
REGLEMENT VAN ORDE – april 2022
Algemeen

Art 1
Auto’s dienen buiten het park geparkeerd te worden. Dit met uitzondering van de paviljoen
beheerder en medewerkers of vrijwilligers, die op dat moment bardienst hebben. Fietsen worden
in de daarvoor bestemde fietsenstalling geplaatst.

Reserveren

Art 2
Senioren en junioren mogen de binnen- en buitenbanen reserveren telkens voor een periode van
60 minuten.
Junioren tot en met 12 jaar mogen na 19.00 uur geen baan reserveren.
Senioren en junioren kunnen alleen reserveren met een geldig lidmaatschap middels de KNLTB
app. Indien deze buiten gebruik is, dienen nadere instructies te worden opgevolgd.
Zowel leden als niet-leden kunnen ook een contract afsluiten voor een (binnen)baan. Dit is
mogelijk via verhuur@ltvberlicum.nl

Losse verhuur is mogelijk voor niet-leden buiten de spitsuren. Dit is mogelijk in afstemming met
het barpersoneel, secretariaat of via de reserveringsapp.
Spitsuren zijn van 9.00 uur tot 11.00 uur en van 18.30 uur tot 21.30 uur op maandag tot en met
vrijdag. Het bestuur kan tijdelijk extra spitstijden benoemen.

Art 3
Fraude bij het reserveren zal onverwijld leiden tot een schorsing voor een door het bestuur te
bepalen periode.

Art 4
Het is niet mogelijk twee keer direct achter elkaar te tennissen en/of te padellen. Er dient
minimaal 1 uur tussen te zitten. Bovendien kan maximaal 7 keer per week afgehangen worden.

Art 5
LTV leden die competitie spelen of deelnemen op een bepaalde dag aan een intern toernooi
mogen op deze dag geen baan reserveren.

Art 6
Indien een competitieteam te weinig banen heeft om binnen de tijd de competitiewedstrijden te
spelen, dienen zij contact op te nemen met de VCL.

Art 7
Tennis
Tijdens de vrijdagavond, zaterdag en zondag KNLTB voorjaarscompetitie en tijdens interne of
externe toernooien zullen, indien noodzakelijk, alle buitenbanen beschikbaar worden gesteld voor
deze activiteiten. In beginsel zullen voor de recreanten 3 binnenbanen beschikbaar zijn.
Recreanten kunnen zich bij genoemde evenementen voor de eerste vrije buitenbaan vervoegen bij
de organisatietafel.
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Padel
Tijdens de KNLTB competitie en tijdens interne of externe toernooien zullen twee padelbanen
vrij gehouden worden voor vrij padellen.

Tennis en padel
In de jaarkalender wordt rekening gehouden zoveel als mogelijk tijdens evenementen geen
trainingen plaats te laten vinden.

Art 8
Het bestuur heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen de recreantenbanen, zowel bij tennis
als padel, beschikbaar te stellen aan de activiteit van dat moment.

In de spitsuren is er maximaal 1 binnenbaan beschikbaar voor contractanten. De overige drie
banen zijn beschikbaar voor leden om vrij af te hangen. Alleen trainingen voor de jeugd mogen,
bij slecht weer, naar binnen. Dit is niet in de avonduren. Seniorentrainingen mogen niet naar
binnen verplaatst worden.

Art 9
Leden van LTV Berlicum kunnen niet leden introduceren.
Twee keer per jaar kan een lid gratis een introducé mee laten tennissen of padellen. Via de
KNLTB app kies je dan niet voor een medelid maar voor het toevoegen van een introducé.
Tijdens de piekuren (in de ochtend tussen 9.00 uur en 11.00 uur en de avond tussen 18.30 uur en
21.30 uur) is het NIET mogelijk een introducé mee te laten spelen.

Training

Art 10
Training mag uitsluitend worden gegeven door de verenigingstrainers onder verantwoording van
de technische commissie.
Het geven van training door anderen dan deze verenigingstrainers is zonder voorafgaande
toestemming van het bestuur niet toegestaan.

Bespeelbaarheid van banen

Art 11
De beslissing inzake het niet bespeelbaar zijn van één of meer buitenbanen ligt bij het bestuur, de
groundsmen of de vaste betaalde barmedewerksters.
Dit kan het geval zijn bij:
*water/sneeuwoverlast of onweer
*opvriezen of dooien
*gevaar voor blessure of letsel.
*baanonderhoud.



Paviljoen en kleedkamers

Art 12
Het is niet toegestaan om zich zonder toestemming van het bestuur of vaste barmedewerkers
achter de bar, in de keuken of in de bestuurskamer te begeven.
Tegen vernielingen en overige vormen van baldadigheid zal streng worden opgetreden en
eventuele schade zal worden verhaald.
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies in het paviljoen, kleedkamers
of het park.

Park

Art 13
Honden zijn op het park, mits aangelijnd, toegestaan.

Art 14
Het is niet toegestaan om meubilair en glaswerk, buiten het terras op het park, mee te nemen.

Art 15
Papier, lege flessen en ander afval moeten in de daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd.

Gebruik binnenbanen

Artikel 16
Al degenen die gebruik maken van de binnenbanen dienen te tennissen op een dusdanige schoen
dat de binnenbanen niet vervuild worden en ook niet eerder slijten. Dat betekent schoenen die
buiten niet gedragen zijn en pas in de kleedkamer of paviljoen aangetrokken worden. Indien de
schoenen zwarte zolen hebben, dient men zekerheid te hebben dat die niet afgeven. Verder is het
goed zich te realiseren dat speciale indoorschoenen de kans op blessures aanzienlijk verminderen.
In geval van rolstoeltennis moet gebruik worden gemaakt van sportrolstoelen welke schoon zijn.

Art 17
De besturen van LTV Berlicum, SET en STB of door hen aangewezen personen kunnen
controles uitvoeren of men zich aan bovenstaande regels houdt. Indien men zich vaker niet aan de
betreffende regels houdt kan desbetreffende persoon verboden worden in de hal te tennissen.

Art 18
Als het paviljoen gesloten is, zijn de binnenbanen bereikbaar via de entree naast het terras.

B-lidmaatschap
Art 19
Een lid dat gedurende een langere periode, als gevolg van blessures of ziekte, niet kan sporten
(minimaal een half jaar of langer)kan eenB-lidmaatschap aanvragen.



Art 20
Een B-lid heeft de volgende rechten:

-blijft gehandhaafd op de ledenlijst van de LTV Berlicum- ontvangt alle e-mail
berichten, nieuwsbrieven enalle correspondentie over evenementen
- mag jaarvergaderingen bezoeken maar heeft geen stemrecht
- wordt niet aangemeld bij de KNLTB
- heeft geen actieve ledenpas

Art 21
Het is een B-lid niet toegestaan van de tennis- en padelbanen gebruik te maken, ook niet als
introducé en deze mag niet deelnemen aan trainingen en evenementen

Art 22
Bij overgang naar het B-lidmaatschap kunnen over trainingsgelden nooit terugbetalingen
plaatsvinden en dient het eventueel verschuldigde trainingsgeld te worden voldaan.

Art 23
De aanvraag voor het B-lidmaatschap kan elk moment van het jaar worden ingediend en zal per
kwartaal ingaan.De aanvraag voor een B-lidmaatschap dient door betrokkene schriftelijk met
opgave van redenen aan het secretariaat te worden gedaan.

Art 24
De beslissing voor het B-lidmaatschap van de aanvrager wordt door het bestuur genomen. De
betrokkene ontvangt een schriftelijke mededeling van secretariaat waarvan een afschrift wordt
verzonden aan de ledenadministratie.

Art 25
Indien de aanvraag voor 1 juli wordt ingediend kan het bestuur besluiten dat 50% van de
jaarcontributie niet verschuldigd is. De reeds betaalde contributie wordt gerestitueerd onder
verrekening van de verschuldigde contributie voor het B-lidmaatschap. Bij aanvragen na 1 juli
van het jaar is de gehele contributie voor het gewone lidmaatschap over dat jaar verschuldigd.

Art 26
Indien het B-lid weer gewoon lid wenst te worden dient dit wederom schriftelijk bij het
secretariaat te worden aangevraagd.

Art 27
Het bestuur beslist wanneer het gewone lidmaatschap kan ingaan.

Art 28
Bij het opnieuw ingaan van het gewone lidmaatschap behoeft geen inschrijfgeld te worden
betaald. Indien het gewone lidmaatschap tijdens het kalenderjaar weer wordt aangevraagd dan



dient, indien nog geen 6 maanden zijn verstreken, de volledige contributie voor dat jaar te worden
betaald. Indien reeds 6 maanden of meer zijn verstreken dient 50% van de contributie voor dat
jaar voor het B-lidmaatschap en het gewone lidmaatschap te worden betaald.

‘Verlenging’ van het juniorenlidmaatschap

Art 29
Leden t/m 22 jaar betalen voor hun lidmaatschap 50% van het seniorenlidmaatschap.

Overig

Art 30
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bestuur van LTV Berlicum
(laatst gewijzigd 24 mei 2022)


