
ALGEMENE REGELS 
 
1. OPENINGSTIJDEN 
Het complex is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot donker/einde verlichtingstijden. 
Op de banen met verlichting kan men spelen: 

1 maart - 1 juni   tot 22.30 uur 
1 juni - 1 september      tot 23.00 uur 
1 september - 1 november       tot 22.30 uur 
1 november - 1 maart         tot 22.00 uur 

Tijdens de wintermaanden kunt u op de verlichte banen spelen door een sleutel te kopen bij 
de bij Els en Harry de Vink, Vossestaart 6, tel: 286569. 
U kunt daarmee de benedendeur openen en dan eigenhandig de verlichting aan- en 
uitzetten. 
Om overlast voor, en klachten van, de buurtbewoners te voorkomen en ervoor te zorgen dat 
onze vereniging haar baan- en verlichtingsvergunning niet verliest, wordt u vriendelijk doch 
dringend verzocht om bovenstaande verlichtingstijden ZEER STRICT aan te houden!!!!! 
 
 
2. KLEDING OP DE BAAN 
Het dragen van tenniskleding is bij het spelen op de baan verplicht. Schoenen met zwarte 
zolen zijn ten strengste verboden! 
 
 
3. TOEGANG TOT HET PARK EN HET CLUBHUIS 
Het complex is toegankelijk voor leden, introducés en belangstellenden. 
Op het park dient u zich zodanig te gedragen dat u anderen op het park c.q. in de omgeving 
van het park (zoals bijv. de buren) geen overlast bezorgt. Dat betekent dat u uw stemvolume 
matigt en uw taalgebruik netjes houdt. 
De muziek en (stem)geluiden in en om het clubhuis (dus ook op het terras) worden 
gematigd zodat de buren hiervan geen hinder ondervinden.  
Vanaf 22.00 uur ’s avonds wordt de deur van het terras naar het clubhuis gesloten om 
geluidsoverlast voor de buren te voorkomen. 
Honden worden slechts aan de lijn toegelaten. 
Bestuursleden hebben het recht personen toegang tot het park te verbieden. 
 
 
4. OEFENKOOI 
De rechten van senioren en junioren op het gebruik van de oefenkooien zijn gelijk.  
Indien er meerdere gegadigden zijn, is de maximale oefentijd 10 minuten.  
 
 
5. NALEVING BAANREGLEMENT 
Leden van de technische commissie, jeugdcommissie, barcommissie en bestuursleden zien 
toe op de naleving van het baanreglement. 
Bij geschillen rondom dit reglement wordt door het bestuur beslist. 
Volgens art. 7 van de statuten heeft het bestuur het recht om leden te schorsen. Het bestuur 
kan dit doen op voorstel van de jeugdcommissie/technische commissie/barcommissie 
wegens herhaaldelijk overtreden van dit reglement. 
 
 
6. WIJZIGING BAANREGLEMENT 
Alleen de technische commissie heeft het recht het baanreglement (tijdelijk) te wijzigen. 
Deze wijzigingen worden dan bij het afhangbord en/of in de kantine kenbaar gemaakt. 
 
 



7. ANTI-ROOKBELEID 
Tijdens de navolgende jeugdactiviteiten geldt een rookverbod in het clubhuis. 
Jeugduitwisselingen, jeugdtoss, woensdagmiddagcompetitie en –intercity, Ruijgroktoernooi, 
jeugdzondagen, jeugdclubkampioenschappen tot 18.00 uur en het puppytoernooi. 
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