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Artikel 1 
1. TV Cromwijck beschikt over 10 all weather tennisbanen voorzien van ‘Smash Court” 

en 2 all weather padelbanen. Deze banen zijn te bespelen gedurende het gehele jaar 
van 09.00 uur tot 23.00 uur. 
De baancommissie of de groundsman kunnen een of meerdere banen tijdelijk sluiten 
voor onderhoud of weersomstandigheden (opdooi). 
Op baan 8 en 9 wordt van 1 oktober tot en met 31 maart een ballonhal gezet. De 
ballonhal is eigendom van TV Cromwijck. Het beheer van de ballonhal wordt onder 
auspiciën vanhet bestuur van TV Cromwijck verzorgd. 

 
2. Het gebruik van de banen is alleen toegestaan aan:  

a. leden met een actief lidmaatschap bij Tennisvereniging Cromwijck(TVC), die in 
het bezit zijn van een geldige KNLTB- ledenpas en/of geautoriseerd zijn om 
banen te reserveren via de KNLTB Clubapp en MijnClub. 
Dit geldt ook voor ook zomer- of winterleden die tijdelijk lid zijn van onze 
vereniging 
 b. introducé(e)s onder begeleiding van een actief lid van TVC; Waarvoor de 
introducee-bijdrage is voldaan. Het lid is er voor verantwoordelijk dat deze 
bijdrage is voldaan. 
 c. d. niet-leden wanneer zij in het kader van school – of bedrijfsactiviteiten of op 
huurbasis spelen op daartoe aangewezen banen en daar vooraf door het bestuur 
goedkeuring voor hebben gekregen. 
 
Aan het gebruik van de ballonhal zijn huurkosten verbonden. Ook voor leden! Op 
www.tvcromwijck.nl/weekschema_blaashal  onder tennishal vindt u hier alle 
informatie over.   

 
3. Men is verplicht de aanwijzingen van de baancommissie, van de groundsman of van 

(leden van) het bestuur, voor wat betreft het gebruik van de tennisbanen en de goede 
orde op het tennispark, op te volgen. 

 
Indien over een entreepoort of een tennisnet het bord “Buiten gebruik” hangt, is de  

      baan buiten gebruik gesteld door bevoegden. Het is dan niet toegestaan de baan  
      te betreden om te tennissen.  
  

Het bestuur kan ook beperkende maatregelen opleggen voor het gebruik van de   
banen en/of het park, zoals bijvoorbeeld tijdens de Coronacrisis in 2020/2021. Indien 
van toepassing zullen deze maatregelen tijdig  naar alle leden gecommuniceerd 
worden via de mail, website en clubapp. 

 
 
4. Het is niet toegestaan van de banen gebruik te maken zonder te hebben afgehangen 

met een geldige ledenpas op het elektronisch afhangbord in de gang van het 
paviljoen of online op afstand een baan te hebben gereserveerd. Als het paviljoen is 
afgesloten of het afhangbord is buiten gebruik, dient men af te hangen aan het 
buitenbord bij de ingang. 
 

5. Niet-leden die op de tennisbanen van TVC worden aangetroffen zonder geldig  
Lidmaatschap worden direct van het park verwijderd. Bij het niet opvolgen van de 
order kan politie assistentie worden gevraagd. 
 
Introducé(e)s moeten bij het betreden van de banen in het bezit zijn van een geldige 
van datum voorziene Introduceepas of vooraf de introductiebidrage hebben betaald.  
    

http://www.tvcromwijck.nl/weekschema_blaashal
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Voor het introduceren wordt een vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten 
verlangd. De hoogte van de introduceebijdrage wordt jaarlijks door het bestuur 
bepaald. De betaling van het verschuldigde bedrag vindt plaats op het 
bankrekeningnummer van de vereniging. Naast het afhangbord en in de 
bevestigingsmail (bij op afstand reserveren) vindt men een QR code of betalingslink 
om eenvoudig het bedrag over te kunnen maken. 
 
Andere optie is dat het introducerende lid vooraf een introduceepas koopt bij de Bar 
(indien open). Indien de bar gesloten is dan de introductievergoeding online 
overmaken.  

 
Indien een lid van TVC op de banen van TVC wordt aangetroffen met niet-leden  
zonder introductiepas, wordt de eerste keer een waarschuwing gegeven onder 
directe betaling van € 5,00. De waarschuwing wordt door het bestuur schriftelijk 
bevestigd. Wordt hetzelfde lid nogmaals aangetroffen met niet-leden zonder 
introductiepas, dan wordt het KNLTB- pasje ingenomen gedurende vier weken en 
volgt een tweede schriftelijke waarschuwing. Wordt het desbetreffende lid een 3e keer 
in dezelfde situatie aangetroffen, dan volgt schorsing voor het desbetreffende 
kalenderjaar. 
 

6. Alle banen (tennis en padel) moeten na gebruik met de op of bij de banen aanwezige 
sleepnetten worden gesleept. Het slepen moet worden uitgevoerd door diegenen die 
op de banen hebben gespeeld. Na het slepen moeten de sleepnetten worden 
teruggehangen op de daarvoor speciaal aangebrachte ophangvoorzieningen aan de 
kopse kanten van de banen. 
 

7. Het slepen van de banen moet in cirkels worden uitgevoerd, beginnend aan de  
buitenzijde van de banen en eindigend in het hart van elke baan. Er dient vanaf het 
hek tot in midden van elke baankant te worden gesleept. Aan het toegangshek van 
elke tennisbaan is een plaatje aangebracht, waarop visueel is aangegeven hoe 
gesleept dient te worden. 

 
8. Op de banen is het dragen van tenniskleding en/of trainingspakken in combinatie met 

speciale schoenen met goedgekeurd tennisprofiel verplicht. 
Door het bestuur of de groundsman kunnen personen, die niet aan de omschreven  
kledingvoorwaarden voldoen van de banen worden verwijderd. 

 
9. Niet toegestaan zijn handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals: 

• Spelen met ballen buiten de banen en/of oefenbaan en oefenkooi; 

• Het beklimmen van de omrastering  en de lichtmasten of het slaan of trappen 
daartegen; 

• Het produceren van muziek of andere geluiden door draagbare apparatuur; 

• Het verontreinigen van de banen of het park met afval, sigaretten peuken, 
blikken of lege plasticflessen; 

• Elke vorm van beschadiging aan gebouwen, beplanting, hekwerken, 
lichtinstallatie, meubilair, baangereedschap, netten, belijningen banen en in de 
winterperiode de ballonhal inclusief de bijbehorende apparatuur; 

 
 
      De banen zijn alleen toegankelijk voor tennissende leden van TVC, trainers 

van de aan TVC verbonden tennisschool, tijdens de competitie- en open 
toernooiperiode leden van andere tennisverenigingen, de bondsgedelegeerde tijdens 
het open toernooi, de VCL en scheidsrechters. 

 
10. Huisdieren zijn op het park alleen aangelijnd toegelaten. 
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11. Auto’s en (brom) fietsen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen gestald te  
      worden en niet voor de ingang van het park, voor het paviljoen of naast de  
      banen. 
 
12. Op en rond de banen mag geen gebruik worden gemaakt worden van  

Paviljoenmeubilair. Verplaatste banken en/of terrasstoelen dienen na gebruik op hun  
oorspronkelijke plaats teruggezet te worden. 

 
13. Het gebruik van versnaperingen tijdens het spelen wordt alleen toegelaten als dit 

geen verontreiniging van het tennispark tot gevolg heeft. Flesjes, glas- en vaatwerk 
vanuit het paviljoen mogen niet langs de tennisbanen worden achtergelaten. Tijdens 
de competitieperiode dient de dienstdoende VCL hierop toe te zien. 

 
14. Tijdens het spelen van competitiewedstrijden, wedstrijden tijdens het open toernooi of  

clubkampioenschappen wordt ieder lid verzocht de nodige rust te betrachten of  
hierop toe te zien.  
 

15.  Ook tv Cromwijck voert een ontmoedigingsbeleid qua roken. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 21-01-2019 is besloten dat er op ons park niet meer gerookt 
mag worden behalve bij een naast het clubhuis (uit de buurt van de banen) 
gestationeerde zitgelegenheid. 
 

Artikel 2             

           Reserveren van de banen 

 
1. Ieder lid dat aan zijn financiële verplichtingen jegens TVC heeft voldaan, ontvangt van 

de ledenadministratie een bevestiging van het lidmaatschap zodat een account voor 
de KNLTB Clubapp kan worden aangemaakt en een KNLTB- pasje. Met de KNLTB 
pas of op afstand via het KNLTB Clubapp-account kan vervolgens een baan worden 
gereserveerd. Op het KNLTB pasje staat de naam, geboortedatum en 
lidmaatschapsnummer vermeldt.  
Elk pasje is dus een persoonlijk document voor het desbetreffende lid. 

 
2. Er zijn verschillende manieren om een baan te reserveren: 

Ter plaatse met de KNLTB tennispas 
In de gang van het paviljoen hangt het elektronisch KNLTB afhangbord of bij 
calamiteiten; aan de buitzijde van het paviljoen naast de toegangsdeur is een 
noodafhangbord geplaatst. Dit mag alleen gebruikt worden als de buitendeur van het 
paviljoen is afgesloten of het elektronisch afhangbord niet werkt. 
Op afstand digitaal via de KNLTB Clupapp of de website 
Nadat het lid de KNLTB Clubapp heeft gedownload en met zijn KNLTB-nummer een 
account voor de KNLTB Clubapp heeft aangemaakt kan hij/zij hiermee heel 
eenvoudig een baan reserveren. 
 
Het bestuur bepaalt of beide mogelijkheden tegelijkertijd in gebruik zijn of dat alleen 
ter plaatse of alleen op afstand kan worden afgehangen. Een combinatie waarbij ter 
plaatse reserveren voor bepaalde banen of tijdstippen geldt en op afstand reserveren 
voor de andere banen/tijdstippen kan ook tot de mogelijkheden horen. 
 

3. Er mag uitsluitend worden afgehangen, als men persoonlijk op het park aanwezig is 
en blijft.U dient voor een single met 2 pasjes af te hangen of 2 spelers in te voeren in 
de app en voor een dubbel met 4 pasjes, 4 namen invoeren in de app. Bij-dubbelen: 
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indien 2 spelers later komen, is het mogelijk om achteraf je bij 2 spelers aan te 
sluiten. Voorkom misbruik door alleen met uw eigen pasje af te hangen. 
Het is niet toegestaan om met 2 personen af te hangen en met 4 personen te spelen, 
waarbij de andere 2 personen alvast de volgende baan of tijd reserveren. 
 
 

4. Voor het Noodafhangbord (buiten) gelden de volgende regels: 

• Dit bord wordt alleen gebruikt als het elektronisch afhangbord buiten bedrijf is. 
In dat geval staat dit aangegeven op het elektronisch afhangbord  

• Het KNLTB- pasje, waarmee het lid heeft afgehangen mag niet worden 
verplaatst naar de volgende speelperiode of een ander baannummer zolang 
er gebruik wordt gemaakt van dezelfde baan. 

• Indien men niet binnen 20 minuten na aanvang van de volgende periode 
wordt afgehangen door een ander lid, mag men deze periode uitspelen echter 
zonder de KNLTB-pas te verhangen. 

• Vrije banen dienen het eerst te worden afgehangen. Spelers die het langst 
aan het spelen zijn dienen het eerst te worden afgehangen, in de volgorde 
eerst “singelaars” dan “dubbelaars”.  

• Indien er op een baan niet wordt gespeeld, mag men maximaal 10 minuten 
voor aanvang van de afgehangen tijd van de baan gebruik maken. 

 
5. Banen die zijn gereserveerd voor trainingen, competities of interne toernooien 

worden door de trainers, VCL of toernooileiders gereserveerd in het KNLTB Club 
reserveringssysteem, waardoor ze zowel op het elektronisch afhangbord als in de 
KNLTB Clubapp geblokkeerd zijn.   
 

6. Junioren kunnen vaak overdag spelen, maar kunnen ook ’s avonds tennissen. De 
volgende beperkingen zijn hierbij van toepassing. 
Deze tijden gelden ook voor die situatie dat een junior met een senior speelt. 
Voor de jeugd zijn de navolgende speeltijden ten aanzien van het ‘s avonds 
tennissen vastgesteld: 

• Alle junioren t/m 14 jaar maandag t/m vrijdag tot 20.00 uur op alle banen; 

• Van 15 t/m 17 jaar  maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur max 
    op 2 banen 

 
            De leeftijd op 31 december van het lopende tennisseizoen is daarbij bepalend. 
 Genoemde leeftijdsbeperkingen zijn in het KNLTB afhangsysteem geprogrammeerd. 
  

7. Indien alle banen bezet zijn, zijn enkelspelers desgevraagd verplicht te dubbelen.  
 

8. Tijdsmeting: de tijd die de buitenklok op het paviljoen aangeeft is bepalend. 
 

9. Beschikbaarheid vrije banen 
We hebben een drukke en gezellige vereniging waarbij het regelmatig voorkomt dat 
als jullie (vrij) willen spelen er een evenement wordt georganiseerd. 
Tijdens de competitieperiode, het open toernooi en interne toernooien wordt 
geprobeerd een minimaal 1 baan vrij te houden. Dat lukt niet altijd.Tijdens de 
voorjaarscompetitie op vrijdagavond, zaterdag en zondag in april en mei is de 
baanbezetting voor de wedstrijden erg hoog; vrije banen komen op zaterdag en 
zondag alleen aan het eind van de middag beschikbaar. 
Het is leden aan te raden om tijdens de competitieperiode op zaterdagen en 
zondagen pas na 17.00 uur naar de banen te komen om te tennissen. Bij andere 
evenementen meld je bij de wedstrijdtafel en vraag of er een baan beschikbaar is. 
Wij vragen je begrip te hebben voor elkaar. 
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10. Sancties; indien er leden zijn die zich bewust niet houden aan de hier beschreven 

regels, dan kunnen deze leden door het bestuur voor maximaal 4 weken worden 
uitgesloten van hun speelrecht. Klachten over dit onderwerp kunnen bij het bestuur 
worden ingediend en zullen zorgvuldig worden beoordeeld. 
 

11. De leden van het bestuur, de VCL en/ of de spelleider van interne toernooien 
beslissen indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, waarin dit reglement 
niet voorziet. 

Artikel 3 

Verlichting van de banen 
 
1.   De baanverlichting kan door ieder lid worden ingeschakeld wanneer de invallende 
duisternis dat noodzakelijk maakt. In de hal van het clubhuis boven het elektronisch 
afhangbord hangt een led-touchscreen waarop de verlichting per baan kan worden 
bediend.  
 
Indien het clubhuis gesloten is, zoals in de weekenden (s’avonds) en tijdens 
feestdagen, kan de verlichting van de tennisbanen 2,3,4,5 en de padelbanen door 
middel van de buiten schakelkast links van de ingang worden ingeschakeld. 
 
2. De verlichting schakelt om 23.00 uur automatisch uit. Vertrekt men eerder dan 
dient het laatst van de baan (banen) vertrekkende senior/ junior lid de verlichting uit te     
schakelen via het touchscreen in de hal.  

Gezien de energiekosten worden de leden geacht zo economisch mogelijk van de 
verlichting gebruik te maken.  
 
3.Alle spelende leden zijn verplicht op het moment dat op het park een akoestisch  
signaal wordt gegeven direct te stoppen met tennissen/padelen. Omdat het licht ca. 5 
minuten na het signaal automatisch uitgaat, heeft (hebben) de speler(s) na dit signaal 
de gelegenheid om de baan (banen) te slepen. 
 
4. Tijdens toernooien en andere in clubverband georganiseerde activiteiten kan de  
verlichting op een later tijdstip uitgeschakeld worden. Dit onder de verantwoording 
van de wedstrijdleiding. 
 
5. Men is verplicht storingen in de verlichting of beschadigingen aan of in de  

      schakelkasten terstond te melden aan de baancommissie. 
 
 

Artikel 4 
 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op  27 januari 2021  
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