voorrang op gratis gebruik door de 

leden. Indien trainers met de training ook naar binnen willen dient men op 

dezelfde wijze af te hangen als de A-leden die in de periode mei tot en met 

augustus gebruik willen maken van vrije binnenbanen (dus niet langer dan een 

uur van te voren reserveren). Afhangen door de trainers kan met speciale pasjes 

zoals bij betaalde verhuur.  

•    Alle gebruikers van de binnenbanen zullen, al naar gelang de verhuur 

plaatsvindt door de STB of dat LTV evenementen/toernooien organiseert, vooraf 

door de verhuurder (STB) of door LTV geïnformeerd worden over de spelregels 

omtrent het gebruik van de binnenbanen. 

•    De besturen van LTV Berlicum en STB kunnen  controles uitvoeren of men 

zich aan bovenstaande regels houdt. Indien men zich vaker niet aan de 

betreffende regels houdt kan desbetreffende persoon verboden worden in de hal 

te tennissen.  

 

•    Als het paviljoen gesloten is, zijn de binnenbanen niet beschikbaar.  

 

 

Reglement voor B-lidmaatschap  

Art 1 Een B-lid blijft gehandhaafd op de ledenlijst van de LTV Berlicum en 

ontvangt als zodanig: 

- alle e-mail berichten 

- alle correspondentie over evenementen 

- mag jaarvergaderingen bezoeken maar heeft geen stemrecht  

- wordt niet aangemeld bij de KNLTB 

- heeft geen ledenpas  

 

Art 2  Het is een B-lid niet toegestaan van de buitenbanen gebruik te maken, 

ook niet als introducé. 

 



Art 3 De aanvraag voor het B-lidmaatschap kan elk moment van het jaar worden 

ingediend en zal per kwartaal ingaan.  

Art 4 De aanvraag voor een B-lidmaatschap dient door betrokkene schriftelijk 

met opgave van redenen aan het bestuur te worden gedaan.  

Art 5 Redenen voor het toekennen van het B-lidmaatschap dienen van 

structurele aard te zijn, die het tennissen gedurende een langere periode, als 

gevolg van blessures of ziekte, onmogelijk maken (minimaal een half jaar of 

langer).  

Art 6 De beslissing voor het B-lidmaatschap van de aanvrager wordt in de 

eerstvolgende bestuursvergadering genomen. De betrokkene ontvangt een 

schriftelijke mededeling van het bestuur waarvan een afschrift wordt verzonden 

aan de ledenadministratie.  

Art 7 Indien de aanvraag voor 1 juli wordt ingediend kan het bestuur besluiten 

dat 50% van de jaarcontributie niet verschuldigd is. De reeds betaalde 

contributie wordt gerestitueerd onder verrekening van de verschuldigde 

contributie voor het B-lidmaatschap. Bij aanvragen na 1 juli van het jaar is de 

gehele contributie voor het gewone lidmaatschap over dat jaar verschuldigd.  

Art 8 Bij overgang naar het B-lidmaatschap kunnen over trainingsgelden nooit 

terugbetalingen plaatsvinden en dient het eventueel verschuldigde trainingsgeld 

te worden voldaan. 

 

Art 9 Het is voor een B-lid niet mogelijk om training te volgen. 

 

Art 10 Indien het B-lid weer gewoon lid wenst te worden dient dit wederom 

schriftelijk bij het bestuur te worden aangevraagd. 

Art 11 Het bestuur beslist wanneer het gewone lidmaatschap kan ingaan. 

Art 12 Bij het opnieuw ingaan van het gewone lidmaatschap behoeft geen 

inschrijfgeld te worden betaald. Indien het gewone lidmaatschap tijdens het 

kalenderjaar weer wordt aangevraagd dan dient, indien nog geen 6 maanden zijn 

verstreken, de volledige contributie voor dat jaar te worden betaald. Indien reeds 

6 maanden of meer zijn verstreken dient 50% van de contributie voor dat jaar 

voor het B-lidmaatschap en het gewone lidmaatschap te worden betaald. 

Art 13 Na betaling van de contributie ontvangt het lid de KNLTB-ledenpas.  

 

Art 14 In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

Reglement ‘Verlenging’ van het juniorenlidmaatschap  

 

Art 1 Leden t/m 22 jaar betalen voor hun lidmaatschap 50% van het 

seniorenlidmaatschap. 

 

 

Reglement  voor wachtlijstleden  

 

Art 1 

Voor wachtlijstleden is het mogelijk om op het moment van inschrijving te kiezen             

voor een abonnement voor het spelen overdag (dagabonnement). Het         

inschrijfgeld en contributie moeten eerst worden voldaan. Het wachtlijstlid         



ontvangt geen KNLTB-ledenpas, maar kan gebruik maken van een pas voor           

wachtlijstleden te verkrijgen in het paviljoen. 

Spelen is telkens mogelijk in een periode van 60 minuten zoals omschreven in 

het Reglement van orde. 

 

Art 2 

Het dagabonnement blijft geldig tot op het moment van instroming als           

volwaardig lid. Wanneer de mogelijkheid wordt geboden om in te stromen als            

volwaardig lid kan het lid met een dagabonnement dit niet weigeren. Doet hij/zij             

dit toch dan vervalt zijn daglidmaatschap tenzij hij/zij kan aantonen dat men in             

aanmerking komt voor het B-lidmaatschap.  

 

Art 3 

De contributie voor een dagabonnement wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door          

de Algemene Ledenvergadering. 

Bij instroming tot volwaardig lid, zal het dagabonnement met de contributie           

worden verrekend.  

 

Art 4 

Met een dagabonnement is introduceren niet toegestaan.  

 

Art 5 

Spelen met een dagabonnement is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 

uur tot 17.00 uur, op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zondag vanaf 

10 uur. Tevens is spelen tijdens een toernooi op een vrij liggende baan niet 

toegestaan. Deelname aan toernooien en evenementen is niet toegestaan. 

 

Art 6 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om een dagabonnement in te trekken 

wanneer een wachtlijstlid zich niet houdt aan de gestelde regels. 

 

Art 7 

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

Het bestuur van LTV Berlicum 

(laatst gewijzigd december 2018) 


