
T.V. Rijsenhout        

Banengebruik          
 
 
Prioriteit 

1. De tennisleraren voor het geven van lessen volgens hun rooster. 
2. Competitie en toernooien, die vastgesteld zijn door het bestuur 
3. Vrij spelen door leden 

 
Ad 1. 
De tennisleraren, aangewezen door het bestuur, kunnen banen reserveren of opeisen voor het geven van 
lessen aan leden van de vereniging. 
 
Ad 2. 
Bestuursleden kunnen banen reserveren voor diverse evenementen: competities, onderlinge toernooien, 
open toernooi, clubkampioenschappen, mentortennis, jeugdtossen, clinics, etc.  
 
Ad 3. 
Met inachtneming van ad 1 en 2 kan er vrij gespeeld worden. Hierbij gelden de volgende afhangregels: 

 Er dient altijd afgehangen te worden met behulp van het electronische afhangbord in de hal. 
 Dit kan alleen met een geldig pasje. Spelen zonder geldig pasje is dus verboden (zie ook: introductie 

en verhuur). 
 2 of 3 pasjes = 30 minuten speeltijd. 4 pasjes = 45 minuten speeltijd. Is de baan daarna vrij, dan kan 

er doorgespeeld worden, maar niet opnieuw afgehangen worden. 
 Van maandag t/m vrijdag hebben jeugdleden van 15.00 – 18.00 uur voorrang. Op woensdag ook 

van 13.00 – 15.00 uur. D.w.z.: senioren mogen hen dan niet afhangen. 
 B.O. jeugd mag van maandag t/m vrijdag spelen tot 18.00 uur en V.O. jeugd tot 20.00 uur, tenzij er 

een baan vrij is. In dat laatste geval mag er niet afgehangen worden en moet er gestopt worden op 
het moment dat een seniorlid wil spelen. 

 In het weekend en op officiële feestdagen zijn de afhangrechten voor jeugdleden en senioren gelijk. 
 
Onderhoud 
De baancommissie kan te allen tijde een baan opeisen voor werkzaamheden. Ook kunnen zij een baan 
onbespeelbaar verklaren, b.v. door vorst. 
 
Verhuur 
Onze vereniging verhuurt geen banen aan niet-leden, of aan leden voor gebruik met of door derden. 
 
Introductie 
Leden van de vereniging kunnen een niet-lid (introducée) laten meespelen uitsluitend als er een baan vrij is. 
Er mag dan ook niet afgehangen te worden. De introducée dient onmiddelijk de baan te verlaten als er een 
eigen lid wil spelen en er verder geen baanruimte is. Verder: introductie dient door het lid gemeld te worden 
bij een bestuurslid, bij wie ook afgerekend dient te worden (€ 5,= per persoon). Iemand mag maximaal 3x 
per seizoen geïntroduceerd worden. 
 
Jeugdlid 
B.O. jeugdlid ben je tot 1 januari van het jaar dat je 13 jaar wordt. Daarna ben je V.O. lid, totdat je senior 
bent. 
 
Seniorlid 
Ben je vanaf 1 januari van het jaar waarin je 18 jaar wordt. 
 
N.B.: Waar deze richtlijnen niet voldoen beslist het bestuur. Bij meningsverschillen heeft het onze voorkeur 
er in onderling overleg op een prettige en sportieve manier uit te komen.  
 
Veel speelplezier. 
 
 
Rijsenhout, 10-2-2013 
Het bestuur van de “TVR”. 


