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Artikel 1 
Toegang tot de banen hebben alle personen die in het bezit zijn van een geldige, op naam 
gestelde, clubpas. 
Op verzoek van één van de bestuursleden of de toezichthouder dient deze clubpas te 
worden getoond. 
Iedereen die zonder geldige clubpas gebruik maakt van een tennisbaan kan door of namens 
het bestuur worden verwijderd. 
 
Artikel 2 
In het belang van de goede orde en de onderlinge verstandhouding zijn de leden en 
introducés verplicht de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen op te volgen. 
 
Artikel 3 
Het bestuur of diens gemachtigde heeft het recht iedereen die op enigerlei wijze de orde 
verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt of handelt in strijd met enige bepaling van 
dit reglement van orde, uit het tennispark te laten verwijderen, zonder dat betrokkene 
recht op schadeloosstelling kan doen gelden. 
 
Artikel 4 
a. Het is verboden te spelen op een andere baan dan die waarop men heeft afgehangen. 
b. Men kan uitsluitend afhangen met gebruikmaking van het elektronisch afhangbord.  
c. Alle leden hebben te allen tijden evenveel rechten. Dit houdt dus in dat er geen 

voorrangsregeling geldt voor jeugd- of seniorleden.  
d. Het afhangen voor vrije banen is ONDERGESCHIKT aan het baanschema Competitie & 

Training. 
 Men dient dus rekening te houden met navolgende activiteiten: 
 * kringcompetitie; 
 * trainingen;   
 * evenementen; 
 * toernooien; 
 * interne competitie; 
 * onderhoudstijden. 
 * tossactiviteiten 
 
Bovenstaande activiteiten worden in principe vooraf en zichtbaar gepland in het 
elektronisch afhangbord, uitzonderingen daar gelaten. 
 
Het Bestuur en de Technische Commissie zijn gerechtigd om uitgevallen externe 
competitiewedstrijden in te laten inhalen. Het bestuur of de organiserende commissie zal 
dit plannen middels het elektronisch afhangbord.  
Spelers van een in te halen interne competitiewedstrijd hebben niet meer rechten dan 
andere leden. In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat een wedstrijd onderbroken 
moet worden bij het verstrijken van de geplande (afgehangen) speeltijd, omdat andere 
leden de baan afhangen via het elektronisch afhangbord. 
 
Artikel 5 
Het slepen van de tennisbanen, na iedere speelperiode, is verplicht. 
 
Artikel 6 
Het is verboden tennisspelers op andere banen overlast te bezorgen. 
 
 



Artikel 7 
De beheercommissie bepaalt onder welke weersomstandigheden de banen niet bespeelbaar 
zijn. Aanwijzingen van de beheercommissie is men verplicht op te volgen. 
 
Artikel 8 
Men is verplicht, telkenmale wanneer dit door of namens het bestuur nodig wordt 
geoordeeld, aan de beheercommissie gelegenheid te bieden onderhoud te verrichten aan 
de tennisbanen of het tennispark als geheel. Men is verplicht de aanwijzingen van de 
beheercommissie voor wat betreft het gebruik van de banen en orde in het park, op te 
volgen. 
 
Artikel 9 
Mankementen aan banen, hekwerk, netten en gebouwen dienen onmiddellijk te worden 
gemeld bij de beheercommissie. 
 
Artikel 10 
Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, netten en 
netpalen, gereedschappen, meubilair, gebouwen, hekwerk of andere eigendommen binnen 
het park, daarvan terstond aan het bestuur mededeling te doen en de door de vereniging  
geleden schade te vergoeden. 
 
Artikel 11 
Verboden zijn die handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals: 
a. het belopen van taluds en sportvelden; 
b. het beklimmen van omrasteringen; 
c. het verontreinigen van de banen of bijbehorende terreinen door het wegwerpen van 

papierafval e.d.; 
d. het maken van muziek zonder toestemming van het bestuur; 
e. elke gedraging waardoor aan gebouwen, sportvelden, beplanting, hekwerk, meubilair  
 schade zou kunnen worden toegebracht. 
 
Artikel 12 
Het nuttigen van consumptieartikelen is alleen toegestaan in het paviljoen en op het 
buitenterras. 
 
Artikel 13 
Het is eenieder, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur, verboden in het park 
handel te drijven in sport- en/of andere artikelen. 
 
Artikel 14 
Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor ontvreemde of verloren eigendommen 
van spelers of bezoekers, noch kan zij wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor enig 
voorval of enige handeling verband houdend met haar functie. 
 


