Baanreglement
Basis goedgekeurd door ALV 2016; tijdelijke aanpassingen op basis van maatregelen ivm corona
overeengekomen met de gemeente Vlaardingen mei 2020
Afhangen / reserveren banen mei/juni 2020 tot nadere berichtgeving
1.

Gebruik van de KNLTB Club.App om een baan te reserveren is voor alle leden
verplicht. Zie de gebruiksaanwijzing op website. Het afhangbord in het clubhuis hoeft
niet gebruikt te worden, maar toont de reserveringen.

2.

De speeltijd voor dubbelspel en enkelspel is 60 minuten.

3.

Een reservering kan éen dag van te voren en tot éen uur voor de gewenste tijd
gemaakt worden.

4.

Er zit minimaal éen uur tussen twee opvolgende reserveringen.

5.

Je kunt tot éen uur van te voren je reservering annuleren.

6.

Men mag alleen op het park zijn uiterlijk vanaf 10 minuten voor aanvang van de
reservering tot direct na de reservering.

7.

Wanneer je reservering afloopt, maar je wilt door spelen, is dat toegestaan mits niet een
ander de baan heeft gereserveerd. Indien de baan gereserveerd is mag je een andere
baan die vrij is gebruiken. De plicht om te vegen vervalt hierbij niet.

8.

Na het spelen dient men de baan te vegen, tenzij het regent of de baan nat is.

9.

Introduceren is in beginsel mogelijk (zie "Regels voor het introduceren").

10.

Senior leden en Zomerleden mogen banen reserveren op alle dagen van 9:00 - 23.00
uur.

11.

Dagleden mogen banen reserveren op werkdagen tot 18.00 uur, behalve op erkende
feestdagen.

12.

Student-leden mogen banen reserveren op vrijdag vanaf 19.00 uur, in het weekeinde
en in de maanden juli en augustus.

13.

Het bestuur, en de daartoe aangewezen functionarissen, heeft het recht banen te
reserveren voor de trainers, rackettrekken, competitie, toernooien en grotere groepen
indien dit voor een beter beheer van het park of de veiligheid van de leden nodig is.

14.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Baanindeling:
Dinsdag.
Vanaf 19.00 uur zijn 4 banen gereserveerd voor rackettrekken.
Vrijdag
Vrijdagmorgen is een aantal banen gereserveerd voor het rackettrekken.
Zaterdag, zondag en dinsdag, en vrijdagavond
In de competitieperiode en tijdens toernooien is er beperkte mogelijkheid om vrij te spelen.
Zie de agenda op de website.
Lessen
Baan 1/2 of 6/7 of 9/8 kunnen geblokt worden voor tennislessen voor leden. Deze
reserveringen staan aangegeven op het afhangbord.
Verlichting
In de speelperiode (maart-november) gaat de verlichting uiterlijk uit om 23.00 uur.
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Regels voor introduceren:
1.

Introduceren is mogelijk met inachtneming van onderstaande regels:
Introduceren is toegestaan, behalve:
- op competitiedagen.
- tijdens toernooien.

2.

Bij het introduceren is het baanreglement onverkort van kracht.

3.

Introduceren kan uitsluitend geschieden door leden van de vereniging, die spelend lid zijn.
Per spelend lid mag per dag niet meer dan één persoon geïntroduceerd worden.

4.

Ieder spelend lid van de vereniging mag per kalenderjaar maximaal 5 maal een niet-lid
introduceren.

5.

Eén en dezelfde persoon mag per kalenderjaar maximaal 5 maal geïntroduceerd worden.

6.

De introducé dient op de KNLTB Club.App te worden aangemeld.
Voor een introducé dient per keer een bedrag van €5 te worden betaald, indien mogelijk
aan de bar. Is dit niet mogelijk stuurt het bestuur een nota/tikkie.

7.

Bij opzettelijke overtreding van bovenstaande regels, zullen sancties in de vorm van een
tijdelijk speelverbod worden genomen ten aanzien van het voor de introducé
verantwoordelijk lid.

Baanreglement

Pagina 3 van 3

