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Aanvullingen Huishoudelijk Reglement 

Rookvrije generatie 

Niet roken, verantwoord omgaan met alcohol en een gezonde voedingskeuze zijn onlosmakelijk 

verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud. Een gezonde sportomgeving creëren past 

daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van onze tennisvereniging. We vinden  het als 

TC de Schaeck belangrijk dat alle tennissers in een rookvrije omgeving kunnen tennissen. Daarom 

volgen we het beleid van de KNLTB, zij willen alle tennisverenigingen rookvrij te maken. Hiermee 

volgen zij de landelijke beweging  ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. 

 

Samen met een groeiend aantal partijen en personen wordt toegewerkt naar een samenleving 

waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan 

roken. Een Rookvrije Generatie wordt werkelijkheid als we samen het goede voorbeeld geven en de 

omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken.  Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije 

Generatie. Daar werkt TC de Schaeck maar al te graag aan mee. Zo creëren we met elkaar een veilig, 

sportief en gezond sportklimaat voor iedereen. 

Afspraak  

Er wordt vanaf 1 juli 2019 niet meer  gerookt op ons park. De verschillende “herinneringsborden”  

zetten deze afspraak kracht bij en zijn opgehangen op herkenbare plaatsen. Deze regel geldt voor de 

gehele dag, dus van 8:00-23:00uur.  

Degene die nog wel willen roken kunnen dat doen buiten het tennispark op de parkeerplaats. 

We zullen er met z’n allen op toe moeten zien dat deze afspraken nagevolgd  worden en hierop 

gehandhaafd wordt. Dat betekent dat we personen die op het park roken vriendelijk zullen 

verzoeken om dit buiten het park te doen. 

 

 

 



 

 

Aanvullingen parkregels: 

Pinbeleid  

Op TC de Schaeck werken we toe naar zoveel als mogelijk al het betalingsverkeer via PIN  laten 

verlopen. Dit is vooral voor het gemak van de leden. Pinnen en contactloos betalen is langzaamaan 

de meest gangbare manier van betalen. Daarnaast is het ook ter verhoging van de veiligheid. Er zal 

veel minder cash geld aanwezig zijn in de kassa waardoor de kans op fraude en diefstal zal 

verkleinen. Er zal hierdoor aan het eind van een bardienst ook veel minder “afgestort” hoeven 

worden, toch altijd weer een foutgevoelige actie. De inzage in alle betalingen is digitaal vele malen 

beter en makkelijker te monitoren. Een belangrijk winstpunt. 

Voor degene die kleine bedragen nog steeds cash wensen te betalen is er voorlopig nog de 

mogelijkheid om dat gepast te doen. U dient ermee rekening te houden dat er weinig wisselgeld 

aanwezig is dus kom zoals gezegd met gepast geld. Wij gaan uit van uw begrip en derhalve uw 

medewerking. 

  

 

Parkeerbeleid 

U komt natuurlijk bij voorkeur met de fiets naar de tennisvereniging, als goed warming-up, maar 

indien dat door weersomstandigheden of andere redenen niet mogelijk is kunt u gebruik maken van 

onze parkeerplaats. Hiervoor zijn …plaatsen gesitueerd direct bij de ingang van ons park. Daarnaast is 

er een extra parkeergelegenheid direct tegenover het park (nog te realiseren) maar ook uitgebreide 

parkeergelegenheid bij zwembad de Schaeck op 100 meter afstand van ons park. 

Tijdens toernooien kan er door grote toestroom van mensen van buiten Twello krapte ontstaan in 

het aantal vrije parkeerplaatsen. Het is dan de bedoeling gebruik te maken van de alternatieven die 

hierboven beschreven staan. Het is uitdrukkelijk verboden om “tussen de paaltjes langs de weg” uw 

auto te parkeren. Dit is afgesproken met de buurtbewoners en de gemeente om de veiligheid in de 

straat te waarborgen. Wij zullen daarop toezien en u vragen uw auto daar weg te halen. Wij gaan uit 

van uw begrip en volledige medewerking. Bij voorbaat dank! 

 


