
 
 
BAANREGLEMENT 
 
Dit baanreglement is van toepassing gedurende alle openingstijden van het park, zolang 
er geen door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn. In die gevallen gelden de 
aanwijzingen van de organiserende commissie. 
 
Het baanreglement is van toepassing voor alle leden die beschikken over een geldig 
bondspasje of een andere door de vereniging speciaal daartoe afgegeven toegangspas. 
Deze pasjes zijn alleen geldig in het jaar van afgifte. 
 
Reserveren baan (afhangen) 
Je kunt een baan reserveren door zelf het pasje op te hangen aan het reserveringsbord.  
Dit doet je voor de gewenste baan en het gewenste tijdvak. Dit verplichte afhangen geldt 
ook tijdens tennislessen. Zijn de banen niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud, competitie 
of tennislessen, dan wordt dit op het reserveringsbord aangegeven. 
 
Het is niet toegestaan om tijdens het gebruik van een baan een reservering te maken voor 
een volgend tijdvak. 
 
Volgorde  
Kun je kiezen uit meerdere banen? Geef dan voorrang aan banen (in deze volgorde):  

• die niet gebruikt worden,  
• waar al langer dan een tijdvak wordt gespeeld,  
• waarop wordt ge-enkeld,  
• waarop tot 20.00 uur wordt gespeeld door jeugdleden. 

 
Vegen 
Na gebruik van de banen dient een gravelbaan in zijn geheel, van hek tot net, te worden 
geveegd. Van buiten naar binnen, ongeacht de weersomstandigheden en de toestand van 
de baan. 
 
Voor jeugdleden gelden de volgende beperkingen: 
 

• Leerlingen van de basisschool hebben geen recht op het afschrijven van de banen 
na 18.00 uur; 

• Oudere jeugdleden (niet meer op de basisschool) hebben geen recht op het 
afschrijven van de banen na 20.00 uur. 

 
Introducé 
Leden hebben het recht op het spelen met een persoon die geen lid is van de vereniging, 
Dit mag slechts 2 keer per seizoen. Het is niet de bedoeling dat een introducé een hele 
ochtend, middag of avond op de baan staat. Het introduceren moet vooraf per e-mail 
worden gemeld aan ledenadministratie@tvnoordend.nl   Vermeld hierbij de naam van 
de introducé, de dag en het tijdvak van spelen. 
 


