Op- of aanmerkingen mailen naar manager@tvdenekamp.nl
Datum: 02-07-2019.
Tennis Vereniging Denekamp

Park- en baanreglement TVD
Algemeen:

Lessen:

1. De tennisbanen zijn voor leden geopend van 's morgens
08:30 uur tot 's avonds 23:00 uur.
2. Indien het onweert of bliksemt, dient iedereen de
tennisbanen onmiddellijk te verlaten
3. Indien u wilt tennissen, dient u op het afhangbord op het
terras uw tennispas onder de betreffende baan in de
kolom "SPELEN" te plaatsen en de klok in te stellen op de
begintijd.
4. Als alle banen bezet zijn, dient u uw tennispas in de kolom
"WACHTEN" te plaatsen.
5. ZONDER LEDENPAS MAG U NIET TENNISSEN…
6. De speeltijd bedraagt maximaal 45 minuten voor zowel
enkel als dubbel.
7. Na maximaal 45 minuten gebruik van een tennisbaan
dient u opnieuw te klokken waarbij leden die hun
tennispas ergens in de wachtkolom hebben staan
voorgaan.

Tennisbaanregels:
8. Tennisbanen alleen met tennisschoenen betreden.
9. Na gebruik de banen slepen en de sleepnetten netjes
ophangen.

10. Lijnen schoonvegen.
11. Een natte baan niet slepen
12. Indien er water op de baan staat dient men te wachten
met spelen totdat dit is weggetrokken. Niet met het
sleepnet door de plassen trekken.
13. Alleen de accommodatie commissie kan hiertoe beslissen.
14. Indien de banen niet bespeelbaar zijn, wordt dit kenbaar
gemaakt aan de ingangspoort, via de website en
verenigingsapp. Lessen kunnen eventueel wel doorgaan.
15. Het is niet toegestaan om te wisselen van de ene naar de
andere baan, tenzij op aanwijzing van het bestuur of
personeel.

16. De banen 7, 8, 9 en 10 zijn aangewezen als lesbanen.
Indien er meerdere banen worden gebruikt voor de lessen
wordt dit op het publicatiebord/afhangbord aangegeven.
17. De tijd van de tennisles is gelijkgesteld met speeltijd en
mag maximaal 1 uur bedragen.
18. Leden die lessen volgen moeten hun pasje inschuiven op
de betreffende lesbaan. Na afloop van de les dienen zij
opnieuw te klokken waarbij leden die hun tennispas in de
wachtkolom hebben staan voorgaan.

Competitie:
19. Gedurende de competitieperioden heeft het spelen van
competitiewedstrijden voorrang. Per thuisspelend team
worden hiervoor maximaal 2 banen gereserveerd. Het kan
dan voorkomen dat er geen banen vrij zijn voor lessen
en/of vrij spelen.
20. (Tijdens de Winter Tennis Competitie zijn op maandag-,
woensdag en donderdagavond maximaal 6 banen
gereserveerd voor het spelen van deze competitie.)
21. Bij wangedrag of niet opvolgen van de geldende regels of
aanwijzingen kan het bestuur een schorsing opleggen.
22. Maximaal 3 keer per seizoen mag u een gast mee laten
spelen. Een gast mag 1 keer per jaar spelen. Per keer moet
€ 3,- per persoon betaald worden. U ontvangt hier voor
een pasje dat de avond van tevoren aan de bar moet
worden afgehaald, en onmiddellijk na het spelen moet
worden ingeleverd.
23. Schade aan de banen of telborden of andere zaken dienen
onmiddellijk te worden gemeld aan het bestuur of de
kantinebeheerder.
24. Tijdens toernooien kan er van bovenstaande regels
worden afgeweken.
25. Het tennispark wordt door videocamera’s bewaakt, ter
bescherming van het gebouw en de veiligheid van de
leden.
26. Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen
toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door
het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
27. De leden zijn verplicht zich te houden aan het Park- en
baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge
aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur
optredende personen.
28. Betreden van het tennispark is voor eigen risico. Het
bestuur is niet aansprakelijk voor eventueel geleden
schade.

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de Tennis Vereniging Denekamp op 2 juli 2019.
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