
Baanreglement 
 

Reglement van orde voor het gebruik van de tennisaccommodatie. 

1. Het tennispark is in principe het gehele jaar geopend. 
2. Het betreden van de banen is voor eigen risico* 
3. Alle leden zijn verplicht voor het tennissen de baan te reserveren. Als men 

voor een baan reserveert, dient men op het tennispark aanwezig te blijven tot 
het moment dat de betreffende baan door beide spelers, c.q. alle vier de 
spelers in gebruik kan worden genomen. Bij het verlaten van het tennispark, 
vervalt het recht van reservering. 

4. Ieder lid heeft het recht op een vrij liggende baan te spelen en zijn of haar 
partij tot het wisselmoment af te maken. 

5. Indien noodzakelijk in verband met veel reserveringen kan het bestuur ertoe 
besluiten de speeltijd voor enkelspel te bekorten. 

6. Een lid mag maximaal 5 maal per seizoen een niet-lid introduceren. 
7. Juniorleden zijn degenen die in het lopende lidmaatschapsjaar de leeftijd van 

18 jaar niet hebben bereikt of zullen bereiken. 
8. Juniorleden, jonger dan 14 jaar mogen tot 19.30 uur de banen afhangen met 

gelijke rechten als seniorleden. 
9. Voor of tijdens het krijgen van tennislessen, is het niet toegestaan voor een 

andere baan af te hangen.  
10. Ieder lid is verplicht na het spelen de door hem/haar benutte baan te vegen 

c.q. verzorgd achter te laten. 
11. De banen mogen uitsluitend worden betreden met deugdelijke 

tennisschoenen en tenniskleding. 
12. Tijdens de KNLTB-competities en clubkampioenschappen komen de 

voorrangstijden geheel of gedeeltelijk te vervallen. Gedurende de competitie 
zal de Technische Commissie een wekelijkse aankondiging doen van de 
thuisspelende teams met betrekking tot de tijden en de reserveringen van de 
banen. 

13. Tijdens toernooien zal het benodigde aantal banen door de organiserende 
commissie gereserveerd worden en kan er derhalve op die banen niet worden 
afgehangen. 

14. De baanverlichting zal bij normale weersomstandigheden tot 23.00 
ingeschakeld zijn. Wanneer de laatste spelers de baan verlaten, moet de 
verlichting uitgeschakeld worden; door spelers of bardienst. 

15. Openingstijd van het paviljoen is van 19.00-23.30 uur, tenzij anders in het 
barrooster vermeld. 

16. Rijwielen mogen uitsluitend in de fietsenstalling, buiten het hekwerk, worden 
geplaatst. 

17. Het bestuur houdt toezicht op het gebruik van de tennisaccommodatie, zoals 
in dit reglement is vastgelegd. 

18. Wanneer leden zich misdragen ten aanzien van de reglementen, kunnen zij 
door het bestuur als lid worden geschorst. 

   



*Voetnoot 
 
De vereniging stelt alles wat, redelijkerwijs verwacht mag worden, in het werk om de 
banen in goede conditie te houden. Zo wordt veel zorg en aandacht besteed aan het 
speelklaar maken en onderhouden van de banen 

Door allerlei oorzaken kunnen er, zowel materiële als niet-materiële, schades en 
ongevallen ontstaan tijdens het gebruik van de banen. Hiervoor kan de vereniging 
niet aansprakelijk worden gesteld. 

 


