
Park- en baanreglement Halsterse Tennis Vereniging 

Verantwoordelijk: Het up-to-date houden van dit reglement ligt bij de kantine & park commissie.  

Toegang: Toegang tot het park is aan de volgende voorwaarden verbonden: 

• U kunt spelen van zonsopgang tot uiterlijk 23.15 uur. Tijdens toernooien/competities gelden langere 

speeltijden. 

• Niet tennis spelende kinderen worden zonder begeleiding van volwassenen niet op het park 

toegelaten. Begeleiders of ouders van kinderen zijn verplicht toezicht te houden en ervoor te zorgen 

dat er geen overlast ontstaat. Ouders zijn aansprakelijk voor de door hun kinderen aangebrachte 

schade. 

• Auto’s zijn op het tennispark verboden, uitgezonderd als deze nodig zijn voor werkzaamheden of 

transport van goederen. Fietsen en scooter zijn geoorloofd als men stapvoets rijdt en men dient altijd 

en alleen van de aanwezige fietsenstalling of parkeerplaats gebruik te maken.  

Reservering: Men is verplicht om een baan te reserveren via de H.T.V. website, het afhangbord of de club-

app, alvorens de baan te betreden: 

• Minimale reservering is 2 personen en maximaal 4 personen. 

• Speeltijd (minuten) voor 2 personen: 30, voor 3 personen: 45 en voor 4 personen: 60. 

• Maximale reserveringen per dag: 2. 

• Aantal dagen dat vooraf gereserveerd kan worden: 1. 

• Aantal minuten dat een reservering voor aanvangstijd, zonder consequenties geannuleerd mag 

worden: 15. 

• Aantal minuten dat een reservering voor aanvangstijd gemaakt mag worden: 15. 

• Aantal minuten tussen 2 reserveringen: 30. 

• Leden t/m 8 jaar zijn speelgerechtigd tot 19.00 uur. 

• Leden van 9 t/m 16 jaar zijn speelgerechtigd tot 21.00 uur. 

• Leden van 17 jaar en ouder zijn speelgerechtigd tot 23.15 uur. 

Introduceren: Introduceren van niet-HTV leden is mogelijk gedurende het gehele jaar met inachtneming 

van de volgende regels: 

• De leden mogen maximaal 3x per jaar introducés toevoegen aan hun reservering via website, 

afhangbord of club-app. 

Verboden: Verboden zijn handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals: 

• Spelen met ballen buiten de banen. 

• Overlast bezorgen aan spelers op andere banen. 

• Beklimmen van de omrastering en lichtmasten. 

• Het nuttigen van alcoholische dranken elders dan in de kantine en bijbehorende terrassen. 

• Verontreinigen van het park en banen door afval, van welke aard dan ook. 

• Betreden van het park met los lopende honden. 

• Handelingen waardoor schade kan worden toegebracht aan banen, hekwerk, beplanting, 

clubgebouw, meubilair en netten enz. (daaronder begrepen het bespringen van omheining en 

springen over netten). 

Baanregels: Bij het spelen op de banen dienen de volgende baanregels in acht te worden genomen. 

• Het dragen van tenniskleding en het juiste tennisschoeisel tijdens het spelen is verplicht. 

• Na regenval wacht men met spelen totdat de banen volledig zijn opgedroogd. 

• Alvorens men de baan betreedt dienen alle bladeren, takjes en eikels van de baan verwijderd te 

worden. 

• Voordat men de baan verlaat na het spelen dienen de banen geveegd te worden op de juiste ter 

plaatse aangegeven manier. Dit geldt ook voor trainingen! De trainers dienen hierop toe te zien. 

• Spelers dienen de banen netjes en opgeruimd achter te laten. 

• Baanverlichting dient men zelf, indien nodig, “aan” te doen en als je de laatste van de dag op die 

baan bent ook “uit” te schakelen. 



Overige bepalingen: 

Het bestuur van de HTV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen in 

het clubhuis of op het tennispark. 

Schade aan eigendommen van de Halsterse Tennis Vereniging worden verhaald op de dader. 

Klachten over de banen of andere technische voorzieningen op het park dienen te worden gemeld aan 

de kantine & park commissie of bij Mickx. 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het HTV bestuur of commissie leden. Deze 

beslissingen zijn bindend. 

Overtreding van dit reglement kan een verbod tot betreding van het park of andere disciplinaire 

maatregelen tot gevolg hebben. 


