Baanreglement
§1

De banen zijn iedere dag geopend van 8.00 tot 23.00 uur. Als tijd geldt de zomertijd.

§2

Het bestuur en de groundsman zijn gerechtigd de banen te sluiten, indien dit met het oog op de
bespeelbaarheid noodzakelijk is. Tevens is het bestuur ook gerechtigd om bij laddercompetitie, wedstrijden,
toernooien, training etc. af te wijken van de normale speeltijden. Aanwijzingen van bestuursleden en
groundsman dienen te worden opgevolgd.

§3

Voor trainingen is één baan gereserveerd. Een trainingsles geldt als een gespeeld uur. De spelerspas moet
aan het speeltijdenbord worden opgehangen.

§4

Alvorens de baan te betreden, dient ieder zijn spelerpas op het speeltijdenbord te hangen en de begintijd in te
stellen.

§5

In April dient na 30 minuten speeltijd tenminste de base lijn gesleept te worden. Na het spelen dient men de
baan te slepen en gereed te maken voor de volgende spelers. Bij droog weer dient de baan ook gesproeid te
worden.

§6

Seniorleden en junioren vanaf 12 jaar hebben recht op een uur speeltijd. Junioren tot 12 jaar hebben een half
uur. Junioren mogen iedere dag tot 19.00 uur op alle banen spelen. Na 19.00 uur mogen de junioren alleen
nog op baan 4+5 spelen, totdat het donker is.

§7

Baan 5 is speciaal voor de jeugd bedoeld, d.w.z. indien baan 5 vrij is, worden de jeugdspelers gevraagd, deze
baan te benutten. Indien er geen jeugdspelers op baan 5 aanspraak maken, mogen ook senioren deze baan
bespelen. Tevens mogen senioren hun reeds aangevangen uur afmaken, als er junioren arriveren. Als er
seniorleden op de wachtplaats van de jeugdbaan staan en er jeugdleden arriveren om te spelen, hebben de
junioren voorrang.
Vanaf 18.30 uur mag op baan 5 nog maar een half uur gespeeld worden.

§8

Bij grote drukte op de tennisbaan, d.w.z. als er meer dan zes leden niet kunnen spelen, is men verplicht
dubbel te spelen.

§9

Leden, die met niet-leden willen spelen, dienen daarvoor een gastenkaart te kopen. Alleen één gast per lid.
Een junior-gastenkaart (tot 17 jaar) kost 2,50 €, een senior-gastenkaart (vanaf 18 jaar) kost 7,50 €. De
gastenkaart is de hele dag geldig tot 18.00 uur. De minimale speeltijd voor junioren bedraagt ½ uur, voor
senioren 1 uur, plus evt. tijd, dat de banen niet door leden worden gebruikt. Indien een gast zonder
gastenkaart speelt, dient hij de baan onmiddellijk te verlaten en het clublid wordt beboet met € 25,00.

§ 10 Het betreden van de tennisbanen is alléén toegestaan met daarvoor bestemde tennisschoenen en correcte
tenniskleding.
§ 11 Kleedruimtes, douches en tennisbanen dienen ordelijk te worden achtergelaten.
§ 12 TC Mixed is niet aansprakelijk voor ongevallen en diefstal. Voor moedwillig aangerichte schade is de
veroorzaker verantwoordelijk, bij minderjarigen de ouders of voogd.
§ 13 Bij wangedrag is het bestuur bevoegd onverbiddelijk in te grijpen.
§ 14 Bij moeilijkheden omtrent de naleving van het baanreglement probeert men eerst zelf een oplossing te vinden
(want de tennisclub is van alle leden en niet van het bestuur).
Als er echt geen oplossing is, kan men zich tot het bestuur wenden.

Het bestuur

