
Reglement Accommodatie. 
 
Algemene beleefdheidsregels: 

• Je bent gast op deze accommodatie, gedraag je hier ook naar. 

• Spelers op de baan bepalen wanneer een bal in of uit is. Het is niet de 
bedoeling dat toeschouwers zich met het spel bemoeien. 

• Onder de spelers dient een goede verstandhouding te bestaan. Dit kan 
worden bevorderd door beleefd, sportief en correct optreden. Wel op- maar 
geen aanmerkingen te plaatsen over de capaciteiten van andere spelers. 

 
 
Afhangsysteem: 

• Men is verplicht om gebruik te maken van het afhangsysteem, ook wanneer 
de banen niet bezet zijn. 

• Als je gaat tennissen hang je je club-pas op het afhangbord. Dit doe je bij de 
baan die je neemt en de tijd hoe laat je de baan betreedt. 

• Men kan uitsluitend reserveren als men bij de banen aanwezig is. 

• Spelers die al op de baan staan kunnen pas opnieuw reserveren nadat hun 
speelperiode verstreken is. 

• Bij drukte spelen enkelspelers niet langer dan 30 minuten, voor 
dubbelspelers geldt 45 minuten.  

 
Baanreglement: 

• Officieel duurt het seizoen van 1 januari t/m 31 december. 

• Een baan mag, met uitzondering van wedstrijden, alleen bespeeld worden 
door leden van TV De Meijvink 

• Na afloop dienen de toegangspoorten tot de banen/accommodatie weer 
gesloten te worden. 

• Men mag niet anders dan met voor kunstgras geschikte schoenen de banen 
betreden. Deze moeten schoon zijn en mogen geen gravel resten bevatten. 

• Men wordt verzocht om in sportkleding op de baan te verschijnen. 

• Er mag niet op de banen worden gespeeld wanneer deze bevroren zijn. 

• Men heeft geen recht om te spelen op een baan die in gebruik is voor 
lessen/toernooien/onderhoud. 

• Het bestuur is ten alle tijden bevoegd om het spelen te onderbreken wanneer 
een staat en toestand van de banen daartoe aanleiding geven. Of wanneer 

een staat of toestand van een speler daartoe aanleiding geeft. 

• Het bestuur verzoekt alle leden om soepelheid ten opzichte van iedereen te 
betrachten. 

• Bij moeilijkheden of situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het 
bestuur. 

• Het bestuur is ten alle tijden bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan dit 
reglement wanneer dat ten goede komt aan de goede gang van zaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebruik kunstgras: 
Kunstgras is onderhoudsarm, toch vraagt kunstgras om enige aandacht. Het gedrag 
van de spelers is o.a. bepalend voor de levensduur van het kunstgras, werk daarom 
mee aan onderstaande regels: 

• Draag altijd voor kunstgras geschikte schoenen. Zorg dat deze schoon zijn. 
Gravel beschadigd kunstgras en ander vuil bevordert de algengroei. 

• Ga nooit met glaswerk, drank of etenswaar de baan op. Glas beschadigd niet 
alleen het kunstgras maar is ook gevaarlijk voor andere spelers.  Drank en 
etenswaar bevordert de algengroei. Kauwgom in de prullenbak! Dit is niet of 
nauwelijks te verwijderen. 

• Tijdens vorst of invallende dooi de banen niet betreden. Bij twijfel check de 

website. 
 
Gebruik kantine: 

• Het dient normaal te zijn dat men de consumpties die men nuttigt ook 
afrekent. Reken per consumptie af of maak gebruik van de turflijst indien je 
dit aan het eind van de avond ineens wil doen. 

• Geen alcohol onder de 18. 

• Niet roken in de kantine. 

• Sluitingstijd van de kantine is van zondag t/m donderdag max. 01.00 uur. 
Op vrijdag/zaterdag max. 02.00 uur. 

• Bij bardienst dienen de instructies van de Kantinecommissie opgevolgd te 
worden. 

• Afval dient te worden gescheiden. Papier/plastic/blikjes/restafval. 

• Bij vertrek de kantine altijd schoon achterlaten! De deuren sluiten en het 
alarmsysteem in werking stellen. 

• Men dient bij vertrek van de kantine er rekening mee te houden dat 
omwonenden zo min mogelijk overlast hiervan ondervinden. 

• Kinderen mogen niet achter de bar. 
 
 
Gebruik lichtinstallatie: 

• Maak niet meer licht dan nodig is. Alleen bij de baan waarop je speelt is het 
nodig om het licht te laten branden.  

• De lichtinstallatie dient om 23.00 uur te worden uitgeschakeld, dit om 

overlast bij de buurtbewoners te beperken en vanwege landelijke afspraken. 
 
Introducés: 

• Aspirant leden mogen enkel onder begeleiding van een lid de baan betreden. 
Dit kan eenmalig zijn om kennis te maken met de vereniging. Hieraan zijn 
geen kosten verbonden. 

• Introducés zijn toegestaan mits van tevoren doorgegeven aan het bestuur. De 
kosten hiervoor zijn € 5,00 per keer. Zij kunnen alleen spelen als de 
baanbezetting dit toelaat.  


