Baanreglement TV Borger

Het doel van dit reglement is vooral om de beschikbare tennisfaciliteiten zo eerlijk mogelijk over de
leden van de vereniging te verdelen. Daarbij worden nog enkele aanwijzingen gegeven om het park
en de banen in goede staat te houden.
Algemeen
Kauwgom, glas, stenen en sigaretten (en hete voorwerpen) zijn de grote vijanden van Kunstgras.
Roken op de banen is verboden en er mag geen breekbaar glaswerk mee op de banen worden
genomen. Zorg ervoor dat kauwgom in de prullenbak komt. Schoenen dienen uiteraard geen
uitsteeksels of noppen te hebben.
Afhangen van een baan
Er zijn twee basisregels
1 - U kunt alleen spelen en reserveren met een geldig KNLTB-pasje of een introductielabel;
2 - U dient altijd –zowel ‘s zomers als ’s winters– af te hangen.;
3 – Juniorleden hebben dezelfde rechten als seniorleden.
Het afhangen dient te geschieden op het afhangbord, links van de toegangsdeur van de kantine.
Spelers(sters) moeten op het complex aanwezig zijn. Afhangen en dan weer even bv. naar huis gaan
is dus niet toegestaan. De pasjes van alle spelers(sters) moeten aan het afhangbord
hangen. Als alle banen gereserveerd zijn, moeten spelers(sters), die met z'n tweeën een baan
hebben gereserveerd, twee later arriverende spelers (sters), als die dat willen, de gelegenheid geven
mee te spelen. Dit geldt niet als het gereserveerde uur al loopt of als er voor een onderlinge
competitie gespeeld moet worden. Als er zich na het verstrijken van de speeltijd geen nieuwe spelers
melden, dan mag worden doorgespeeld totdat er wordt afgelost.
Het is niet toegestaan:
1. De pasjes tijdens het speeluur te verhangen naar een volgend uur, zodat men twee uur achter
elkaar kan spelen. (als het volgende uur een baan niet gereserveerd is kan men natuurlijk
doorspelen. De pasjes blijven dan op het oorspronkelijke tijdstip hangen).
2. Het volgende uur af laten hangen door iemand, waarmee men een tweede partij wil gaan spelen.
Na het spelen,…. slepen verplicht
Als u een Kunstgrasbaan verlaat is slepen verplicht. Dat geldt voor jong en oud. Als u niet weet hoe
dat moet, dan volgt u de aanwijzingen op het bord rechts naast het afhangbord. Op de baan kunt u
altijd een lid met ervaring vragen u te helpen. Bij natte omstandigheden kan slepen achterwege
blijven, omdat het slepen dan geen effect heeft.
Gebruik Kunstgras bij winterse omstandigheden
Bij vorst kan er wel op de banen gespeeld worden. Betreden van een besneeuwde baan is niet
toegestaan. Bij sneeuw en/of ijs op de banen mag er niet op de banen gespeeld worden. Het
eventueel verwijderen van sneeuw mag alleen door de leden de themagroep accommodatie
geschieden. Bij ijzel is het spelen uit veiligheidsoverwegingen voor de tennissers ten zeerste af te

raden. Bij dooi (na een winterse periode) is het verboden om op de banen te spelen. De vorst dient
uit de gehele constructie te zijn. Naleven van deze regels is van groot belang voor de levensduur van
ons bezit. De leden van de themagroep accommodatie zijn gemachtigd om de netten laag te hangen
als teken dat de banen niet mogen worden bespeeld.

Reserveren van banen voor lessen, toernooien e.d.
Het bestuur, de VCL, de leden van de themagroep toernooi, de leden van de themagroep jeugd en
leden van de themagroep accommodatie hebben de bevoegdheid om banen af te hangen voor
lessen, toernooien, competitie, jeugdactiviteiten, baanonderhoud e.d. De afgehangen banen zullen
met reden omschreven op de agenda vermeld staan.
Ook kunnen gasten van het recreatiepark Hunzedal een baan afhangen. Dit doen ze met de
toegangssleutel van de achteringang (Hunzedal zijde). De spelende gasten hebben een reglement
ondertekend waarbij ze kennis hebben genomen van regels die gelden op ons park. Om
overbelasting in de avonduren te voorkomen kunnen de gasten tot 19.00 uur een baan afhangen.
Schoeisel en kleding
Op Kunstgras tennisbanen zijn tennisschoenen verplicht. In geen geval worden sportschoenen met
een grof profiel (running-schoenen) toegestaan. Het is niet toegestaan zonder behoorlijke kleding het
park en de banen te betreden.
Toegang tot park en kantine
Bij het afsluiten van een lidmaatschap wordt een toegangskaart voor de poort verstrekt. Dit geldt
ook voor een sleutel van de kantine. Beiden zijn tegen borg uitgegeven door de ledenadministratie.
Indien u de kantine als laatste verlaat, controleert u dan of alle verlichting uit is en sluit de deur af.
Verlaat u als laatste het park, sluit u dan het toegangshek. Zo voorkomen we dat er ongewenste
gasten binnen komen.
LET OP: De kantine is uitgerust met een alarminstallatie. Deze wordt om 01.00 uur geactiveerd.
Baanverlichting
U kunt de baanverlichting inschakelen via de stoppenkast rechts naast de bar in de kantine. Op de
kast staan de baannummer. Door de schakelaar naar rechts te draaien activeert u de verlichting. Bent
u klaar met spelen en zij er geen opvolgers, schakelt u de verlichting dan weer uit. Dit scheelt in et
verbruik van energie. Merkt u een defect aan de verlichting, meldt u dit dan aan een van de leden
van de themagroep accommodatie.
Naleving
Van alle leden wordt de naleving van bovenstaande regels verwacht. Laten we er met elkaar op
toezien en elkaar erop aanspreken. We gaan er daarbij van uit dat ieder lid van goede wil is.
Onacceptabel gedrag kan bij het bestuur worden gemeld. Zij zullen waar nodig passende
maatregelen treffen. Vragen over dit reglement kunnen via sectretaris@tvborger.nl worden gesteld.

