Baanreglement
Om het vrij spelen in goede banen te leiden, hebben we een aantal regels waar een ieder zich
aan dient te houden. Daarmee houden we het voor alle leden overzichtelijk en voorkomen we
onnodige discussies over het gebruik van de banen. Leden die regels uit dit reglement niet
naleven kunnen hierop worden aangesproken door medeleden. Indien dit niet leidt tot naleving
door de “overtreder”, kan deze door het bestuur worden aangesproken op zijn of haar gedrag.
In het uiterste geval is het bestuur bevoegd om passende maatregelen te nemen en het
betreffende lid de toegang tot het tennispark te ontzeggen.
Toegang tot de banen
• De banen zijn in principe alle seizoenen bespeelbaar.
• Indien er sneeuw op de banen ligt of tijdens periodes van dooi mogen de banen niet worden bespeeld, aangezien
dit schade aan de banen kan veroorzaken. Het is niet toegestaan sneeuw van de banen te schuiven.
•T
 oegang tot de banen hebben de leden van T.V. De Gooische Vallei die in het bezit zijn van een geldige
KNLTB-ledenpas. Ook introducés van leden hebben toegang tot de banen indien de regels voor introducés
zijn opgevolgd.
•D
 e banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor kunstgras- en
kunstgravelbanen (dus met niet te grof profiel). De tennisschoenen dienen zoveel mogelijk ontdaan te zijn van vuil
(bijvoorbeeld modder).
•G
 ebruikers van de banen worden geacht zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur of aan de door het
bestuur aangestelde functionarissen.
•D
 e toegangshekken van het park kunnen afgesloten zijn. Een sleutel hiervan is in het clubhuis verkrijgbaar tegen
een borg van 5 euro.
Speeltijden
•V
 rij spelen is mogelijk op banen die niet in gebruik zijn voor trainingen, competitietennis of (interne)
toernooien of onderhoud.
Reserveren baan
• Voordat er getennist wordt dien je een baan te reserveren.
•V
 oor het reserveren van de banen wordt gebruik gemaakt van het KNLTB-afhangbord.
•B
 ij voorkeur een baan reserveren die vrij is.
•D
 e speeltijd voor enkelspel is 35 minuten, voor drie spelers 40 minuten en voor vier spelers bij een
dubbel 50 minuten.
•M
 en mag uitsluitend een baan reserveren, wanneer men zelf op het tennispark aanwezig is.
•W
 anneer een speelperiode nog niet verstreken is, is het niet toegestaan om te reserveren voor een
andere speelperiode.
•H
 et is niet toegestaan om te reserveren met andermans KNLTB-ledenpas.
•W
 anneer uw speelperiode verstreken is en zich geen andere spelers melden voor uw baan, mag u doorspelen.
Dit echter zonder de tijdklok op het KNLTB-afhangbord te verzetten, zodat duidelijk is dat u heeft
kunnen doorspelen.
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•H
 et kan natuurlijk voorkomen dat de banen al voor volgende periodes gereserveerd zijn. Men mag dan verder
aansluitend reserveren, maar moet wel op het park aanwezig blijven.
•A
 ls de wachttijden langer zijn dan 1 uur is het voldoende wanneer één van de spelers blijft wachten.
Zorg voor de banen en baanonderhoud
•H
 et is niet toegestaan te roken op en rond de banen.
•K
 lim niet tegen en over de hekken rondom de banen.
•L
 aat geen afval slingeren op de banen. Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken op het park.
•N
 a het spelen zijn de spelers verplicht om de baan 5 t/m 8 te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten.
•B
 ij het vegen dienen de aanwijzingen zoals weergegeven op de bordjes bij de toegang tot de banen te
worden nageleefd.
Clubhuis en kleedkamers
•H
 et is niet toegestaan in het clubhuis, de kleedkamers en overige ruimten te roken.
•H
 et is ook niet toegestaan om zich zonder toestemming van barpersoneel en/of bestuur achter de bar, in de
bestuurskamer of in de opslagruimten te begeven.
•T
 egen vernieling - graffiti - en overige vormen van baldadigheid zal streng worden opgetreden en eventuele
kosten zullen worden verhaald.
•H
 et bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal. Dus laat geen waardevolle voorwerpen en geld
in de kleedkamers of in het clubhuis achter.
• Honden dienen op het hele park aangelijnt te zijn.
Openingstijden clubhuis
De bar is alleen geopend bij aanwezigheid van een bardienst.
Die is in principe aanwezig op:
Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur en ‘s avonds: 19.30 - 23.30 uur
Zaterdag & zondag: 10.00 - 18.00 uur
De toiletten, kleedruimte en KNLTB afhangbord zijn met je KNLTB-ledenpas altijd toegankelijk.
Verlichting
•A
 ls na het spelen de baan niet is afgehangen, worden gebruikers geacht de lampen zelf uit te doen.
•L
 et hierbij ook op de spelers op andere banen waar de lampen voor branden.
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