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1. De leden van de vereniging zijn verplicht het baanreglement na te leven. Bij niet naleven zijn 
bestuur, baancommissie en/of groundsman gemachtigd leden weg te sturen. 

 
2. Toegang tot de banen hebben:  

2.1. leden, die hun contributie hebben voldaan en anderszins het recht tot het bespelen van 
de banen niet is ontzegd;  

2.2. introducés van leden van de vereniging (zie punt 3);  
2.3. gasten van de vereniging; 
2.4. in de periode november t/m maart alleen jaarleden.  

 
3. Per seizoen mag niet meer dan 5 maal worden geïntroduceerd. leder lid mag niet meer dan 

2 personen tegelijk introduceren. De kosten per introducé zijn € 5,00. 
 Deze kosten dienen aan het dienstdoende kantinelid te worden voldaan. 
 Het introduceren is slechts toegestaan indien er geen activiteiten zijn, zoals 

competitiewedstrijden, toernooien, trainingen en Tossavond. 
 
4. De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen met vlakke zool worden betreden.  
 
5. Om te mogen spelen dient een baan gereserveerd te worden. Voor een enkelspel geldt een 

speelduur van een half uur en voor een dubbelpartij een speelduur van drie kwartier. Men 
reserveert met behulp van het digitale afhangbord. Het spelen van 3 leden wordt beschouwd 
als een enkelpartij.  Er mogen maximaal 4 leden op 1 baan spelen, met uitzondering van 
tennisles door de tennisschool. 
 

6. Je dient te allen tijde af te hangen. 
 
7. Het is niet toegestaan om banen die bespeeld worden af te hangen als er nog andere banen 

vrij liggen, ook al is de tijd van degene die staan te spelen (digitaal) al verlopen.  
 

8. Een ieder, die gebruik maakt van een baan, is verplicht deze in zo goed mogelijke staat te 
houden door:  
- deze niet te beschadigen en aanwezige beschadigingen onmiddellijk door te geven aan de  
baancommissie of groundsman; 
- na het spelen de baan te vegen m.b.v. de op de banen aanwezige sleepnetten; 
- deze niet als vuilnisbak te gebruiken (papier, sigarettenpeuken, flesjes water etc. weer 
mee te nemen); 
- het opvolgen van de aanwijzingen (tot behoud van de banen) gegeven door de 
baancommissie of daartoe door het bestuur gemachtigde personen.  

 
10. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen of vermissingen. Beschadigingen of 

vernielingen, van welke aard dan ook, zullen verhaald worden op degene die de schade 
toebrengt. 

 
11. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, de groundsman,  
 de baancommissie of daartoe door het bestuur gemachtigden.  
 
12. Honden mogen alleen aangelijnd op het tennispark rondlopen en mogen niet de banen 
      betreden. 
 


