TENNISVERENIGING FIJNAART EN HEIJNINGEN
BAANREGELEMENT
B1 BAANGEBRUIK
A. De Canada Tenn banen kunnen in principe het gehele jaar bespeeld
worden, behalve bij:
- OPDOOI d.w.z. 's nachts lichte tot strenge vorst en overdag
temperaturen boven nul
- OVERMATIGE REGENVAL
In beide gevallen worden de banen te zacht en zal bij betreding grote
schade aangericht worden .
De Parkcommissie c.q. Groundsmen zullen in beide gevallen de
banen afsluiten, door het neer laten van de speelnetten. De banen
mogen pas weer bespeeld worden na actie van de Parkcommissie
c.q. Groundsmen.
B. Bij gebruik van de banen, wordt voor enkelspelen het "half uur"
systeem toegepast.. Bij het "half uur" systeem, wordt er elk half- en
heel uur gewisseld. Bij dubbelspelen wordt het “uur” systeem
toegepast.
Junior- en seniorleden hebben hierbij gelijke rechten, met
uitzondering van het bepaalde onder C.
C. Op Baan 4 hebben, gedurende de weekdagen, de juniorleden
voorrang op de seniorleden tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Dit recht
is van toepassing indien er alleen juniorleden op de baan tennissen.
Als er juniorleden spelen in combinatie met seniorleden, vervalt dit
recht.
D. Als er veel leden willen spelen moet er worden gedubbeld.
E. Als men wenst te spelen, moet men voor de wisseltijd de geldige
lidmaatschapskaart afhangen op het daarvoor bestemde
banenplanbord voor het gewenste tijdstip.
F. Het recht op een afgehangen baan vervalt wanneer men tussentijds
het park verlaat of wanneer men meer dan 15 minuten voor de
gereserveerde tijd begint te spelen.
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G. Tennisspelende leden mogen pas weer opnieuw afhangen, wanneer
hun halfuur speeltijd is verstreken.
H. Het is de leden niet toegestaan afgehangen lidmaatschapskaarten
van andere leden van het banenplanbord te verplaatsen resp. te
verwijderen dan na overleg met de betreffende leden.
I. Training geldt als speeltijd. Hiervoor moet derhalve worden
afgehangen.
J. Tijdens toernooien, competitiedagen en training is (zijn) de baan
(banen) voor de deelnemende leden gereserveerd. De data van deze
evenementen worden ruimschoots van te voren bekend gemaakt.
K. Aanwezige leden van het bestuur, de technische commissie, en
parkcomissie hebben de bevoegdheid om corrigerend op te treden,
wanneer het banenplanbord onjuist resp. onsportief gebruikt wordt.
L. De baanverlichting mag niet eerder dan een half uur voor
zonsondergang ontstoken worden en moet om uiterlijk 23.00 uur
gedoofd zijn. De laatste gebruiker schakelt de baanverlichting uit.
B2 KLEDING
A. Het spelen in tenniskleding en op tennisschoenen is verplicht. Bij
minder gunstige weersomstandigheden is het dragen van een
trainingspak toegestaan.
B3 ONDERHOUD DER BANEN
A. Het dagelijks onderhoud is in handen van de groundsmen.
Daarnaast moeten de banen ook door de leden worden verzorgd. Dit
houdt in dat iedereen na het spelen de baan correct moet vegen op
de aangegeven manier. Het bestuur verzoekt de leden zeer dringend
hieraan de hand te houden. De parkcommissie en de groundsmen
zullen er nauwlettend op toezien dat de banen op de juiste manier
worden onderhouden. Aanwezige leden van de parkcommissie en de
groundsmen hebben de bevoegdheid om zonodig corrigerend op te
treden.
B. In droge periodes zullen de banen automatisch besproeid worden.
De sproeitijden zijn aangegeven op het planbord.
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C. Tijdens en direct na het sproeien mogen de banen niet bespeeld
worden. Pas wanneer de bovenlaag ""voetvast" is kunnen de banen
weer betreden worden.
B4 INTRODUCES
A. leder lid mag hoogstens twee keer per jaar een introducé
meenemen, na vooraf goedkeuring door een lid van het bestuur of de
technische commissie.
B5 AANSPRAKELIJKHEID
A. Wij adviseren U niets waardevols mee te brengen. Voor het in
ongerede raken of vermissing van eigendommen, neemt het bestuur
geen enkele verantwoording. Evenmin is het bestuur aansprakelijk
voor schade, ongevallen en/of letsel aan personen of goederen
toegebracht.
B. Het is verboden de Canada Tenn banen te betreden met opdooi.
Wanneer dit wel gebeurt, zal dit mogelijk grote en kostbare schade
aan de banen toebrengen. In een dergelijke periode zal er ook op
duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt dat het niet toegestaan is
de banen te betreden.
Men is verplicht in geval van opzettelijk toebrengen van schade aan
de banen, op de hierboven beschreven wijze, daarvan terstond het
bestuur in kennis stellen.
Wanneer mocht blijken, dat er van moedwillige vernieling sprake is,
zal de persoon of personen in kwestie financieel aansprakelijk
worden gesteld voor de toegebrachte schade.
C. Men is verplicht in geval van al dan niet opzettelijk toebrengen van
schade aan netpalen, netten, gereedschappen, meubilair en/of
andere eigendommen van de vereniging, daarvan terstond het
bestuur in kennis stellen. Wanneer mocht blijken, dat er van
moedwillige vernieling sprake is, dan dient de werkelijke schade te
worden vergoed op straffe van royement.
D. Tennisspelende ouders zijn verplicht voortdurend toezicht te houden
of te laten houden op hun kinderen. Alle door kinderen veroorzaakte
schade zal worden verhaald op de ouders van de betreffende
kinderen .

Pagina 3 van 4

B6 GEBODEN EN VERBODEN
A. Niet tennisspelende kinderen worden op de banen niet toegelaten.
B. Het is verboden om dieren op de banen mee te brengen.
C. Het is verboden om zonder toestemming van het bestuur op de
banen of in het paviljoen handel te drijven in sport- en/of andere
artikelen.
D. Verboden zijn alle handelingen, die in strijd met de goede orde zijn
zoals het spelen met tennisballen buiten de banen en/of de
oefenbaan, het beklimmen van de omheining, het maken van muziek
etc. zonder toestemming van het bestuur.
E. De baan dient na het spelen in goede staat te worden achtergelaten,
d.w.z. voorwerpen en dingen, die niet op de banen thuishoren,
moeten verwijderd worden.
F. Binnen de tot het tennispark behorende ruimten (o.a. banen,
paviljoen en paden) mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen
of andere vervoermiddelen. Rijwielen dienen geplaatst te worden op
de daarvoor bestemde plaats.
Motorvoertuigen moeten geparkeerd worden op de Parkeerplaats.
B7 ALGEMEEN
Het bestuur heeft het recht aan een ieder, die zich niet aan dit reglement
houdt, van de baan te (doen) verwijderen, dit volgens art. 7 van de
statuten.
Allen die het aangaat, worden geacht bekend te zijn met de inhoud van
dit reglement, dat op een voor ieder toegankelijke plaats is aangebracht.
Het bestuur behoudt zich het recht van het baanreglement af te wijken
indien dit volgens haar noodzakelijk is. leder lid/bezoeker is verplicht de
door het bestuur te geven aanwijzingen te volgen.
Fijnaart, 1 Maart 2005
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