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De banen mogen alleen betreden worden door de leden of door niet-leden met
een speciale toestemming. (uur kaart-introducé)
Gepaste tenniskleding is gewenst. Het is niet toegestaan met ander schoeisel dan
tennisschoenen de banen te betreden.
Na 19.00 uur is baan 5 bij voorrang beschikbaar voor jeugdleden. Indien er een
junior speelt met een senior lid, op welke baan dan ook, gelden de regels voor de
andere banen. Na 30 min. speeltijd is baan 5 weer bij voorrang beschikbaar voor
eventueel wachtende jeugdleden. Indien geen jeugdleden wachtend zijn is de
baan ook beschikbaar gedurende 30 minuten voor wachtende seniorleden.
Na 18.00 uur worden geen banen meer verhuurd.
Leden kunnen tot 18.00 uur maximaal 3 introducés meenemen tegen betaling
van het jaarlijks door het bestuur vast te stellen tarief. Voor introducés gelden
dezelfde regels als die voor de leden.
Iedereen is verplicht zich aan de volgende regels te houden:
a. Te allen tijde per baan de namen van de spelers en de begintijd op het bord
invullen.
b. Als alle banen bezet zijn vult u de namen in onder de namen van diegenen die
al het langst aan het spelen zijn.
c. Op discrete wijze kenbaar maken dat u wachtend bent aan de spelers van de
baan waarop u wachtend bent.
d. Spelers die hun naam of tijd niet op het bord hebben vermeld worden geacht
het langst te spelen.
e. Uur kaarthouders dienen eveneens hun begintijd op het bord te noteren. Na
1 uur speeltijd gelden de normale regels.
Voor alle spelers (inclusief introducés) geldt dat in geval van wachtende spelers
de speeltijd na 30 minuten onderbroken wordt om wachtende spelers in staat te
stellen eveneens voor 30 minuten te gaan spelen. Uur kaarthouders hebben het
recht 60 minuten te spelen alvorens de baan ter beschikking te stellen voor
wachtenden.
Na het spelen is iedereen verplicht met daarvoor bestemde veegnetten te banen
te slepen en afval te verwijderen in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Alle leden dienen mede toezicht te houden op een behoorlijk gebruik van de
banen en het clubgebouw en gebruik van de accommodatie door onbevoegden.
Leden die niet voor de op de contributienota genoemde datum hun contributie
hebben voldaan zijn niet gerechtigd om te spelen.
De baanverlichting wordt om 23.00 uitgeschakeld.
Overlast voor naburige bewoners dient te allen tijde vermeden te worden.
Het bestuur

