
TV Ewijk Huishoudelijk- en Baanreglement 
 
1. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier onderschrijft men de inhoud van de statuten en het 

huishoudelijk reglement/baanreglement en zijn/haar verplichtingen te zullen nakomen. Beide stukken zijn te 
lezen op de website van TV Ewijk.  

 
2. Men kan ieder verenigingsjaar (kalenderjaar) van de tennisbanen gebruik maken indien men in het bezit is van 

een geldige ledenpas. Dit recht wordt ingetrokken als om niet moverende redenen de contributie aan TV Ewijk 
niet wordt betaald of kan worden geïncasseerd.  

 
3. De contributie wordt in de maand februari of maart via automatische incasso geïnd. 

 
4. Een lid beëindigt het lidmaatschap door schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie voor 1 

december van het lopende verenigingsjaar. Opzeggingen na deze datum worden niet gehonoreerd. De 
consequentie hiervan is dat men het volgende verenigingsjaar lid blijft. Zonder tegenbericht zal dan per 
1 januari van het daarop volgende verenigingsjaar het lidmaatschap automatisch worden beëindigd. 
Voor de junioren dienen de ouders/verzorgers schriftelijk op te zeggen. 

 

5. Wanneer het lidmaatschap noch door het lid noch door de vereniging wordt beëindigd, wordt het automatisch 
verlengd voor het volgende verenigingsjaar. 

 
6. Leden worden zoveel mogelijk in staat gesteld tennislessen, die gegeven worden door een erkende 

tennistrainer, te volgen. Het verschuldigde bedrag voor deze lessen dient voor de aanvang van de eerste les 
betaald te zijn. 

 
7. Alle mededelingen aan het secretariaat dan wel ledenadministratie moeten schriftelijk (bv via e-mail) worden 

gedaan. 
 
8. Iedereen die gebruik maakt van het complex (tennisbanen, kleedkamers, clubhuis etc.) dient deze met zorg te 

behandelen en achter te laten. Tevens is men verplicht de aanwijzingen op de diverse borden op te volgen. 

 
9. Via een alcoholconvenant, gesloten met de Gemeente Beuningen, heeft de vereniging zich verplicht te 

handelen conform de afspraken in het convenant in het bijzonder en wet- en regelgeving m.b.t. het schenken 
van alcohol in het algemeen. Alle leden worden in dit verband opgeroepen de gratis online cursus Instructie 
Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te volgen. Deze is te vinden op 
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/. Zie ook de bijlage. 

 
10. De vereniging werkt toe naar een rookvrij sportcomplex. In overleg met de leden, de Gemeente en rekening 

houdend met algemene wet- en regelgeving wordt dit doel nagestreefd. 

 
11. Om het complex te kunnen betreden moet u in het bezit zijn van een sleutel. Deze sleutel wordt na inschrijving 

en bij uitreiking van de ledenpas overhandigd. Ieder gezin moet minimaal 1 sleutel in bezit hebben. 
 
12. Bij beschadiging van roerende en onroerende goederen op het complex is het betrokken lid of zijn de 

betrokken leden, aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Bij de junioren zijn de ouders of verzorgers van 
de betrokken junior(en) aansprakelijk. 

 
13. De vereniging aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, diefstal of beschadiging van 

goederen, welke dan ook. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor eventueel lichamelijk letsel of schade door 
het gebruik van aanwezige speeltoestellen voor kinderen op het tennispark. 

 
14. Men is te allen tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur, of van de door hen gemachtigde personen, op te 

volgen. 
 
15. De tennisbanen mogen alleen worden betreden door personen (leden dan wel introducé(e)s), die 

tennisschoenen dragen. 
 
16. Het complex is het hele jaar geopend (onvoorziene omstandigheden voorbehouden), van 7.00 uur tot 23.30 uur. 

 
 

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/


 
17. Diegene die het complex als laatste verlaat, overdag of 's avonds, dient het clubhuis en het hek af te sluiten en 

de baanverlichting uit te schakelen. 

 
18. Honden dienen binnen het complex te zijn aangelijnd. 

 
19. Voor een doelmatige en billijke verdeling van de beschikbare baan- en speelruimte wordt gebruik gemaakt van 

het zogenaamde elektronisch "afhangsysteem". 

 
20. Reserveringen: 

a. Afhangen via het afhangbord is verplicht en alleen mogelijk met gebruikmaking van een geldige ledenpas. 
Onder een geldige ledenpas wordt verstaan naast de normale ledenpas voor de junioren en senioren ook 
tijdelijke pasjes en introducé(e)pasjes; 
Men kan alleen spelen als men heeft afgehangen; dit doet men door de ledenpas door het elektronisch 
afhangbord te halen, een baan en tijd te kiezen; 
b. Toegestane tijd single: 40 minuten Toegestane tijd dubbel: 50 minuten. De toegestane tijd kan niet 
veranderd worden als er al achter afgehangen is; 
c. De reservering geldt voor een single als twee leden hun pasjes hebben geplaatst en ook aanwezig zijn; 
voor een dubbel wanneer er vier leden hun pasje hebben geplaatst en aanwezig zijn (dus je kunt niet afhangen 
als alle spelers er nog niet zijn; 
d. Men is verplicht af te hangen na diegene die het langst aan het spelen is; 
e. Reserveringen op een baan dient te geschieden aansluitend aan de speeltijd van diegene die reeds op 
diezelfde baan hebben afgehangen; 
f. Competitiespelers of zij die aan een toernooi deelnemen, mogen alleen spelen op de voor hen 
bestemde banen; 
g. Tennislessen worden gezien als normale speeltijd. Leden die hieraan deelnemen kunnen pas afhangen 
als zij de tennisles achter de rug hebben; 
h. Het vóór het aflopen van de speeltijd verlengen van de tijd, het zogenaamde "doorhangen", is verboden; 
i. Behoorlijk en sportief gedrag wordt van alle leden verwacht. Bij wangedrag kan het bestuur corrigerend 
optreden. 
 

21. Junioren zijn herkenbaar aan hun ledenpas. In het jaar dat men 18 wordt, is men senior. Junioren hebben 
dezelfde rechten en plichten als senioren met uitzondering van het draaien van kantinediensten. 

 
22. Een senior lid kan Old Stars lid worden vanaf het jaar dat hij/zij 60 jaar wordt. Voor een Old Stars lid geldt een 

aangepaste contributie en geldt dat zij alleen overdag tot 18.30u van de banen gebruik mogen maken. 
Vooralsnog is een Old Stars lid geen lid van de KNLTB. Dit houdt in dat een Old Stars lid geen KNLTB 
wedstrijden en toernooien kan spelen. Als er in de toekomst (bijvoorbeeld door een specifiek Old Stars aanbod 
door de KNLTB) aanleiding is dit standpunt te wijzigen dan zal het bestuur daarover een besluit nemen. 

 
23. Alle banen kunnen tot 18.30 uur door iedereen worden afgehangen. Na 18.30 uur hebben senioren op alle 

banen voorrang. 
 
24. Men dient de banen opgeruimd achter te laten en eventuele aanwijzingen van de onderhoudsman op 

te volgen. 
 
25. Een introducé mag onbeperkt worden geïntroduceerd uitgezonderd tijdens competities, toernooien en 

lesdagen. Echter bij grote drukte hebben de eigen leden te allen tijde voorrang op de introducé(e)s. 
Introducé(e)s hebben dezelfde plichten als een lid. Het lid dat iemand introduceert is te allen tijde 
aansprakelijk voor de introducé(e)s.  
a. Het elektronisch afhangbord voorziet erin om een introducé als blanco speler op te voeren. In theorie zijn er 
per wedstrijd minimaal 1 en maximaal 3 introducés. Senioren betalen € 5,00 en junioren betalen € 2,50 per 
geïntroduceerde. De kosten worden aan het eerst vermelde lid van TV Ewijk in rekening gebracht. 
b. De verplichting tot betaling voor de introducé(e)s gaat in vanaf de derde keer dat introducé(e)s door een lid 
wordt opgevoerd. Dit betekent dat de eerste twee introducée momenten kosteloos zijn. 

 
26. Ieder lid van 18 jaar of ouder is verplicht in een verenigingsjaar een, door het bestuur nader te bepalen, aantal 

kantinediensten of vrijwilligersactiviteiten op zich te nemen. Op dit moment zijn dit twee kantinediensten en 
minimaal één andere vrijwilligers activiteit. Voor iedere niet gedraaide kantinedienst wordt er € 25 in rekening 
gebracht. De kantine diensten zijn af te kopen voor € 50. Dit moet voor 1 maart kenbaar worden gemaakt aan 
de Ledenadministratie. De € 50 zal dan via incasso worden geïnd. 



 
 

27. Leden die gedurende langere tijd om gezondheidsredenen niet kunnen tennissen, kunnen een beroep 
doen op de regeling voor tijdelijk zieken. 
Dit houdt in: 

a. aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de ledenadministratie; 
b. in de periode dat aanspraak wordt gemaakt op deze regeling kan niet getennist worden, ook 
niet als introducé(e); 
c. vanaf de datum dat het verzoek bij de ledenadministratie ontvangen is, gaat deze regeling in; 
d. de restitutie zal gelijk zijn aan € 6,00 per maand; te beginnen met de maand volgend op het 
tijdstip van aanvragen. 

 
 
28. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in "functie" gekozen, de overige bestuursfuncties 

worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 
 
29. Tijdens de ledenvergadering wordt voor een periode van één jaar een nieuwe kas controle commissie 

samengesteld. De commissie bestaat uit tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
Iemand mag maximaal 2 jaar aaneensluitend in de kas controle commissie zitten. 

 
30. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement/baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering dd 21 september 2020. 
 

 
  



Bijlage 
 

Breng je club niet in de problemen:  
volg de IVA voordat je een bardienst draait! 

 
Volgens de Drank & Horecawet is het verplicht dat er tijdens een bardienst minimaal 1 
persoon aanwezig is die een IVA heeft gevolgd. Een IVA is een Instructie Verantwoord Alcohol 
schenken. Hier leer  je de wettelijke eisen van de Drank & Horecawet en hoe je die als 
barvrijwilliger kan uitvoeren. Wist je bijvoorbeeld dat de club een boete van 1360 euro krijgt 
als er alcohol wordt geschonken aan een minderjarige? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk 
als een bezoeker van je club met teveel alcohol op toch in de auto stapt? 
In de instructie krijg je antwoord op de laatste vraag en leer je hoe je het beste ‘nee’ kan 
verkopen.  
 
Via https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/  kan je de instructie volgen. Aan het eind 
krijg je een certificaat, neem deze mee naar de club. Achter de bar ligt een map met alle 
certificaten van barmedewerkers. 
Succes en alvast bedankt! Door dit te volgen help je je club om aan de voorwaarde van de 
Drank & Horecawet te voldoen en te voorkomen dat een vergunning wordt ingetrokken. 
 

 

 

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

