HET BAANREGLEMENT S.V.O.-TENNIS
Als personen in dit reglement met de mannelijke vorm aangeduid worden, wordt daarmee tevens de vrouwelijke
vorm bedoeld.
De speler verplicht zich op de tennisbaan als een goed sportman te gedragen, en de tennisbaan in
overeenstemming met de bestemming te gebruiken.
De speler is verplicht tenniskleding te dragen, met daaroverheen eventueel een trainingspak. Door de KNLTB is
omschreven welke kleding onder tenniskleding valt.
Spelers mogen de tennisbaan alleen met geschikte tennisschoenen betreden.
Bezoekers van het park dienen hun eventueel meegenomen voertuig op de daartoe bestemde plaats te stallen.
Wanneer kleine kinderen meegebracht worden, dient men er voor te zorgen dat die de spelers op geen enkele
wijze hinderen. De tennisvereniging draagt geen verantwoording voor het oplopen van enigerlei letsel.
Diegenen die, al dan niet moedwillig, enige schade toebrengen aan banen, netten, netpalen,
onderhoudsmateriaal, inboedel van het clubhuis of andere voorwerpen in eigendom van de vereniging, zijn
verplicht dit onmiddellijk te melden aan het bestuur of de baancommissaris. Is er sprake van opzet of
nalatigheid, dan dient de betrokkene de schade te vergoeden.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen
van spelers en bezoekers van het tennispark.
Het is de spelers verboden de omwonenden van de tennisbaan op onnodige wijze hinder of last te bezorgen. Na
22.00 uur mag er niet meer in de oefenkooi geslagen worden. Spelers worden verzocht om na 23.00 uur niet
meer op de banen te spelen (m.u.v. competitiewedstrijden en het Open Team Toernooi).
Spelen op de banen is alleen toegestaan voor leden in het bezit van een geldig pasje, als mede introducés.
Nadere regels over het gebruik van de banen door de hierboven genoemde personen zijn te vinden in
respectievelijk het afhangreglement en het introductiereglement.
Spelers zijn verplicht het spel te onderbreken indien de baancommissarissen dit noodzakelijk achten voor het
verrichten van baanonderhoud.
De baancommissaris kan een speelverbod instellen indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.
Er mogen maximaal vier spelers op één tennisbaan spelen.
De spelers zijn verplicht om na het spelen de baan te slepen en indien nodig te sproeien.
Iedereen dient voordat hij gaat spelen zijn ledenpasje op het afhangbord te plaatsen, en het afhangreglement in
acht te nemen.
Iedereen wordt verzocht zijn medewerking te verlenen bij het schoonhouden van het terras en de
clubaccommodatie, en alle afval te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.
Indien het voorportaal van het clubhuis niet geopend is, kunnen spelers de sleutel van de voordeur ophalen bij
de hieronder vermelde persoon. De spelers die als laatste het terrein verlaten moeten de voordeur sluiten, de
verlichting uitmaken, het alarm instellen en de sleutel terugbrengen naar de hieronder vermelde persoon.
Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid banen te reserveren voor training, competitie, toernooien en
dergelijke. Deze reserveringen worden echter tijdig op het publicatiebord bekend gemaakt.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

