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ARTIKEL 1, 
Het speelseizoen loopt van omstreeks 1 april tot 30 september. De exacte data worden door het 
bestuur vastgesteld. 
 
ARTIKEL 2 
De verdeling van de speeltijden wordt geregeld door het afhangreglement 
 
ARTIKEL 3 
De banen mogen enkel worden betreden en bespeeld door leden van de vereniging. 
 
ARTIKEL 4. 
De banen mogen alleen worden bespeeld, indien de weersgesteldheid dit toelaat. Het bestuur  (2) 
is tot oordelen bevoegd. 
 
ARTIKEL 5 
Er dient gespeeld te worden in tenniskleding en altijd op tennisschoenen. 
Deze tennisschoenen mogen niet voorzien zijn van profielzolen; het bestuur (2) is dienaangaande 
tot oordelen bevoegd. 
Bij overtreding van de regels van dit artikel kan het bestuur (2) de desbetreffende persoon 
verbieden op de baan te blijven en door te spelen. Voor niet-spelende leden is het eveneens niet 
toegestaan zich op de banen te bevinden met andere dan voorgeschreven schoenen. 
 
ARTIKEL 6 
Van een ieder lid wordt verwacht dat hij/zij het terrein en de opstallen schoonhoudt. Degene, die 
het laatst het park verlaat, controleert of papier en ander vuil is opgeruimd. 
 
ARTIKEL 7 
In het algemeen wordt schade aan het terrein, opstallen en materiaal hersteld op kosten van 
hem/haar, die de schade heeft veroorzaakt. 
Het veroorzaken van schade dient onverwijld aan het bestuur (1) ter kennis te worden gebracht. 
 
ARTIKEL 8 
Overtreding van het baanreglement dienen te worden gemeld aan het bestuur (1) 
 
ARTIKEL 9 
Opening en sluiting der banen worden slechts bepaald door het bestuur (2). Dit bestuur heeft 
tevens het recht banen te sluiten. indien werkzaamheden aan de banen noodzakelijk  worden 
geacht. 
Voorts kan het bestuur om het houden van wedstrijden en tennislessen mogelijk te maken, 
spelers/sters tijdelijk de toegang  tot één of  beide banen te ontzeggen 
 
ARTIKEL 10 
Leden mogen geen veranderingen aan het terrein en/of  opstallen aanbrengen, dan met 
instemming van het bestuur (2). 
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ARTIKEL 11 
Alle spelers/sters zijn verplicht alle aanwijzingen van het bestuur (2) voor routinematig 
baanonderhoud op te volgen. 
 
ARTIKEL 12 
Huisdieren worden op het terrein en in de opstallen niet toegestaan. 

 
ARTIKEL 13 
Het bestuur (2) heeft het recht leden en niet-leden de toegang tot het terrein en de opstallen onder 
opgaaf van redenen te ontzeggen. 
 
ARTIKEL 14 
In zaken, waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur (2). 
 
ARTIKEL 15 
Bij het niet nakomen van het baarreglement gelden de sancties als vermeld onder artikel 14 van 
het afhangreglement 
 
(1) Lees: bestuursleden, groundsman, baancommissaris en in laatste instantie leden van de bardienst. 
(2) Lees: bestuursleden, groundsman en baancommissaris.. 
 


