Tennisvereniging Nederhorst te Nederhorst den Berg

BAANREGLEMENT
Artikel 1. Toegang
Toegang tot de banen hebben:
-

Leden;
Competitiespelers van andere verenigingen en deelnemers aan (open) toernooien, echter alleen tijdens
officiële wedstrijden;
Introducés, mits in het bezit van een introductiepas voor die dag, en vergezeld door een lid.

Artikel 2. Kleding
De banen mogen alleen worden bespeeld in tenniskleding en op tennisschoenen geschikt voor gravelbanen.
Artikel 3. Baanreservering
Spelen is alleen toegestaan na reservering op het elektronische afhangbord. Hiertoe dienen alle spelerspasjes
van de deelnemende spelers te worden aangemeld.
Het is ook mogelijk van te voren digitaal te reserveren via de KNLTB ClubApp. Op de club moet de reservering
dan alsnog bevestigd worden door een pasje door de kaartlezer van het elektronische afhangbord te halen.
Gebeurt dit niet of niet op tijd, dan kan de baan door andere leden worden gereserveerd.
Op het elektronische afhangbord is op de speeldag aangegeven wanneer de banen zijn gereserveerd voor
clubactiviteiten, zoals competitie, (open) toernooien, toss en trainingen). De speeltijd is
-

met 4 spelers: 45 minuten
met 3 spelers: 45 minuten
met 2 spelers: 30 minuten

Als op alle banen wordt gespeeld, dan moet aansluitend worden gereserveerd.
Spelers die les krijgen, mogen tijdens de les niet op een andere baan reserveren.
Tijdens onderlinge toernooien mogen de deelnemers niet op een vrije baan reserveren.
Artikel 4. Baanverlichting
Baanverlichting kan gedurende de hele week worden gebruikt vanaf het invallen van de duisternis tot uiterlijk
23:00 uur. Na het spelen dienen de spelers het licht uit te doen.
Baanverlichting dient alleen te worden ingeschakeld indien er op de betreffende baan gespeeld wordt, te
beginnen vanaf baan 5, daarna voor de banen 4 en 3, daarna voor de banen 2 en 1.

Artikel 5. Introducés
Ieder lid mag tweemaal per jaar een niet-lid introduceren. Hij dient hiertoe vooraf een introductiepasje te halen
aan de bar, tegen betaling van €10 voor senioren (17 jaar en ouder) en €5 voor junioren. Dit pasje dient na afloop
ingeleverd te worden. Met dit pasje dient ook via het elektronische afhangbord te worden gereserveerd. Indien
er geen bardienst aanwezig is, dient het lid later af te rekenen.
Artikel 6. Junioren
Junioren hebben in beginsel dezelfde rechten en plichten als senioren.
Junioren mogen van maandag tot en met vrijdag van 12:00-18:00 uur een juniorlid van een vereniging van KNLTB
Kring Wijdemeren en Hilversum introduceren zonder kosten. De Kring bestaat uit TV De Rading, TV Westerveld,
TV Loosdrecht, Tulip Tennisvereniging, HLTC Hoogerheide, HLTC Gooiland, HLTC ’t Melkhuisje en TV De Gooische
Vallei.
Artikel 7. Slepen van de banen
Direct na het spelen zijn de spelers verplicht de banen te slepen met het aanwezige sleepnet of de mat. De
sleepnetten moeten aan de daarvoor bestemde haken aan het hek worden opgehangen.
Artikel 8.
Banen in de hal kunnen door leden en niet-leden gehuurd worden van stichting Tennispark Nederhorst. Dit kan
via www.indoortennisnederhorst.nl.
In geval van regen bij competitie en (open) toernooien is het bestuur van de vereniging bevoegd eventueel
toegang te verlenen aan de spelers. Hier kan een financiële vergoeding voor worden gevraagd.
Het is verplicht de hal uitsluitend met schone schoenen te betreden.
Artikel 9.
Indien gebruik van minibaan en oefenkooi tijdens de competitie of (open)toernooien voor overlast zorgt bij de
spelers, dienen de gebruikers hun gebruik aan te passen. Aan ouders wordt gevraagd erop toe te zien dat
eventuele overlast beperkt wordt dan wel dat het verzoek van de spelers gehonoreerd wordt.
Artikel 10. Gebruik als goede buur
Het tennispark is gelegen in een woonwijk. Om overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken,
wordt een ieder verzocht zich als goede buur te gedragen.
Dit betekent dat er geen overbodig lawaai gemaakt wordt, er altijd op het terrein geparkeerd wordt, er bij
voorkeur gereserveerd wordt te beginnen vanaf baan 5, verlichting wordt aangezet te beginnen vanaf baan 5,
verlichting wordt uitgedaan indien niet gespeeld wordt en er niet onnodig geclaxonneerd wordt.
Artikel 11. Slotbepaling
Waar het baanreglement niet voorziet in een regel of handelwijze beslist het bestuur. Aldus vastgesteld door de
Algemene Leden Vergadering van 15 September 2020.

