
Parkreglement en baanreserveringssysteem 
Tennisvereniging Boskoop | 2023 

1. Je mag op de tennisbanen van T.V. Boskoop spelen, als: 

1. Je een geldig KNLTB T.V. Boskoop ledenpasje hebt 

2. Je gastspeler bent en daarvoor hebt betaald (max 3 keer per jaar per 

persoon) 

3. Je een baan hebt gehuurd via Meet & Play 

4. Genodigde speler bij competitie en toernooien 

2. Je draagt tenniskleding en tennisschoenen 

3. Je maakt altijd gebruik van het baanreserveringssysteem (uitzondering hierop is bij 

toernooien en competitie) 

4. De eerste reservering doe je online (KNLTB ClubApp). Een eventuele volgende 

reservering voor dezelfde dag kan via het digitale afhangbord. 

5. Een baanreservering is voor zowel enkel- als dubbelspel 45 minuten. 

6. Jeugd t/m 17 jaar kan maandag t/m vrijdag alleen overdag (tot 19.45 uur) tennissen. 

De laatste reserveringstijd voor jeugd is 19.00 uur. 

7. Dagleden mogen spelen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur. 

Voorjaarscompetitieleden mogen spelen t/m 15 juni. Zomerleden mogen spelen van 

15 juni t/m augustus. Najaarscompetitieleden mogen spelen vanaf 15 augustus.  

8. Het bestuur heeft het recht om banen te reserveren voor clinics, trainingen, 

competitie en toernooien.  

9. Tennisvereniging Boskoop is een rookvrije omgeving. 

10. Drugsgebruik is op de tennisvereniging (in zowel het clubhuis als op het terras of 

langs de banen) niet toegestaan. 

11. Fietsen moeten worden gestald in de fietsenrekken. Auto’s mogen niet worden 

geparkeerd op het park, met uitzondering van leveranciers. 

12. De baanverlichting kan worden gebruikt tot 23.00 uur. 

13. De bar is geopend vanaf 9.00 uur tot 23.30 uur. Direct na 23.30 uur moet het park in 

alle rust verlaten te worden. Om 1.00 uur gaat alle verlichting uit via een tijdklok. 

14. Verlaat het park geruisloos om (over)last naar de buren te vermijden. Wij blijven 

graag goede vrienden met de buren.  

15. Bij Tennisvereniging Boskoop kan uitsluitend worden gepind. Contant geld is niet 

aanwezig.  

16. Bij Tennisvereniging Boskoop gelden 10 gedragsregels: 

1. Geen geruzie 

2. Niet vloeken 

3. Niet met rackets gooien 

4. Geen ballen buiten het park slaan 

5. Geen drugs, niet roken 

6. Na het spelen de baan slepen en indien nodig besproeiing aanzetten 

7. Kleedkamer en douches netjes achterlaten 

8. Pinnen bij iedere bestelling of pinnen voor vertrek 

9. Ruim eigen vaat op; de bardienst verkoopt consumpties, maar hoeven niet de 

rommel van anderen op te ruimen 

10. De laatste die vertrekt controleert of alle lichten uit zijn, de verwarming uit is, 

de kussens naar binnen zijn en zet het alarm aan 

17. Bij onduidelijkheden of onderwerpen die niet staan vermeld in het statuut, 

huishoudelijk reglement of dit parkreglement beslist het bestuur. 

18. In bijzondere omstandigheden (bv tijdens de corona pandemie) heeft het bestuur het 

recht om passende en dwingende voorschriften op te stellen. 


