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Baanreglement van LTC-Zutphen 
 
 
 

1. Toegang tot de banen 
 
Art. 1.1   De tennisbanen kunnen elke dag van 07.00 uur tot 23.00 uur worden gebruikt door: 
o leden van LTC-Zutphen die in het bezit zijn van een geldige ledenpas, dan wel een 

tijdelijke ledenpas, waarmee zij (online) een baan hebben gereserveerd; 
o leden van andere verenigingen die voor deelname aan competitiewedstrijden of aan 

wedstrijden in het kader van (open) toernooien het park bezoeken; 
o niet-leden die volgens de regels zijn geïntroduceerd.  
 
Art. 1.2   De banen mogen niet worden betreden indien ze bedekt zijn met sneeuw of ijzel en  
ook niet tijdens dooi na een periode van vorst. In geval van twijfel zal het bestuurslid 
onderhoud zich over de bespeelbaarheid van de banen uitspreken via de gebruikelijke 
communicatiekanalen. Indien dat niet is gebeurd, is het oordeel van de tennisleraren over 
het al dan niet gebruiken van de banen doorslaggevend. 
 
 
2. Kleding en schoeisel 
 
Art. 2   De kleding en het schoeisel dienen te voldoen aan de eisen zoals die geformuleerd 
zijn in de kledingvoorschriften van de KNLTB. 
 
 
3. Afhangen van een baan 
 
Art. 3.1    
Het afhangen van een baan is mogelijk door middel van: 
- het bevestigen van een eerder geplaatste online reservering via het digitale Afhangbord, 

of 
- het selecteren van een vrije baan via het digitale Afhangbord. 
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 
o afhangen van banen geschiedt per 30 minuten voor het enkelspel en per 45 minuten voor 

het dubbelspel (3-4 spelers); 
o dit afhangen kan alleen met een geldige ledenpas, dan wel een tijdelijke ledenpas; 
o degene die heeft afgehangen, mag het park niet verlaten. Indien dat toch gebeurt, kan de 

gereserveerde baan door een ander lid worden benut; 
o als eerste dient een vrije baan te worden afgehangen (door zelf keuze te maken of door 

het afhangsysteem automatisch te laten kiezen); 
o indien een vrije baan niet bespeelbaar is, mag een andere baan worden afgehangen. 

Dan is het uiteraard niet toegestaan de eerstgenoemde baan tijdelijk te bespelen; 
o op de dagen en uren dat een baan gebruikt wordt voor tennistraining of andere 

(tennis)activiteiten, die door het bestuur zijn geaccordeerd, kan deze baan niet door 
andere leden worden gereserveerd. 

 
Art. 3.2   indien alle banen bezet zijn en er wachtenden zijn, verliezen spelers die niet 
hebben afgehangen hun recht op het gebruik van hun baan ten gunste van de wachtenden 
die wel een baan gereserveerd hebben. 
 
Art. 3.3   Juniorleden kunnen vanaf 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag geen baan 
reserveren. 
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4. Introductie 
 
Art. 4   Leden kunnen in beperkte mate niet-leden introduceren. De vergoeding bedraagt € 5 
(vijf euro) per dagdeel per introducé. Het introducerende lid draagt zorg dat deze vergoeding 
wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer NL45 RABO 0152 6929 59 van  
LTC-Zutphen onder vermelding van ‘Íntroductie’. Leden hebben echter voorrang bij het 
reserveren van een baan.  
 
 
5. Gedrag op het tennispark 
 
Art. 5.1   Het meenemen van maaltijden en serviesgoed naar de kunstgrasbanen is niet 
toegestaan. Blikjes, flesjes en overige afvalresten dienen gedeponeerd te worden in de 
daarvoor bestemde afvalbakken. 
 
Art. 5.2   De (brom)fietsen mogen uitsluitend worden geplaatst op de daarvoor aangewezen 
plaatsen.  
 
Art. 5.3   Op het tennispark zijn de normale omgangsregels van kracht. Zo is het o.a. niet 
toegestaan om te schelden, overmatig te schreeuwen of met rackets te gooien. 
 
 
6. Afsluiten van het park 
 
Art. 6.1   Leden die als laatste een verlichte baan verlaten, dienen de baanverlichting uit te 
schakelen, nadat zij zich er van overtuigd hebben dat er geen anderen aanwezig zijn die de 
baan alsnog willen gaan gebruiken. 
 
Art. 6.2   Degene die op enig moment van de dag als laatste het clubgebouw of het 
tennispark verlaat, dient de eventuele (baan)verlichting uit te schakelen, het clubgebouw en 
de kleedkamers af te sluiten en het toegangshek op slot te doen. 
 
 
7. Slotbepalingen. 
 
Art. 7.1   In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Art. 7.2   Deze versie van het baanreglement treedt in werking na goedkeuring door de 
algemene ledenvergadering. 
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 Deze versie van het baanreglement is goedgekeurd door de algemene vergadering van 7 oktober 2020 
 
 


