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Baanreglement 
 

Algemeen  

 

I-1 Auto's, brommers en fietsen dienen op de daartoe bestemde 

plaatsen te worden neergezet.  Ingang en paden vrijhouden. 

 

I-2 Teneinde overlast voor de buurt te voorkomen, dient met name 

later op de avond bij het verlaten van het park elke vorm van 

onnodig lawaai te worden vermeden. 

 

I-3 De vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging 

van persoonlijk eigendom of voor op het park opgelopen 

verwondingen cq. letsels.  

 

I-4 Het in goede staat en orde houden van het park is een 

verantwoordelijkheid voor ieder lid. 

 

I-5 De kleedkamers zijn tussen 24.00 en 08.00 uur automatisch 

gesloten. 

 

 

Baanpas 

 

II-1 De vóór 1 april van ieder jaar aan ieder spelend lid te verstrekken 

lidmaatschapskaart is tevens baanpas. 

 

II-2 De baanpas, (mits voorzien van een recente pasfoto) geeft recht op 

toegang tot de banen vanaf 1 april van het geldende jaar tot zolang de 

netten hangen. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de baanpas tot 

en met 31 december van het lopende jaar geldig. ( vóór 1 december 

van het lopende jaar schriftelijk op te zeggen!) 

 

II-3 Het onder 11-2 vermelde recht op  toegang tot de banen is niet 

verbonden aan de baanpas van leden, die op of ná 1 april van het 

lopende jaar de geldende verenigingscontributie nog niet hebben 

betaald. 

 

 

Baangebruik 

 

III-1 Bij gebruik van banen dienen tennisschoenen met klein profiel te 

worden gedragen en tevens is tenniskleding verplicht. 

  

III-2 Op een baan waarvan het net om onderhoudstechnische redenen 

(gedeeltelijk) omlaag is gedraaid, mag niet worden getennist.  

 

III-3     Zolang er water op een baan staat, is het niet toegestaan deze 

baan te bespelen. De baancommissaris of aanwezige leden van de 

baancommissie bepaalt/ bepalen of een baan weer speelbaar is. 

 

III-4 Niet tennissende kinderen mogen niet op de baan verblijven; dit 

i.v.m. het gevaar voor de kinderen en de hinder voor de spelers. 

 

III-5    Iedere speler behoort de baan waarop hij/zij speelt, vóór het 

verstrijken van de speelperiode te vegen. Sleepnetten aan de haak 

ophangen!! 

 

 

Baanreservering 

 

IV-1    Met het doel om tot een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de 

speelgelegenheid voor alle leden te komen, dient ieder lid het 

geldende afschrijfreglement nauwkeurig na te leven. 

 

 IV-2    Het Bestuur kan banen reserveren voor wedstrijden, toernooien, 

competitie - trainingen en tennislessen.  Vermelding van deze 

reservering(en) vindt plaats via een bericht per mail naar de leden 

en/of de ClubApp. 

 

 

Afschrijfreglement 

 

V-1 Een baan kan worden afschreven voor een speelperiode van 

maximaal 45 minuten door de geldige baanpas (zie 11-2,3) in het 

juiste vakje en onder de juiste tijd te plaatsen. 

 

N.B.  Van iedere op de baan aanwezige speler zal in het desbetreffende 

vakje de geldige baanpas aanwezig moeten zijn. Is dit niet het 

geval, dan kan de plaats van het niet reglementair spelende lid 

worden ingenomen door een lid met een geldige baanpas. 

     

N.B.  Een lid dat tennist op een baan, kan niet gelijktijdig afschrijven voor 

een andere baan of voor een volgende  speelperiode. (zie ook V-3) 

 

 

V-2 Na een speelperiode dient men een periode van 45 minuten in 

acht te nemen, waarbinnen geen baan mag  

 worden afgeschreven en evenmin spelers van een baan mogen 

worden gehaald, ook al is de afschrijftermijn van die baan 

verstreken. 

 

N. B.  Een uitzondering op deze regel is toegestaan wanneer een baan 

niet gereserveerd en/of bespeeld wordt; overigens kan pas tot 

afschrijven van de desbetreffende baan voor de desbetreffende 

periode (doorplaatsing van de baanpassen) worden overgegaan 

na 25 minuten; de baan mag worden bespeeld zolang niemand 

anders deze afschrijft. 

 

V-3    Is een baan leeg en de periode is al meer dan 25 minuten 

verstreken, dan kan een daaropvolgende periode van 45 minuten 

worden afgeschreven en kan direct met spelen worden begonnen. 
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V-4    Spelers kunnen niet van een baan worden gehaald wanneer er 

nog vrije, te reserveren banen beschikbaar zijn. 

 

V-5 Afschrijving van een baan is alleen geldig als tenminste één van de 

reserverende spelers op het park aanwezig is. (blijft). 

 

V-6 Als alle banen bezet zijn, dan is de eerste baan die in aanmerking 

komt om te worden afgeschreven: de baan met de kortste 

resterende speeltijd.  Ook is het mogelijk om mee te spelen op een 

baan waarop wordt gesingled. 

 

V-7 Leden, die les krijgen mogen niet vóór of tijdens de les een baan 

reserveren. Na de les geldt voor deze leden artikel V-2. 

 

V-8 Basisschool-jeugd mag na 18.00 uur niet  een baan afschrijven.  

Dit geldt niet voor het weekend. 

 

V-9 Basisschool-jeugd kan op maandag tlm vrijdag na 19.00 uur voor 

ten hoogste één speelperiode op een avond, op uitnodiging van 

één seniorlid (voor een single) en op-uitnodiging van twee 

seniorleden (voor een dubbel) spelen op baan 5. 

 

V-10  Wanneer een baan is gehuurd, kan deze niet eerder afgeschreven 

worden dan wanneer de huurperiode verstreken is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting banen 

 

VI-1   Gebruik van de banen met brandende  verlichting is, met 

inachtneming van het  afschrijf-reglement (zie V), in principe 

mogelijk tot hooguit 23.00 uur. 

 

VI-2   Lichten dienen pas te worden ontstoken wanneer invallende 

duisternis spelen zonder verlichting onmogelijk maakt. 

 

VI-3   Lichten dienen te worden gedoofd wanneer de desbetreffende 

banen na  spelbeëindiging niet (meer) zijn afgeschreven. De 

verlichting dooft aan het einde van de speelavond automatisch; 

uiterlijk vijf minuten vóór dit tijdstip dient de baan te worden 

geveegd. 

 

VI-4   De aanwijzingen over het gebruik en bediening van de verlichting, 

te lezen (bij de bedieningsknoppen) op het park, dienen strikt te 

worden nageleefd.  

   

  De onder VI-1 aangegeven eindtijd kan, op basis van door het 

Bestuur te waarderen omstandigheden, worden vervroegd. 

Mededelingen hierover in het clubblad, website of op het park. 

 


