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Baanreglement 
(versie 2016, huishoudelijk reglement art. 1) 

 
Wij willen onze tennisbanen graag schoonhouden zodat spelers die na u komen ook op een schone 
baan hun spel kunnen starten. 
Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld: 

 Op de banen mag niet gegeten worden. 

 Snoep en kauwgom zijn wegens het afval niet gewenst. 

 Uw schoeisel dient geschikt te zijn voor deze ondergrond. 

 Zorg voor schone schoenen. Als u buiten de baan bent geweest eerst vegen. 

 Schade aan de eigendommen van de vereniging toegebracht kan op u verhaald worden. 

 Hebt u getennist en er komt niemand na u spelen, dan moet u de baan vegen. 

 Is de baan te droog, dan mag u deze sproeien. 

 Het verblijf op onze tennisaccommodatie is voor eigen risico. 

 Vergeet niet alles op slot te doen, zoals de schuifpui en de deur van baan drie als u als laatste 
het park verlaat. 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Overige afspraken baangebruik: 
*Van april tot ongeveer oktober wordt er iedere donderdagavond getost vanaf 19.30. Dit houdt in 
dat er een half uur gespeeld wordt en daarna wordt er gewisseld van partners. Vooral voor nieuwe 
leden is dit een leuke manier om de tennissport te beoefenen en tegelijk andere leden van onze 
tennisvereniging te leren kennen. 
 
*De baanverlichting wordt geregeld vanuit de meterkast in de hal. De gebruiksaanwijzing hangt aan 
de binnenzijde van de deur van de meterkast. 
 
*Zijn alle banen bezet, dan dient u een half uur te wachten en de mensen die het langst hebben 
getennist moeten dan de baan verlaten. Het halve uur wachttijd gaat in zodra uw team compleet is. 
Als er clubkampioenschappen worden gehouden, of als er competitietennis wordt gespeeld, dan is 
de derde baan altijd beschikbaar voor recreanten. Alleen bij bijzondere evenementen zijn alle banen 
in gebruik en wordt dit op tijd aangegeven. 
 
*Hebt u nog vragen, opmerkingen of tennisproblemen dan kunt u contact opnemen met één van de 
bestuursleden (zie hiervoor blad twee van  ons mededelingenblad  “De  Pekelingse Klapbank” of de 
website). 
 
Vastgesteld door het bestuur op … januari 2016. 

 


