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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Rechten en verplichtingen van de leden 
 
Artikel 1 
De leden zijn verplicht zich te houden aan de ter plaatse geldende reglementen en aan de 
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur 
optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.  
 
Artikel 2 
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen op de 
wijze zoals door het bestuur is vastgesteld. 
Het bestuur zal aan de leden die niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, 
éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn 
nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer 
bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn 
financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid 
verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. 
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is 
het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 
rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd 
 
Artikel 3 
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en 
commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging 
aanwezig te zijn. 
 
Vergaderingen 
 
Artikel 4 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of 
tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding 
en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de 
vergadering te schorsen of te verdagen. 
 
Artikel 5 
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een 
schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste 
veertien dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een 
bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van 
tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van 
het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 
 
Artikel 6 
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris 
geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. 
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de 
te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door 
de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, 
uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. 
 
Artikel 7 
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De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de 
voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste 
zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de 
secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden 
daarin wensen op te nemen. 
 
 
 
Artikel 8 
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan 
de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een 
lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde 
agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door 
tenminste vier andere leden. 
 
Commissies 
 
Artikel 9 
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of 
bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de 
bevoegdheden van de benoemde commissie.  
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde 
verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming 
kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of 
gewijzigd. 
De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de 
Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer 
leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen 
worden vervangen. 
 
Artikel 10 
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, 
wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een 
plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal 
innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de 
algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van 
de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. 
 
Artikel 11 
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie 
gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden 
kunnen ook zitting hebben in de T.C. 
 
Artikel 12 
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit: 
a.        het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte; 
b.        het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen; 
c.        het coördineren van eventuele verzoeken aan de KNLTB voor wijziging van 
           speelsterkte. 
d.        het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;  
e.        het toelaten van introducé(e)s. 
 
Besluitvorming 
 
Artikel 13 
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Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden 
stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde 
geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat 
gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan. 
 
Artikel 14 
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het 
resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem 
is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het 
uitbrengen van de stem. 
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet 
aangenomen. 
 
 
 
 
Artikel 15 
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene 
vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze 
als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de 
benoeming van ereleden. 
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of 
Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel 
als verworpen beschouwd. 
 
Bestuur 
 
Artikel 16 
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het 
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is 
bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het 
woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het 
stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.  
 
Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde 
zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de 
in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn 
terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende 
geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het 
bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het 
tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 
 
Artikel 17 
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een 
vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden 
waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens 
werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen 
leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de 
bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden 
fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk 
bestuur. 
 
Artikel 18 
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door 
een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 
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Artikel 19 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op 
tienduizend euro. 
 
Verplichtingen van het bestuur 
 
Artikel 20 
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden 
van: 
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen; 
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het 
bestuur;  
c. de bezittingen en schulden van de vereniging.  Kleine voorwerpen van geringe waarde, 
welker gebruik korter dan een jaar  pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden 
opgenomen. 
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één 
week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. 
De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard. 
 
Aanmeldingsformulier 
 
Artikel 21 
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden 
vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum. De bij de 
aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging 
opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere 
verenigingsactiviteiten.   
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te 
geven.  
De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in 
verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in 
verband met de aanmelding als lid.     
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 22 
Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de 
vereniging. 
 
Artikel 23 
In het belang van de vereniging kunnen seniorleden gehouden worden hand- en 
spandiensten te verrichten t.b.v de vereniging. Het bestuur kan op deze regeling een 
uitzondering maken.  
 
Artikel 24 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op ………………….. 
 
Dit Reglement is door de KNLTB goedgekeurd op 10 november 2011. 
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BAR- EN CLUBHUISREGLEMENT 
 
ALGEMEEN 
Doelstelling:  
Het bar- en clubhuisreglement stelt regels voor het beheer en het gebruik van de bar in het 
clubhuis. Alle leden worden geacht zich aan deze regels te houden, in het belang van een 
goede onderlinge sfeer en optimaal gebruik van de bar en clubhuis.  
 
Verantwoordelijkheid:  
De barcommissie is verantwoordelijk voor de exploitatie van de bar en de uitvoering van de 
bardienst. De barcommissie en de accommodatiecommissie zijn verantwoordelijk voor het 
onderhoud van het clubhuis en de bijbehorende inventaris.  
 
Openingstijden:  
De bar en het clubhuis worden door de bardienst geopend en gesloten.  
De reguliere openingstijden tijdens de maanden april tot en met september zijn:  
Maandag t/m vrijdag  : 10.00 tot 12.00, 14.00 tot 17.00, 19.00 tot 24.00 uur.  
Zaterdag en zondag  : 10.00 tot 24.00 uur.  
Bij bijzondere evenementen kan in overleg met het bestuur van de reguliere openingstijden 
afgeweken worden.  
Tijdens de maanden oktober tot en met maart is de bar en het clubhuis beperkt geopend. 
 
Bardienst:  
De bardienst wordt uitgevoerd door vrijwilligers volgens de ‘’Instructie voor de bardienst’’, 
opgesteld door de barcommissie.  
De taken van de bardienst zijn:  

- bediening van de bar 
- toezicht houden op het clubhuis 
- uitvoeren van introductieregelingen  
- bedienen van de baanverlichting  
- in voorkomende gevallen, opening en sluiting van het park 

Alle aanwijzingen die de bardienst i.v.m deze taken geeft, moeten worden opgevolgd door de 
aanwezigen op het park. Het rooster voor de bardienst wordt vastgesteld door de 
barcommissie. Seniorleden vanaf 18 jaar zijn verplicht bardienst te draaien, of kopen het af 
voor een bedrag dat door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring 
wordt voorgelegd. 
 
Prijzen:  
De prijzen van consumpties worden duidelijk zichtbaar bij de bar vermeld.  
 
REGELS VOOR DE BAR 

• Consumpties worden alleen verstrekt tegen constante betaling.  

• Uitsluitend leden die op dat moment bardienst hebben mogen achter de bar komen.  

• Kinderen mogen absoluut niet achter de bar komen. 

• Serviesgoed moet na gebruik door de gebruiker bij de bar teruggebracht worden.  

• Buiten de openingstijden worden geen consumpties verstrekt.  
 
De telefoon mag alleen gebruikt worden na toestemming van de bardienst. Voor lokale 
gesprekken wordt  € 0.25 betaald, voor interlokale gesprekken  € 0.25 per minuut.  
 
Het is verboden om : 

• Zwak alcoholhoudende dranken te verkopen aan personen beneden de 16 jaar. 

• Sterk alcoholhoudende dranken te verkopen aan personen beneden de 18 jaar. 

• Iemand die dronken is, in het clubhuis te laten verblijven. 
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• Gasten dronken voeren. 

• Diefstallen en/of vernielingen te plegen. 

• Geweld te gebruiken of met geweld dreigen. 

• Zich discriminerend uit te laten. 

• Zich door woord en/of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie. 

• Binnen het clubhuis te roken. 
 
Er wordt geen alcohol geschonken aan: 

• Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van 
hun functie. 

• Personen die fungeren als chauffeur van de spelers. 
 
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken op het terrein 
van de vereniging. 
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders, (b.v. in de 
kleedkamer ) dan in de kantine of op het terras te nuttigen.  
Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en  
rondjes van de zaak, zijn niet toegestaan. 
 
REGELS VOOR HET CLUBHUIS 

• Het ophangen van affiches van mededelingen is toegestaan aan bestuurs- en 
commissieleden. Voor publicaties door anderen is toestemming van het bestuur 
nodig.  

• Tafels en stoelen uit het clubhuis, moeten na gebruik weer op hun plaats worden 
gezet.  

• Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing van achtergelaten goederen, in het 
clubhuis.  

 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op ………….. 
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PARKREGLEMENT 
 
ALGEMEEN 
Doelstelling:  
Het parkreglement stelt regels voor het beheer en het gebruik van het park. Alle leden 
worden geacht zich aan deze regels te houden, in het belang van een goede onderlinge 
sfeer en optimaal gebruik van het park.  
 
Verantwoordelijkheid:  
De accommodatiecommissie is in overleg met het bestuur verantwoordelijk voor het 
onderhoud van het tennispark en de banen.  
 
Leden:  
Alle leden van TCU zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan het onderhoud van het 
park, door zich te houden aan de regels uit het park- en baan reglement.  
 
Aansprakelijkheid:  
Het bestuur van TCU stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van goederen 
op het park.  
 
OPENINGSTIJDEN 
Openingstijden:  
Het park is bij normale weersomstandigheden dagelijks geopend van 8:00 tot 24:00 uur:  
 
 Activiteiten:  
Bij bijzondere activiteiten kan in overleg met het bestuur van de reguliere openingstijden 
afgeweken worden.  
 
Opening en sluiting:  
De opening en sluiting van het park wordt in overleg geregeld door de 
accommodatiecommissie en/of de barcommissie (bardienst).  
 
TOEGANG   
Niet openbaar:  
Het tennispark is geen openbaar terrein.  
 
Toegang:  
Toegang hebben:  

• Leden, donateurs en introducés (zie introductiereglement)  

• Niet-leden, wel KNLTB-lid zijnde, op dagen dat deelgenomen wordt aan op het park 
gespeelde wedstrijden.  

• Partners en kinderen van leden 

• Toeschouwers en genodigden bij bijzondere activiteiten, nadat een eventuele 
toegangsprijs voldaan is.  

 
Honden:  
Honden worden alleen toegelaten als ze aangelijnd zijn en aangelijnd blijven.  
 
VERKEER 
Snelheid:  
Voor alle voertuigen geldt een maximum snelheid van 10 km/uur.  
 
Voorrang:  
Voetgangers hebben altijd voorrang.  
 



 

 
9 

Parkeren:  
Auto’s mogen uitsluitend geparkeerd worden op de aangegeven plaatsen. De paden van de 
parkingang naar het clubhuis moeten altijd vrijgehouden worden.  
Als er geen parkeerruimte op het park meer vrij is, dan moet buiten het park geparkeerd 
worden.  
 
Fietsen:  
Fietsen en brommers mogen uitsluitend gestald worden op de daarvoor aangegeven 
plaatsen, en zoveel mogelijk in de fietsenrekken. De paden van de parkingang naar het 
clubhuis moeten altijd vrijgehouden worden.  
 
GEBRUIK TERREIN 
Opruimen:  
Aanwezigen op het park zijn verplicht om door hen veroorzaakt afval en door hen gebruikte 
serviesgoed op te ruimen.  
 
Handel:  
Zonder toestemming van het bestuur mag op het park geen handel gedreven worden in 
sport- of andere artikelen.  
 
Tennisleraar:  
Zonder toestemming van het bestuur mag op het park geen andere dan door het bestuur 
aangewezen tennisleraar geëngageerd worden.  
 
Kinderen:  
Volwassenen houden toezicht op door hen meegebrachte kinderen en zorgen ervoor dat 
deze geen overlast of beschadigingen veroorzaken. Ouders zijn aansprakelijk voor door hun 
kind veroorzaakte schade aan en op het park.  
 
Defecten:  
Alle leden worden verzocht door hen geconstateerde defecten of beschadigingen direct te 
melden aan de voorzitter accommodatiecommissie of diens plaatsvervanger of de bardienst.  
 
 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 23 november 2010. 
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BAANREGLEMENT 
 
ALGEMEEN 
Doelstelling:  
Dit baanreglement stelt regels voor het gedrag op, en het gebruik van de banen. Alle leden 
worden geacht zich aan deze regels te houden, in het belang van een goede onderlinge 
sfeer en het in optimale conditie houden van de banen met de bijbehorende uitrusting.  
 
Naleving:  
He toezien op een juiste naleving van dit reglement is een verantwoordelijkheid van ieder lid 
en in het bijzonder van bestuurs- en commissieleden. 
Bestuursleden kunnen bij niet naleving van het baanreglement sancties opleggen.  
 
SPEELTIJDEN 
Normale omstandigheden:  
Men kan bij normale weersomstandigheden dagelijks op de banen tennissen van 08:00 tot 
23:00 uur.  
Op de banen kan te allen tijde gespeeld worden met uitzondering van sneeuw op de banen 
en bij opdooi, zulks ter beoordeling van de accommodatiecommissie. 
Bij bijzondere evenementen kan in overleg met het bestuur van de reguliere speeltijden 
afgeweken worden.  
 
Abnormale omstandigheden:  
De bardienst, bestuursleden en leden van de accommodatiecommissie hebben de 
bevoegdheid de banen wegens weersomstandigheden onbespeelbaar te verklaren.  
 
BAANINDELING 
Baanschema:  
Jaarlijks wordt door het bestuur de baanindeling vastgesteld.  
Een schema van deze baanindeling wordt bij het afschrijfbord opgehangen. Op het 
baanschema wordt per baan aangegeven welke groep leden of welke activiteit op een 
bepaalde tijd voorrang heeft. Onderscheid wordt gemaakt in:  
- vrije banen  : geen bijzondere voorrang 
- seniorbanen  : voorrang voor seniorleden  
- juniorbanen  : voorrang voor juniorleden/jeugdcommissie 
- rommelpotbanen : voorrang voor rommelpot 
- ladderbanen  : voorrang voor laddercompetitie  
- lesbanen  : voorrang voor les/training 
 
Bijzondere activiteiten:  
I.v.m competitie, toernooien en andere evenementen kan in overleg met het bestuur tijdelijk 
afgeweken worden van de vaste baanindeling.  
Bijzondere afwijkingen van het schema i.v.m eenmalige evenementen wordt tijdig, op een 
duidelijke zichtbare plaats, bekend gemaakt.  
Competitie en toernooien hebben voorrang boven het geven van lessen door de trainer. 
Lessen van de trainer gaan vóór vrij spelen. 
 
Junioren:  
Van april tot en met oktober mogen junioren, die op de basisschool zitten, na 19.00 uur niet 
meer tennissen. Andere junioren mogen na 21.00 uur niet meer tennissen, met uitzondering 
van zaterdag- en zondagavond.  
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GEDRAGSREGELS EN BAANGEBRUIK 

• Op de baan wordt correcte tenniskleding gedragen. Schoenen moeten een vlakke 
zool hebben, met insnijdingen van maximaal 2 mm. De zoolrand moet glad en rond 
zijn.  

• Het spelen met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.  

• Op de baan wordt geen onfatsoenlijke taal gebruikt.  

• Er mag geen glaswerk op de baan (mee)gebracht worden. Lege plastic flesjes en 
ander afval mogen niet op de baan achtergelaten worden.  

• De baan mag niet betreden worden als niet afgeschreven is volgens het 
afschrijfreglement.  

• Er mag niet met meer dan vier spelers tegelijk gespeeld worden, tenzij onder leiding 
van de tennistrainer.  

• De French Courtbanen dienen cirkelvormig van buiten naar binnen gesleept te 
worden om de gravel in het midden van de baan te houden. 

• De SmashCourtbanen hoeven niet gesleept te worden. 

• Alle leden dienen de aanwijzingen van de voorzitter accommodatiecommissie of 
diens plaatsvervanger met betrekking tot het baangebruik op te volgen.  

• De baan wordt op verzoek ontruimd als gesproeid moet worden.  

• Na regen wordt gewacht met spelen totdat de eventuele plassen en glimmende 
plekken verdwenen zijn.  

• Tijdens het spel veroorzaakte beschadigingen aan de baan (losgeraakte lijnen, grove 
oneffenheden) worden direct hersteld en/of aan de voorzitter 
accommodatiecommissie of diens plaatsvervanger doorgegeven.  

 
VERLICHTING 
Verantwoordelijkheid:  
De verlichting kan door de leden zelf worden in- of uitgeschakeld. 
Daartoe is in de hal van het clubhuis een schakelunit aangebracht met een duidelijke 
handleiding. De hal van het clubhuis is toegankelijk met een geldige ledenpas. 
De verlichting schakelt om 23.00 uur automatisch uit. 
 
Inschakelen:  
Afhankelijk van een aantal aanwezige spelers wordt door de bardienst bepaald hoeveel 
banen verlicht worden.  
 
Uitschakelen:  
De bardienst kan eenmaal ingeschakelde verlichting uitschakelen als er niet meer gespeeld 
wordt. Na 22.00 uur wordt de verlichting niet meer opnieuw ingeschakeld.  
 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op ……... 
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AFSCHRIJFREGLEMENT 
 
ALGEMEEN 
Doelstelling:  
Dit afschrijfreglement stelt regels voor het recht op gebruik van de banen. Alle leden worden 
geacht zich aan deze regels te houden, in het belang van een goede onderlinge sfeer en een 
zo eerlijk mogelijke verdeling van de speeltijd.  
 
AFSCHRIJFREGELS 
Algemeen:  

• Er kan alleen afgeschreven worden met een geldig persoonlijk pasje.  

• Er dient gebruik te worden gemaakt van het digitale afhangsysteem.  

• Er kan alleen afgeschreven worden als alle betreffende spelers op het park aanwezig 
zijn en blijven.  

• Instructies, die bij het afhangsysteem hangen, dienen te worden opgevolgd. 

• Het is niet toegestaan om banen af te hangen waarop wordt gespeeld als er nog vrije 
banen zijn. Ook al is de gereserveerde speeltijd volgens het afhangsysteem voorbij. 

• In het geval van storing in het digitale afhangsysteem, moet gebruik worden gemaakt 
van het afhangbord. De afschrijfbordjes bevinden zich bij de toiletten in de kelder. 

 
Baanschema: 
Op het baanschema bij het afhangsysteem is vermeld wanneer welke baan door wie gebruikt 
kan worden (zie baanreglement).  
 
Speelperiode:  
Met vier spelers is de speelperiode 45 minuten, met twee of drie spelers 30 minuten. Er mag 
altijd doorgespeeld worden totdat er een volgende afschrijving is, mits er geen vrije baan 
beschikbaar is.  
 
Verplicht dubbelen:  
Als het druk is wordt zoveel mogelijk als dubbel afgeschreven. Het is ‘’druk’’ als alle banen 
bezet zijn en bovendien voor alle banen een tweede afschrijving aanwezig is. Is dit het geval, 
dan moet een derde afschrijving altijd een dubbel zijn.  
 
 
Reglement gewijzigd: …………  
 
 

INTRODUCTIEREGLEMENT 
 
ALGEMEEN 
Doelstelling:  
Het introductiereglement stelt regels voor het introduceren van niet TCU-leden. Alle leden 
worden geacht zich aan deze regels te houden in het belang van een goede onderlinge sfeer 
en beheersing van het gebruik van de banen door niet-leden.  
 
Introduceren:  
Zowel senior- als juniorleden mogen introduceren.  
Een TCU- lid mag maximaal 3 x iemand introduceren. Een niet- TCU- lid mag maximaal 3 x 
geïntroduceerd worden.  
 
Tijdstip:  

• Introduceren mag nooit ’s avonds. 
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• Introduceren mag niet in het weekend, met uitzondering van de weekends die in de 
zomervakantie vallen.  

• Er kan niet geïntroduceerd worden als het druk is.  
 ‘’druk’’ is het als alle banen bezet zijn en voor alle banen bovendien een tweede                                                                                                                                                                  
afschrijving aanwezig is.  

 
Aantal:  
Er mogen maximaal twee introducés tegelijk op het park aanwezig zijn.  
 
Introductieperiode:  
Introductie kan voor een ochtend (van 9.00 tot 12.00 uur), of voor een middag (van 14.00 tot 
18.00 uur).  
 
Kosten:  
Introduceren kost  € 3.00 bovendien moet voor het introductiepasje € 15,00 waarborgsom 
betaald worden. 
 
Verantwoordelijkheid:  
Het TCU-lid dat introduceert is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé en voor de 
juiste aanmelding.  
 
AANMELDING 
Aanmelding:  
De introducé moet door het TCU- lid aangemeld worden bij de bardienst. 
Is de bar gesloten, dan kan er niet geïntroduceerd worden.  
 
Schrift en pasje:  
Het TCU- lid en de introducé worden na betaling van € 18,00  in het introductieschrift 
geschreven. De introducé krijgt een introductiepasje. 
 
Na afloop:  
Na afloop wordt het introductiepasje ingeleverd en wordt € 15,00 waarborgsom terugbetaald. 
 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 23 november 2010. 
 
 
 


