
Baanreglement TC Raoktum      

Afhangen: 

 U bent verplicht af te hangen op het digitale afhangbord met uw eigen geldige KNLTB pas van TC Raoktum 

 Wanneer de KNLTB pas is vergeten kan men bij de bardienst een introducépas krijgen (borg van € 5,=) 

 Het is verboden om met de KNLTB pas van een ander lid af te hangen 

 De speeltijd en de baan worden door de computer aangegeven. Voor de single geldt een speelduur van 45 
minuten, voor een dubbel 1 uur. Wanneer 3 mensen op een baan afhangen geldt dit als een single 

 Indien er meer dan 4 wachtenden per baan zijn mag er niet meer gesingeld worden 

 Ieder lid kan erop toezien dat iedereen (lid en introducé) heeft afgehangen en mag indien er niet is 
afgehangen, deze persoon (personen) verzoeken de baan te verlaten 

 Op de baan (banen) waar training wordt gegeven kan niet worden afgehangen. Deze banen worden van 
tevoren door de trainster geblokkeerd. 

 
 

Op de baan en het park: 
 
Draag op de baan tenniskleding en tennisschoenen,  die geschikt zijn voor kunstgras 
Let op je taalgebruik 
Honden zijn toegestaan op het park, mits aangelijnd 
 
 

Introduceren: 
 

 Een lid kan een NIET – Raoktum lid introduceren 

 Per jaar kan een NIET – Raoktum lid maximaal 3 keer  worden geïntroduceerd 

 Het Raoktum  lid is verplicht om vooraf een introducépas te kopen aan de bar of bij een van de 
bestuursleden. Indien er niemand aanwezig is, maakt u € 5,= over naar TC Raoktum: NL50RABO 0334256402 

 De introducépas is de gehele dag geldig, op de datum waarop deze is afgegeven en alleen te gebruiken in 
aanwezigheid van een lid van Raoktum 

 Een introduce mag niet met een KNLTB pas van een Raoktum lid tennissen. Deze passen zijn niet 
overdraagbaar. 

 Een introducépas kost voor senioren € 5,= en voor junioren € 2,50 (per pin te voldoen) 

 Voor het gebruik van een introducépas dient € 10,= borg te worden voldaan. 
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