
KNLTB-regels - Hou je aan de regels en hou de stand goed bij. Ga bij 
twijfel terug naar de stand waar je het samen over eens bent of 

-
mee eens zijn.

Paviljoen - Klop je schoenen af voor binnenkomst, laat geen tassen 
slingeren en ruim je afval op.
Zelf meegebrachte etenswaren nuttigen is in principe niet toegestaan in 
het paviljoen en op het terras.

Afhangbord - 
hou rekening met je medespelers.

Alcoholgebruik - Het gebruik van alcohol is onder de wettelijke 
leeftijdsgrens niet toegestaan.

Respect - Toon respect voor elkaar, de trainers, de wedstrijd-
leiding, de pachter, en anderen die de vereniging dragen.

Honden - Honden zijn op het park toegestaan mits aangelijnd en ze 
geen overlast veroorzaken. Hondenpoep dient direct door de verzorger 
te worden opgeruimd.

Gedrag - Roep of vloek niet op de baan en gooi niet met je racket! 
Geef geen aanstoot en hou het ook voor anderen plezierig.

Fiets - 

Toeschouwers (ook ouders!) - Het gedrag van de toeschouwers is 
mede bepalend bij de plezierbeleving van de speler. Geef geen com-
mentaar en ga niet in discussie.

Sanctie - Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag ver-
tonen, mogen door de pachter of een bestuurslid uit het paviljoen en 
van het terrein worden verwijderd. Indien bij herhaling wordt gecon-
stateerd dat een lid zich aan bovengenoemde regels en verplichtingen 
onttrekt, is het bestuur bevoegd passende maatregelen te nemen, welke 
in het uiterste geval tot uitsluiting van de vereniging kunnen leiden.

Gedragsregels LTC Vleuten - De Meern
LTC wil een sportieve en gastvrije vereniging zijn, waar wederzijds respect de boventoon voert.

Kinderen - Hou je kinderen goed in het oog. Kinderen die niet tennis-
sen mogen alleen onder begeleiding op het park. Ouders die tennis 
spelen mogen wel kinderen meenemen maar moeten er voor zorgen, 
dat deze kinderen geen overlast bezorgen.


