TENNISVERENIGING “MEIHOVEN”
AMEIDE – TIENHOVEN
- BAANREGLEMENT 1.
1.1

1.2
1.3
1.4

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1
5.2
5.3

Algemeen
Het bestuur van tennisvereniging Meihoven heeft, in overleg met de technische
commissie, dit reglement opgesteld met als doel de gang van zaken op het
tenniscomplex op een geordende manier te doen verlopen. Van u wordt verwacht dat
u zich aan dit reglement houdt.
De leden die dit reglement niet naleven kunnen daarop worden gewezen door de
medeleden.
De bardienst is bevoegd om maatregelen te nemen die nodig zijn om een goede
uitvoering van het baanreglement te verzekeren.
Ingevolge artikel 7 van de statuten van de vereniging kan het bestuur maatregelen
nemen wanneer op ernstige wijze van het baanreglement wordt afgeweken.
Gedrag op en rond de tennisbanen
Van elke aanwezige op het tenniscomplex (speler, bezoeker et cetera) wordt verwacht,
dat hij/zij zich sportief en respectvol gedraagt naar anderen.
Het clubgebouw is van de leden, dus houd de ruimten en inventaris ordelijk en schoon.
Laat geen tennisattributen slingeren in het clubgebouw. Zet uw tennistas in de
kleedkamer.
Zorg voor de baan
Klim niet tegen en over de hekken om de baan.
Veeg uw schoenen voor het betreden van de baan en loop niet met modderschoenen
op de baan.
Laat niets slingeren op de baan. Breng flesjes e.d. terug naar de bar.
Op de baan zijn tenniskleding en tennisschoenen verplicht.
U dient baan 2 te betreden via de eigen toegangsdeur en dus niet via baan 1.
Voordat de baan wordt verlaten wordt de baan door de spelers geveegd met behulp
van de op de baan aanwezige veegmat, bij voorkeur in cirkels van buiten naar binnen.
Bij grote droogte dient de baan regelmatig te worden besproeid.
Bij winterse omstandigheden beoordeelt de onderhoudscommissie of de tennisbanen
bespeelbaar zijn. Is dit niet het geval dan wordt het tenniscomplex afgesloten. Op de
website van de vereniging wordt dit gemeld.
Baanreservering
Na ontvangst van de contributie ontvangt u een sleutel die toegang geeft tot het
tenniscomplex en een KNLTB ledenpas.
De ledenpas dient te worden gebruikt voor het reserveren van een tennisbaan.
Voor het reserveren van een baan gelden de volgende (gedrags)regels:
1. U dient gebruik te maken van uw eigen ledenpas;
2. U dient op het tennispark persoonlijk aanwezig te zijn en te blijven;
3. U dient de baan die het eerst vrijkomt in gebruik te nemen;
4. U mag voor of tijdens een tennisles geen baan reserveren;
5. Bij grote drukte wordt het spelen van dubbelspel vanzelfsprekend geacht.
Speeltijd
De speeltijd voor enkelspel (2 of eventueel 3 spelers) bedraagt 30 minuten.
De speeltijd voor dubbelspel (4 spelers) bedraagt 45 minuten.
Tijdens het spelen is het niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de
gereserveerde speeltijd.
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Werkwijze van het reserveringsbord
De baan is niet bezet:
1. Plaats uw ledenpas, samen met die van uw medespeler(s), in een reserveringsunit;
2. Op het moment dat u de baan betreedt stelt u de klok op de unit in op de tijd van
dat moment;
3. Schuif de unit in het reserveringsbord door tot “spelen”.
6.2 De baan is bezet:
1. Plaats uw ledenpas, samen met die van uw medespeler(s), in een lege
reserveringsunit;
2. De tijdinstelling wordt nu bepaald door de ingestelde tijd op de unit van de spelers
die voor u zijn;
3. Bevat hun unit 2 (of 3) pasjes (enkelspel), tel dan 30 minuten op bij de ingestelde tijd
van die unit en stel deze tijd in op uw unit;
4. Bevat hun unit 4 pasjes (dubbelspel), tel dan 45 minuten op bij de ingestelde tijd van
die unit en stel deze tijd in op uw unit;
5. Wanneer u de juiste aanvangstijd heeft ingesteld schuift u de unit in het
reserveringsbord door tot “wachten”;
6. Wanneer u de baan opgaat schuift u uw unit door tot “spelen”.
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Tennisles, competitie en toernooien
Het bestuur c.q. de technische commissie zijn bevoegd één of meer banen te reserveren
ten behoeve van competitie, toernooien, tennisles en overige activiteiten.
De jaarlijks door het bestuur vastgestelde activiteitenkalender is daarvoor de leidraad,
echter het bestuur c.q. de technische commissie zijn ook bevoegd om buiten de
geplande activiteiten banen te reserveren.
De leidraad voor het reserveren van banen voor tennisles wordt gevormd door het
lesrooster dat door de tennisleraar wordt opgesteld en door het bestuur vastgesteld.
Winterleden
De vereniging kent zogenoemde “winterleden”. Winterleden worden, tegen een door het
bestuur vastgestelde gereduceerde contributie, in de gelegenheid gesteld van het
tennispark gebruik te maken gedurende de periode 1 oktober tot 1 april.
Winterleden worden niet aangemeld bij de KNLTB; de vereniging verstrekt een
vervangende ledenpas.
Winterleden zijn gedurende de in lid 8.1 genoemde periode volwaardig lid van de
vereniging.
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Introducés
Het is aan leden toegestaan om met niet-leden te gaan tennissen. Hiertoe dient het lid te
beschikken over een introducépasje.
9.2 Een introducépasje is bij ieder bestuurslid verkrijgbaar tegen een door het bestuur
vastgestelde prijs (2007: € 2,50 voor senior leden en € 1,25 voor jeugdleden).
9.3 Het introducépasje dient (als tijdelijk ledenpas) te worden gebruikt voor het reserveren van
een tennisbaan.
9.4 Het introducépasje heeft een geldigheidsduur van een gehele dag; deze wordt vermeld
op het pasje.
9.5 Per lid worden maximaal 3 introducépasjes per jaar verstrekt.
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Baanverlichting
10.1 Alle banen hebben hun eigen verlichting; ontsteek dus alleen de verlichting van de baan
waarop u gaat spelen.

10.2 Baanverlichting is duur; laat deze dan ook niet onnodig branden.
10.3 De baanverlichting dient uiterlijk om 23.30 uur te worden gedoofd.
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Diversen
11.1 Bij verlies of vermissing van uw ledenpas en/of sleutel kunt u tegen betaling via de
ledenadministratie een nieuwe ledenpas en/of sleutel verkrijgen.
11.2 Tennisballen die terechtkomen in de boomgaard naast baan 2 mogen niet worden
opgehaald. Deze ballen zullen na verloop van tijd worden teruggebracht door de eigenaar
van de boomgaard.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 januari 2007.

