
HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

- bar uiterlijk om 24.00 uur sluiten;

- bar en keuken netjes en schoon achterlaten;

- kleedkamers & toiletten nakijken;

- koeling bijvullen;

Voor de bardienstmedewerkers geldt koffie/thee gratis.

GEEN JEUGD achter de bar.

Onder 18 jaar GEEN ALCOHOL.

Sleutel van het clubgebouw altijd dezelfde avond weer afleveren in de(brievenbus) bij het

sleuteladres van de vereniging.

Papieren geld uit de kassa halen, afdrachtformulier invullen. Geld met formulier in envelop ná afloop

deponeren in de kluis in het voorraadhok.

Zie verder reglement bardienst welke ligt bij de bar.

In de ALV van 29-06-2020 is met meerderheid van stemmen aangenomen dat er geen competitie

gespeeld kan worden op de vrijdag avond. Deze avond staat vast als “labelavond”.

BAANREGLEMENT:

De banen kunnen het hele jaar door bespeeld worden tot 23:00 uur.

Verlichting baan 1,2,en 3 om 23.00 uur uit en baan 4, om 21.00 uur uit.

I.v.m. géén LED verlichting op baan 4, deze alleen gebruiken als de andere banen bezet zijn.

De banen mogen bij alle weersomstandigheden gebruikt worden (dus ook bij vorst en

lichte sneeuwval),behalve bij opdooi.(zie verder onder tennissen in de winterperiode).

Zorg ervoor dat je tennisschoenen schoon zijn bij het betreden van de tennisbanen. Gebruik de

borstels!

Door 'droog vegen' van de baan, wordt ongewild ook zand tussen de mat uitgeveegd.

Terughoudendheid bij het droogvegen is daarom geboden.

Laat geen lege flesjes, papier enzovoort achter op de baan.

Kauwgom en glas zijn verboden op de tennisbaan.



AFHANGREGLEMENT:

1. Om te mogen spelen moet je altijd afhangen met een geldige ledenpas op het afhangbord.

(Bij invitatie met een introducépas.)

1-a. Als eerste altijd baan 3 afhangen, daarna 2, dan baan 1 en als laatste baan 4.

2. Je mag de ledenpas niet verhangen terwijl je aan het spelen bent.

3. Leden die les hebben, moeten na afloop van de les een half uur wachten, tenzij een baan

beschikbaar is.

4. Als je hebt afgehangen, moet je op het tennispark blijven totdat je kunt spelen.

5. Afhangen kan op het half en op het heel uur. Er bij hangen op een baan waarop een enkel wordt

gespeeld mag, maar alleen op dezelfde afhangtijd.

6. Jeugd tot 12 jaar heeft recht op een half uur tennissen, senioren en jeugd van 12 jaar en ouder op

een heel uur.

7. VOLGORDE VAN AFHANGEN:

    1. Je dient eerst een vrije baan af te hangen.

    2. Daarna dien je de baan af te hangen waarop een enkel wordt gespeeld.

    3. Als laatste hang je de baan af waar een dubbelspel gespeeld wordt.

8. Als alle banen bezet zijn en er wordt een enkel op een baan gespeeld, dan kunnen spelers

waarvoor geen baan beschikbaar is aan enkelaars verzoeken mee te mogen spelen.

Beleefdheidsregel is dat hier positief op gereageerd wordt.

9. Al gaan spelen, eerder dan de afgehangen tijd is niet toegestaan.

Voorbeeld: Afhangen om 19.00 uur en om 18.50 uur al beginnen.  Dan moet je afhangen op 18.30

uur.

Dit om discussies te voorkomen als iemand om 18.55 uur komt en wil afhangen, want hij/zij is

gewoon op tijd.

VOORRANGREGELS:

Jeugdspelers hebben voorrang op senioren tot 18:00 uur.

Jeugd van 12 tot 17 en senioren hebben gelijke rechten tussen 18:00 en 20:30 uur.

Senioren hebben voorrang vanaf 20:30 uur.



INTRODUCEES:

Inwoners van Doornenburg mogen 2 maal gebruik maken van een introducépas, daarna moeten ze

lid worden.  De introducépas moet hangen op het afhangbord, deze ontvang je na betaling aan  de

bar. Bij afwezigheid van een barmedewerker: de pasjes liggen in de kassa, deze invullen en hangen op

het afhangbord. Het geld deponeren in de kassa. (bij kantine gesloten, het geld deponeren in de

brievenbus). Na afloop het pasje in de kassalade leggen, kantine gesloten dan  in de brievenbus

deponeren.

GEBRUIK MAKEN VAN DE BANEN TIJDENS DE WINTERPERIODE:

Spelen kan wel op de banen tijdens een droge vorstperiode
Wanneer een tennisbaan en de lavafundatie bevroren is tijdens droge
weersomstandigheden kan er prima op gespeeld worden. De tennisbaan is wel hard en kan
glad zijn. Als speler blijft het dus wel opletten!

Spelen kan niet op de banen tijdens de periode van opdooi.
Zolang er geen ijs of water op staat kan er wel gelopen worden. Wanneer er tijdens de
periode van opdooi op de tennisbaan wordt gelopen of getennist, vormt elke voetstap een
klein kuiltje. vergelijkbaar met de voetstappen in het gravel hierdoor kan  schade ontstaan
en is soms niet te herstellen.

Spelen kan wel na de periode van opdooi.
Wat er feitelijk ontstaat tijdens opdooi is het volgende. De opgevroren lavakorrels komen los
te liggen zodra het water begint te smelten. Er ontstaat ruimte tussen de bovenlaag en de
lava fundatie. Er is hierdoor geen klankbord meer waardoor de balstuit onvoldoende is. Het
beste is om de natuur haar gang te laten gaan.


