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Tennis Vereniging Bornerbroek (TVB)

AFHANG- EN BAANREGLEMENT
Het afhang- en baanreglement stelt regels ten aanzien van het afhangen en het
gebruik van de tennisbanen. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de
TVB. Het bestuur doet een dringend beroep op alle gebruikers, om in goede
onderlinge verstandhouding en met inachtneming van dit reglement gebruik te
maken van de tennisbanen.

1) Afhangen
1.1 Afhangen tennisbanen
a. Het bespelen van de tennisbanen is alleen toegestaan als u heeft afgehangen.
b. Afhangen van de tennisbanen is alleen toegestaan met een geldige afhangpas.
Voor het afhangen moet u altijd gebruik maken van het afhangbord.
c. Onder geldige afhangpas wordt verstaan:
- uw geldige KNLTB spelerspas,
- uw voorlopige spelerspas,
- een introducépas.
d. Het afhangbord geeft de perioden aan van speeltijden, beginnend op ieder heel en
halfuur. Deze perioden dient u aan te houden.
e. Het afhangbord voor de banen is geplaatst aan de wand van het clubhuis.
f. U mag alleen afhangen wanneer u aanwezig bent en blijft op het tenniscomplex.
g. U kunt zo lang blijven spelen tot het tijdstip waarop u wordt afgehangen. Het is niet
toegestaan na afloop van uw speeltijd uw spelerpassen direct aansluitend op de
afgelopen periode opnieuw af te hangen. U mag weer afhangen op een periode die
tenminste één periode van een halfuur valt na verstrijken van uw voorgaande
speelperiode
h. U mag de tennisbaan alleen betreden:
- als u hebt afgehangen,
- en bij aanvang van de door u afgehangen speelperiode.
Bezette banen kunnen tot maximaal 5 minuten na het begin van de speelperiode
worden afgehangen en betreden. Vrije banen kunnen maximaal 10 minuten voor het
begin van de eerstvolgende periode worden afgehangen. Degene die op een baan,
waar al gespeeld wordt, bij hangt, is gebonden aan de speeltijd die voor de zich al op
de baan bevindende spelers geldt.
i. Bent u uw geldige KNLTB spelerspas of voorlopige ledenpas vergeten, dan kunt u
niet afhangen.
1.2 Speeltijden tennisbanen
a. Enkelspel: voor het enkelspel geldt een speelperiode van een half uur.
b. Dubbelspel: voor het dubbelspel geldt eveneens een speelperiode van een half
uur.
c. Als het druk is moet er zoveel mogelijk worden gedubbeld. Een enkelspel mag
alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat. Is de speelduur van een
enkelspel echter aangevangen, dan mag uitsluitend met toestemming van de
desbetreffende spelers bij gehangen worden.
d. Men dient bij het afhangen eerst de langst spelende partij van de baan te halen,
ongeacht of dit een dubbel- of enkelspel is. Indien een dubbel- en een enkelspel
gelijktijdig zijn gestart, dient men eerst de baan van het enkelspel af te hangen.
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1.3 Volgorde bij het afhangen de tennisbanen
Bij het afhangen wordt de onderstaande volgorde aangehouden:
1. de vrije baan.
2. de baan waarop het langst gespeeld wordt.
1.4 Voor jeugdige TVB - leden gelden de volgende speeltijden in de avonduren :
- in de leeftijd t/m 11 jaar mag men op de banen tennissen tot 19.00 uur
en
- clubleden van 12 t/m 17 jaar tot 21.00 uur.
Voorgaande regel geldt alleen als er meerdere gegadigden – oudere clubleden – zijn
die willen tennissen.

2) Gebruik tennisbanen door niet - TVB - leden
Niet - TVB - leden kunnen door leden van de TVB per dagdeel als introducé worden
uitgenodigd voor het spelen op de tennisbanen. Op dit introducéschap zijn de
volgende voorwaarden van toepassing.
a. Het niet – TVB - lid kan alleen worden geïntroduceerd door een TVB - lid in het
bezit van een geldige KNLTB - spelerspas of een geldige voorlopige spelerspas.
Introductie van een niet – TVB - lid kan maximaal 3 keer per jaar plaats vinden.
b. Het introducerend TVB-lid is verplicht, voorafgaand aan de speelperiode, bij de
penningmeester of een daartoe aangewezen persoon, het geldende introducétarief
te voldoen. Na betaling van het introducétarief ontvangt de introducé een
introducépas ten behoeve van het afhangen (zie artikel 1). Deze introducépas moet
na het spelen weer worden ingeleverd bij de penningmeester of de daartoe
aangewezen persoon. Indien de introducépas is voorzien van een datum mag alleen
op die aangegeven datum op de banen getennist mag worden door het niet – TVB lid. In dat geval is inlevering van de introducépas niet verplicht.
c. Het geldende introducétarief is € 5,- voor senioren (18 jaar en ouder) en € 2,50
voor junioren (tot 18 jaar).
d. Introducés kunnen alleen afhangen samen met TVB - leden die in bezit zijn van
een geldige spelerspas en met in achtneming van dit afhang- en baanreglement.
e. Het na afloop van de speeltijd voldoen van het introducétarief is niet toegestaan en
wordt beboet met het in rekening brengen van het dubbele bedrag van het geldende
introducétarief (i.c. € 10,- voor senioren en € 5,- voor junioren). Dit moet worden
voldaan door het TVB - lid.
f. Gebruik maken van de banen door niet-leden zonder deze te huren of te zijn
geïntroduceerd, wordt bestraft met ontzegging van de toegang tot het park. Tevens
kan aangifte worden gedaan bij de politie.

3) Verhuur van de banen
a) Het is voor leden mogelijk om de banen af te huren. In dergelijke gevallen kan
men niet afgehangen worden door andere spelers.
b) Het verzoek om de banen te huren dient bij het bestuur ingediend te worden.
c) Het tarief voor het huren van de banen bedraagt € 50,-- per baan.

4) Overige regelingen
a) Voorrang activiteiten.
Georganiseerde activiteiten (competitie, toernooien, evenementen, trainingen etc.) in
clubverband gaan voor vrij spelen.
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b) Kleding
De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde tennisschoenen.
c) Ieder clublid kan, tegen betaling, een sleutel in ontvangst nemen waarmee
toegang wordt verkregen tot het ontsteken van de baanverlichting. Indien ’s avonds
de verlichting is ontstoken, dient hij / zij die het tenniscomplex het laatst verlaat de
verlichting uit te schakelen.

5) Overtreding, misbruik of misdraging
a. Dit baanreglement is opgesteld uitgaande van fatsoenlijk gedrag van de
gebruikers van de tennisbanen. Echter bij overtreding van het baanreglement,
misbruik of misdraging, zijn TVB - bestuurders bevoegd leden en niet-leden hierop
aan te spreken en passende maatregelen te nemen.
b. De bepaling van passende maatregelen is aan het bestuur van de TVB.
Onder passende maatregelen kan onder andere worden verstaan:
1. ontzeggen toegang tot het tennispark gedurende een bepaalde periode.
2. aangifte bij politie van onrechtmatig gebruik van de tennisbanen.
3. royering en beëindigen van het lidmaatschap van de TVB.

6) Slotbepalingen
a. Het bestuur is gerechtigd dit afhang- en baanreglement aan te passen indien
noodzakelijke geacht. Zij zal de aanpassingen tijdig bekend maken, zodat alle TVB leden daarvan op de hoogte kunnen zijn.
b. Bij onduidelijkheden of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet is een
bestuurslid van de TVB gerechtigd een uitspraak te doen, die van toepassing is op
het desbetreffend geval zonder dat hiervan een precedentwerking uitgaat. Betrokken
spelers zijn gehouden aan deze uitspraak van de bestuurder.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 24 juli 2006
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