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TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE BANEN EN HET PARK 

 

Artikel 1  

1. Naast het onderhoudspersoneel hebben alleen toegang tot de banen:  

a) alle leden die ingeschreven staan bij de ledenadministratie; 

b) introducé(s) van leden. 

2. Alle gebruikers van de banen dienen het onderhoudspersoneel ongestoord hun 

werkzaamheden te laten verrichten. 

3. Onder onderhoudspersoneel wordt verstaan de groundsman, de medewerkers van het bedrijf 

dat in opdracht van het bestuur onderhoudswerkzaamheden uitvoert, alsmede ieder ander die 

in opdracht van het bestuur dergelijke werkzaamheden verricht. 

 

Artikel 2 

1. De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen, die geschikt zijn voor tennissen op 

kunstgras, betreden worden. Het spelen op schoenen met hakken, ook al zijn het rubber 

hakken, is verboden. Trimschoenen zijn ten strengste verboden.  

2. Het is niet toegestaan over het net te springen of daarop te leunen of te zitten, dan wel op 

enige andere wijze het net en de scorebordjes te beschadigen. 

3. Het is niet toegestaan om de hekwerken te beklimmen, dan wel anders te gebruiken dan 

waarvoor deze zijn bedoeld;.  

 

Artikel 3  

1. Tijdens het spel mag men de spelers van de naast gelegen banen niet hinderen in hun spel. 

Verder wordt verwacht dat men zich op de baan en op het park correct gedraagt. 

2. Indien een lid gasten of toeschouwers meeneemt naar het park dient het lid deze personen 

aan te spreken op hun gedrag in het geval dat strijdig is met dit baanreglement. 

 

Artikel 4 

1. Het is niet toegestaan de tennisbanen, het park te verontreinigen; afval achter te laten buiten 

de daarvoor bestemde bakken, etc. of op enigerlei wijze schade toe te brengen aan 

eigendommen van de vereniging, waaronder met name worden begrepen  het 

verenigingsgebouw , beplanting, banen, netten en scorebordjes.  

2. leder lid is verplicht elke vorm van schade zo spoedig mogelijk te melden bij het bestuur.  

 

Artikel 5 

Honden dienen aangelijnd te zijn op het park. 

 

Artikel 6 

1. De vereniging  is niet verantwoordelijk voor achtergelaten / vergeten kleding en/of 

tennismaterialen van leden of derden die in het verenigingsgebouw of op het park zijn 

achtergebleven. Indien een lid de laatste is die het verenigingsgebouw verlaat en er verder 

niemand meer aanwezig is op het park, dient deze het gebouw af te sluiten.  

2. Het is niet toegestaan in het verenigingsgebouw te roken. 
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BAANBEZETTING EN LABELSYSTEEM 

 

Artikel 7 

1. De banen kunnen bezet zijn door vaste verenigingsactiviteiten, zoals o.a.  

a) training/les  

b) vaste baantijden  

c) baanonderhoud  

d) competitie (bijv. KNLTB-competitie, interne competitie, buurtcompetitie). 

2. De baanbezetting buiten de in lid 1 bedoelde activiteiten  worden via het labelsysteem 

bepaald. 

 

Artikel 8 

1. Onder labelen wordt verstaan het bevestigen van een KNLTB-pasje, kopie hiervan, 

vervangend pasje met recente pasfoto of introducépas op het labelbord. 

2. Maximaal twee uur voor de tijd waarop men wil spelen kan gelabeld worden. Vervolgens is 

men verplicht te wachten tot de aanvang van de tijd waarop gespeeld kan worden. 

3. Leden die de basisschool nog niet verlaten hebben, mogen labelen om te spelen tot 19.00 

uur.  

4. Tijdens het spelen moeten alle pasjes van de spelers op het labelbord aanwezig zijn.  

5. Zijn twee of meer mensen twee uur van te voren bij het labelbord om een speeltijd vast te 

leggen voor eenzelfde baan, dan dient er geloot te worden. 

6. Indien men reeds gespeeld heeft (vast baanuur, tennisles, etc.), dan mag niet aansluitend 

gelabeld worden, indien daardoor andere leden die nog niet gespeeld hebben zouden moeten 

wachten.  

7. Het is een goede gewoonte  andere leden uit te nodigen mee te spelen als een baan niet 

volledig bezet is. 

 

Artikel 9  

1. Vaste baantijden zijn die tijden, welke door het bestuur jaarlijks aan de leden bij toedeling zijn 

toegekend. 

2. De vaste baantijden worden aan de hand van het aanmeldformulier vaste baantijden uiterlijk 

1 april aan de leden, die zich hiervoor hebben aangemeld, bekend gemaakt. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor de toedeling van de baantijden. 

3. Het bestuur behoudt zich het recht voor de toegedeelde baantijden te claimen voor 

verenigingsactiviteiten. 

4. Wanneer de banen voor de vaste baantijd regelmatig niet bezet zijn (of regelmatig door 

andere mensen bezet zijn, dan door degenen die een vaste baantijd hebben), dan kan het 

bestuur zonder opgave van redenen deze vaste baantijden laten vervallen ten behoeve van  

het labelsysteem. 

5. Voordat men begint te spelen dient men eerst te labelen.   
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INTRODUCEREN DOOR LEDEN 

 

Artikel 10 

1. Indien een lid iemand wenst te introduceren geeft hij de namen en adressen van de 

introducé(s) door aan een bestuurslid, alsmede de dag waarop geïntroduceerd zal worden. 

2. Leden kopen een dagpas voordat de tennisbanen worden betreden! 

3. Vervolgens dient het lid bij de penningmeester een bedrag van € 2,50 per seniorintroducé en  

€ 1, - per juniorintroducé te betalen. 

4. De penningmeester verstrekt een dagpas voor de betreffende datum. 

5. De dagpas is uitsluitend geldig op de datum zoals vermeld op de pas. 

6. De dagpas wordt op naam gesteld van de introducé als ook op de naam van de aanvrager. 

7. Met de verkregen dagpas dient de introducé(s) op het baanafhangbord af te hangen. 

8. Een lid mag maximaal vijf maal per jaar introduceren. Een introducé mag maximaal drie maal 

per jaar geïntroduceerd worden, ongeacht door welk lid hij/zij wordt geïntroduceerd. 

9. Met betrekking tot het gebruik van de banen door het lid en de introducé geldt dat het lid met 

de introducé dient te tennissen, aangezien het niet toegestaan is voor de introducés 

zelfstandig van de banen gebruik te maken. 

10. Introducés hebben dezelfde speelrechten en plichten als een gewoon lid. 

11. Als lid ben je er voor verantwoordelijk dat jou introducé(s) zich houden aan de reglementen. 

12. Het is alleen toegestaan / mogelijk om te introduceren als de baanbezetting het toelaat. 

Introduceren is dus niet mogelijk tijdens verenigingsactiviteiten zoals toernooien en competitie. 

13. Voor groepen vanaf 5 personen dient men vooraf (tijdig) toestemming te vragen aan het 

bestuur, waarbij aanvullende regels gesteld (kunnen) worden. 

14. Bij toestemming door het bestuur zijn de aangevraagde banen en tijden ook gereserveerd, 

waardoor andere leden hier geen aanspraak op kunnen maken. Het bestuur zal dit duidelijk 

vooraf kenbaar te maken op het publicatiebord bij het afhangbord” 

15. De introducé(s) en het lid dienen zich, op verbeurte van een door het bestuur op te leggen 

boete van € 25, - per keer, dat deze introducéregeling wordt overtreden, te houden aan het 

bepaalde in dit introducéreglement. 

 

 

TENNISSEN IN DE WINTERPERIODE 

 

Artikel 11 

1. Ten aanzien van tennissen in de winterperiode geldt het volgende:  

a) Kale vorst: bespelen is geen bezwaar. 

b) Sneeuw: banen niet betreden en dus niet tennissen. De banen kunnen daardoor 

beschadigen. 

c) IJzel: bij ijzel is spelen niet toegestaan, omdat daardoor de kunstgrasmat beschadigd 

wordt. 

d) Dooi: bespelen en betreden is gedurende de dooiperiode verboden, zolang de vorst 

niet volledig uit de bodem is verdwenen. 

e) Onder alle winterse omstandigheden: wees voorzichtig; bevroren banen zijn extra glad en 

kunnen blessures opleveren. 

f) Als er niet getennist mag worden, zullen er bordjes opgehangen worden met “banen 

gesloten”. 
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2. In de gevallen, dat er geen bordjes hangen zoals genoemd in lid 1 onder f., en de leden 

hebben, op grond van hetgeen in lid 1 is beschreven, redenen om aan te nemen dat  niet 

getennist mag worden,  geldt dat de leden een eigen verantwoordelijkheid hebben in de 

beoordeling van het al dan niet tennissen. 

 

 

Verlichting 

 

Artikel 12  

Indien men de tennisbanen als laatste verlaat dient de verlichting te worden uitgeschakeld. De spelers 

die nadien komen moeten 15 minuten wachten voor de verlichting weer mag worden ingeschakeld. 

De verlichting wordt niet automatisch uitgeschakeld om 23.00 uur. 

 

Artikel 13 

1. De baanverlichting mag (landelijk wettelijk vastgesteld) niet aan tussen 23.00 uur en 7.00 

uur. 

2. En de baanverlichting mag niet aan indien er geen sport wordt beoefend noch onderhoud 

plaatsvindt. 

3. Dit is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met: 

a)  de viering van festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn 

aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt; 

b) de viering van andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of 

krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag 

bedragen dan twaalf per kalenderjaar, of 

c) door het bevoegd gezag aangewezen activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten 

als bedoeld in onderdeel b, waarbij het aantal aan te wijzen dagen of dagdelen gebaseerd op 

dit artikel niet meer bedraagt dan twaalf dagen per kalenderjaar. 

4. Een festiviteit of activiteit als bedoeld in het derde lid die maximaal een etmaal duurt, maar 

die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebben op één 

dag. 

 

 

 

Artikel 14 

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de 

sportiviteit van de betrokken leden. In tweede instantie kunnen de leden zich met een duidelijk 

verzoek tot het bestuur wenden. 

 

 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van TV de Meppers d.d. 26-1-2015. 


