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Baanreglement 

Het doel van het baanreglement en het afhangsysteem is ieder lid zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden om 

te kunnen tennissen. Het onderhoud na iedere speelperiode is zo beperkt mogelijk gehouden. U bent verplicht 

zich aan de regels te houden, zodat conflicten en grotere reparaties achterwege blijven. 

Het bestuur houdt zich het recht voor waar nodig banen te reserveren voor lessen, toernooien, competities en 

andere doeleinden van algemeen belang. 

Bestuur- en/of commissieleden hebben de bevoegdheid bij het niet naleven van de regels dwingend 

corrigerend op te treden. Een voorschrift van dit reglement is op het tenniscomplex aanwezig. 

Het openstellen en sluiten van de tennisbanen is ter beoordeling van de commissie onderhoud & beheer. 

Daarnaast geldt bij overvloedige regenval, of kort daarna wanneer er nog waterplassen op de baan aanwezig 

zijn, een speelverbod. 

Het betreden van de tennisbanen is slechts toegestaan met tennisschoeisel. (zool met fijn profiel). De schoenen 

dienen schoon te zijn (geen modder e.d.). 

Toegang tot de tennisbaan hebben alleen leden en introducés, voorzien van respectievelijk een geldige 

tennispas of een introducépas of een winterpas. Voor introducés en winterpashouders gelden dezelfde 

afhangregels als voor leden. Reguliere leden hebben voorrang op introducés. 

Houders van een winterpas zijn gerechtigd om deel te nemen aan de wintercompetitie. Toeschouwers hebben 

toegang tot het tenniscomplex mits zij zich netjes gedragen. 

 

● Parkeren van auto’s, motoren, bromfietsen en fietsen dient te geschieden op de daarvoor bestemde 

plaatsen. Stoelen dienen na gebruik te worden teruggezet op hun bestemde plaats.  

● Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd. 

● Ten minste 5 minuten, of zoveel eerder als nodig is, voor het einde van elke speelperiode dient de baan als 

volgt te worden geprepareerd: De baan slepen zoals aangegeven op het bord met de netten bij de ingang van 

het park. Na het slepen, indien nodig, de lijnen schoonvegen. 

● De speler die als laatste het tenniscomplex verlaat, doet het licht uit, sluit ramen en deuren en draait het 

toegangshek op 

slot. 

● Afhangen uitsluitend met de door de vereniging verstrekte lidmaatschapskaart of pas overeenkomstig de 

instructie bij het afschrijfbord. 

● Afhangen dient persoonlijk op de baan te geschieden. Het reserveren door derden is niet toegestaan. In de 

wachttijd tussen afschrijven en spelen dient men op het tenniscomplex  te blijven. 

● Afhangen kan slechts voor één speelperiode, maximaal 45 minuten. Het is niet toegestaan speeltijd te 

reserveren voor een volgende periode, voordat de speeltijd is verstreken. 

● Indien het aanbod van spelers dit noodzakelijk maakt, is men verplicht om dubbelspel te accepteren.  

● Op de door het bestuur gereserveerde banen is afhangen niet toegestaan. 

● Juniorleden t/m 12 jaar zijn speelgerechtigd tot uiterlijk 19.45 uur. 

● Op woensdagochtend is er voor senioren gelegenheid tot toss van 09.30 tot 12.00 uur op alle banen. 

● Op de banen mag uitsluitend les worden gegeven door trainers van  TV de Greveling. 

● Bij regendagen hebben de lessen voorrang op de competitiewedstrijden. 

● Dit baanreglement kan, indien nodig, worden aangepast  en/of worden gewijzigd en wordt ook gepubliceerd 

op de website van de vereniging. 

● Indien de banen niet bespeelbaar zijn wordt dit bij de baan bekendgemaakt en op de website gepubliceerd. 
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