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HUIS- EN GEDRAGSREGELS  TENNISVERENIGING ASMUNT    

 

1. Algemeen   

De huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent verplicht zich aan 

deze regels te houden. Dit heeft tot doel onze vereniging gezellig, leefbaar en 

veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten 

geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. In praktijk 

kunnen andere kwesties  eveneens als zodanig worden gezien. De huis- en 

gedragsregels zullen door ons worden gebruikt in zoverre ze van toepassing zijn.  

Daar waar in dit document wordt gesproken over bezoekers kunnen dit zowel onze 

leden zijn alsmede derden. 

 

2. Huis- en gedragsregels over alcohol in ons paviljoen en tijdens sport 

 

2.1 Het paviljoen is in beginsel dagelijks geopend van 9.00 - 23.30 uur; 

 

2.2 De horeca-activiteiten binnen T.V. Asmunt worden slechts 

uitgeoefend binnen het kader van de in de statuten beschreven 

(sport)doelstelling. Dat betekent dat het paviljoen niet beschikbaar 

wordt gesteld of wordt verhuurd aan leden / derden; 

 

2.3 Bardienstvrijwilligers zijn in het bezit van het IVA (Instructie 

Verantwoord Alcohol schenken) en handelen hiernaar;  

 

2.4 Leden van de Paviljoencommissie zijn bevoegd om aanwijzingen te 

geven aan de bardienstvrijwilliger en bezoekers, die de gang van 

zaken in het paviljoen verbeteren;  

 

2.5 Het is niet toegestaan om de in het paviljoen gekochte 

alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te 

nuttigen dan in het paviljoen of op het terras;  

 

2.6 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te 

gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging;  
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2.7 Er wordt geen alcohol geschonken aan:  

- Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de       

jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;  

- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

 

2.8 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het 

toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis 

daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden 

geweigerd;  

 

2.9 Barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;  

 

2.10 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, 

meters bier en rondjes van de zaak zijn in het paviljoen niet 

toegestaan; 

 

2.11 Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het 

gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die 

goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;  

 

2.12 Personen jonger dan 18 jaar mogen niet achter de bar komen; 

 

2.13 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen 

worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het 

paviljoen verwijderd; 

 

2.14 Voor klachten, vragen en opmerkingen over de toepassing van deze 

regels kan men mondeling of schriftelijk contact opnemen met het 

bestuur.  

 

 

3. Glazen, flessen, blikjes e.d. 

Glazen, flesjes, blikjes en dergelijke mogen niet mee naar buiten in het 

openbaar gebied worden genomen.     

 

4. Leeftijdsgrens 

per 1 januari 2014 geldt er nog maar één leeftijd voor het kopen van 

alcohol: 18 jaar of ouder. Bij twijfel over de leeftijd wordt naar een 

legitimatie gevraagd. 
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5. Verblijf in toilet en douche ruimte  

De toilet- en doucheruimte is uitsluitend bestemd voor het daartoe 

noodzakelijk bezoek. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.  

 

6. Eigendommen 

Bezoekers respecteren de eigendommen van T.V. Asmunt en gaan hier 

zorgvuldig mee om. Het is verboden onze eigendommen mee te nemen 

buiten het gebouw/terras. Bij beschadiging van ons eigendom bent u 

aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.    

 

7. Eigendommen en kledingstukken van bezoekers 

Onze vereniging is niet aansprakelijk voor het eventueel zoekraken van 

kleding en/of andere eigendommen van bezoekers. Kledingstukken en/of 

eigendommen die door bezoekers zijn achtergelaten worden gedurende een 

termijn van twee maanden bewaard. Na die termijn worden de zaken 

geruimd. Van bezoekers die zich melden voor zoekgeraakte zaken, kan 

worden verlangd dat zij zich legitimeren.  

 

8. Gevonden voorwerpen   

Gevonden voorwerpen dient u bij de barvrijwilliger in te leveren. Deze 

gevonden voorwerpen worden ook 2 maanden bewaard. 

 

9. Gebruik tennisbanen 

De tennisbanen mogen alleen worden betreden met het juiste schoeisel. 

 

10 Handel in goederen 

Het is verboden in of rond ons tennispark goederen te verhandelen, tenzij 

hiervoor toestemming is van het bestuur.  

 

    11 Respect 

- we laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet eens         

- we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen;  

- we praten mét elkaar en niet óver elkaar.  
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   12 Integriteit eerlijkheid en betrouwbaarheid 

We respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen 

grenzen (assertiviteit)  

 

     13 Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie 

Het is verboden zich schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, 

racisme en discriminatie.  

 

     14 Verdovende en hallucinerende middelen  

Het gebruiken en/of bij zich hebben van harddrugs of softdrugs is verboden. 

Worden bij een bezoeker dergelijke middelen toch aangetroffen, ongeacht 

voor eigen gebruik dan wel handelsdoeleinden, dan betekent dat 

onmiddellijke verwijdering. Tevens schakelen wij in dat geval de politie in.   

     15 Wapens 

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens, grote zakmessen en 

dergelijke is ten strengste verboden. Aangetroffen wapens worden 

overgedragen aan de politie en er wordt aangifte gedaan. 

 

     16 Agressie tegen functionarissen-barpersoneel en bezoekers 

Een bezoeker die om wat voor reden en op grond van welke oorzaak dan ook 

hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont dan wel zich ten opzichte 

van andere bezoekers hinderlijk gedraagt en aan sommatie geen gevolg 

geeft, wordt verwijderd en wordt de toegang gedurende twee maanden 

ontzegd.  Agressie, zoals bedreigingen en mishandelingen tegen wie dan ook 

is verboden.   

 

     17 Brandbeveiliging 

Raak niet in paniek bij brand en waarschuw onmiddellijk het barpersoneel. 

In het paviljoen zijn vluchtroutes aangegeven. 

 

     18 Aanwijzingen functionarissen  

In alle ruimtes van onze vereniging dienen de aanwijzingen van 

functionarissen (dienstdoende bardienstvrijwilligers, leden van de 

Paviljoencommissie of Bestuur), steeds te worden opgevolgd.  
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     19 Uitlokking overtreding  

Het uitlokken of het aanzetten tot overtreding van onderhavige regels is 

verboden.  

 

    20 Akkoord bij binnenkomst 

De bezoekers van onze vereniging worden gewezen op het bestaan van de  

huisregels. Door het betreden van onze vereniging of het bestellen van een 

consumptie wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn gegaan met de 

onderhavige huis- en gedragsregels, inclusief de eventueel hieruit 

voortvloeiende aansprakelijkheid. Ook zijn bezoekers ervan op de hoogte 

gebracht dat er camera toezicht aanwezig is. 

 

    21 Toelatingsbeleid  

Het bestuur heeft het recht bezoekers de toegang te ontzeggen indien deze 

naar objectieve maatstaven:  

a. niet behoorlijk zijn gekleed;  

b. agressief gedrag vertonen; 

c. onder kennelijke invloed van drugs en/of andere hallucinerende middelen      

en/of alcohol verkeren, zulks naar het oordeel van de 

bardienstvrijwilliger/het bestuur;  

d. wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich dragen;  

 

    22 Verwijderen   

Een ieder die zich bij onze vereniging misdraagt zal door ons hierop worden 

aangesproken en zo nodig de deur worden gewezen. In ieder geval zal van 

een dergelijke situatie sprake zijn indien een bezoeker zich schuldig maakt 

aan intimidatie, bedreiging, discriminatie, vernieling, vulgair gedrag, 

agressief gedrag,  zich te luidruchtig gedraagt dan wel anderszins.   

 

    23 Uw mening   

Uw mening is voor ons van groot belang. Het bestuur wil hier ook rekening 

mee houden. Mocht u ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u 

deze ook bij het bestuur afgeven. Wij behouden ons het recht voor om ons 

(streng) toelatingsbeleid aan te passen op verzoek van een significant deel 

van onze leden en gasten.  
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    24 Klachten  

Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij het bestuur 

melden. Klachten dient u direct na het moment van ontstaan te melden. Het 

bestuur zal de klacht met zorgvuldigheid onderzoeken en binnen een maand 

schriftelijk reageren. Indien de klachtindiener zich niet kan verenigen met 

de bevindingen en/of maatregelen van het bestuur kan hij/zij zich –indien 

de kwestie betrekking heeft op (vermeende) discriminatie- wenden tot het 

meldpunt rassendiscriminatie.    

 

    25 Langere openstelling paviljoen op feestavonden.  

Op enkele avonden is het toegestaan om het paviljoen open te stellen tot 

02:00 uur. Hiervoor dient vergunning te worden aangevraagd en te zijn 

verleend. Dit houdt in dat de laatste bezoeker het paviljoen dient te hebben 

verlaten om 01:30 uur. Tijdens deze langere openstelling wordt er nogmaals 

uitdrukkelijk gewezen op de huis- en gedragsregels van de vereniging zoals 

deze gelden tijdens onze standaard openingstijden. Tijdens de langere 

openingstijden zijn teamcaptains en aanwezige bestuurs- en commissieleden 

verantwoordelijk voor naleving van de huis- en gedragsregels. 

 

Laatst gewijzigd: 7 februari 2020 na aanvullingen ALV van 25 november 2019. Versie 2.0 

 


