Informatiegids
BAANREGLEMENT
ATV De Voorst telt ongeveer 115 leden. Om alle leden naar tevredenheid te kunnen laten
spelen, is het gewenst dat er een reglement van toepassing is, waaraan iedereen zich dient te
houden. Uieraard zal lang niet iedereen deze bepalingen volledig kennen. Men komt om te
tennissen en niet om eerst alle regels nog eens door te lezen.
Toch blijkt steeds vaker dat het wel belangrijk is dat de leden weten wat de 'rechten en
plichten' zijn. Binnen de vereniging is een aantal personen die veel vrije tijd stoppen in ons
complex. Niets is zo vervelend als regelmatig blijkt dat onjuist met de banen of het gebouw
wordt omgegaan.
Alleen leden van ATV De Voorst (en eventuele introducé – zie 5.) mogen op de banen
spelen.
 Iedere speler is verplicht vóór aanvang van het spel zijn/haar clubpas in het
afhangbord te plaatsen; indien men hieraan niet heeft voldaan, wordt men geacht
onrechtmatig te spelen en kan men dientengevolge door leden van ATV De Voorst
worden verzocht de baan te verlaten.
 De banen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden; spelers moeten
tenniskleding/sportkleding dragen.
 Op het moment dat alle banen bezet zijn en er wachtende spelers zitten, geldt dat:
a. één of meerder banen vrijgemaakt moeten worden op het eerstvolgende halve of
hele uur (bv 16.00, 16.30).


b. banen vrijgemaakt moeten worden in de onderstaande volgorde:
1e de baan waarop het langst gespeeld wordt;
2e de baan waarop een enkelspel gespeeld wordt;
3e de baan waarop een dubbelspel gespeeld wordt waarvan één of meerdere
personen reeds langer dan een uur spelen.
c. zoveel mogelijk dubbel gespeeld moet worden.
d. wie afgehangen wordt, kan geen aansluitende speeltijd opeisen.
e. kinderen van de basisschool kunnen na 18.00 uur geen aanspraak op 4a t/m 4d
maken en onverwijld voorrang moeten verlenen aan volwassenen.
Voor alle leden geldt dat kauwgom niet is toegestaan op de banen. Het uitspuwen
en op de grond gooien van kauwgom leidt tot royeren.
5. Leden van ATV De Voorst mogen niet-leden introduceren, indien men dit van tevoren
aan het secretariaat heeft gemeld. Echter niet vaker dan 1x een en dezelfde persoon.
6. Alleen spelers mogen gebruik maken van de kleed- en doucheaccommodaties.
7. De clubruimte dient schoon achtergelaten te worden. Gebreken, mankementen en
calamiteiten dienen onverwijld aan de ABC-coördinator gemeld te worden.
8. Degene die als laatste het complex verlaat, is verplicht de verlichting etc. uit te
schakelen en de deuren en de poort te sluiten .
9. ATV De Voorst is niet aansprakelijk voor beschadigde en/of zoekgeraakte
persoonlijke bezittingen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur; overal waar 'spelers'
staat, worden 'spelers en/of speelsters' bedoeld.

AFHANGSYSTEEEM
Op het tenniscomplex is een bord gemaakt waarop de tijden per half uur staan aangegeven.
Hier dient men vóór het spelen de pasjes in te zetten.
In het baanreglement staat hoe de regels hiervoor zijn. Toch blijkt wel eens dat niet iedereen
weet hoe het precies gaat.
Daarom enkele voorbeelden en opmerkingen.
Ten eerste: neem altijd het clubpasje mee. U heeft anders geen enkel recht tot spelen!
Ten tweede: niemand heeft voorrang. De jeugd heeft evenveel rechten als volwassenen (een
uitzondering hierop zijn de kinderen van de basisschool, die 's avonds na zes uur plaats
moeten maken als er anderen moeten wachten).
Voorbeeld:
U komt 's avonds om kwart voor zeven. Baan 2 is nog vrij. U doet met uw partner(s) de pasjes
in het vakje van baan 2 op het tijdstip 19.00 – 19.30. Als er mensen na u komen, kunt u in
ieder geval tot 19.30 uur spelen. He reglement geeft aan welke baan het eerst vrij komt.
Voorbeeld:
U komt en alle banen zijn bezet. Op baan 1 staan twee mensen te spelen, terwijl er maar één
pasje in het vakje van baan 1 zit. U kunt de spelers zeggen dat ze de baan moeten verlaten
omdat er maar één pasje is. Uiteraard dient u zelf wel de pasjes in het vakje te plaatsen.
Voorbeeld:
U moet een baan inleveren, omdat er mensen staan te wachten en uw tijd om is. Zodra u de
pasjes uit het vakje heeft genomen, kunt u ze terugplaatsen in een vakje waarvoor nog geen
wachtenden zijn. Hooguit moet u dus een half uur wachten.
Uit alles blijkt dat de pasjes meenemen zeer belangrijk is geworden.
Neem wel het pasje weer mee terug!!!
Opmerking:
Het is mogelijk dat er nieuwe leden zijn die nog geen officieel KNLTB-pasje hebben.
Hiervoor geeft de vereniging een speciaal pasje.

PASJES / SLEUTELS
Elk lid ontvangt na betaling een tennispas, het bewijs dat u van de banen gebruik mag maken.
Zorg voor een goed lijkende pasfoto en neem uw pasje altijd mee (zie ook de opmerkingen
onder 'afhangsysteem').
Het pasje blijft één seizoen geldig. Als u het verloren heeft, dan kunt u tegen contante betaling
van € 6,= bij de ledenadministratie van de vereniging een nieuwe aanvragen.
De tennisbanen zijn in principe afgesloten. Om op de banen te kunnen, heeft u een sleutel
nodig. Bij de ledenadministratie worden de sleutels uitgegeven tegen een borg van € 35,=.
Dit bedrag krijgt u terug als de sleutel weer inlevert.

INTRODUCÉ
Het is aan de leden van de vereniging toegestaan dat ze – zij het beperkt – met een introducé
een partijtje gaan tennissen.
Deze introducé heeft geen pasje. Om misverstanden met eventuele andere leden te
voorkomen, kunt u bij uw eigen pasje op het afhangbord een kaartje maken met 'introducé'.
Overigens zal het duidelijk zijn dat niet (langer) gespeeld mag worden als de banen bezet zijn
(raken) door eigen leden.
Op de banen moet worden gespeeld met goed schoeisel voor het behoud van de banen. Let
daar ook op bij uw gasten. Veel tennisschoenen zijn geschikt voor kunststofgrasbanen, maar
dit geldt niet voor al het tennisschoeisel. Houdt daar dan ook rekening mee bij aanschaf en
gebruik.
VERANTWOORDELIJKHEID
Zoals gebruikelijk zijn er binnen de vereniging slechts enkele personen die veel tijd en moeite
steken in het op peil houden van onze voorzieningen.
Voor de meeste leden blijft tennissen de enige activiteit.
Toch is het mogelijk dat iedereen z'n steentje bijdraagt zonder daarvoor veel moeite te hoeven
doen.
Denken we daarbij bijvoorbeeld aan:
 het netjes achterlaten van de baan, geen papiertjes, lege bekertjes e.d.
 Enige sociale controle (vernielingen of onjuist gebruik)
 Goed schoeisel gebruiken.
 Gebouw en banen afsluiten als u als laatste weggaat.
 Als u graag iets op vrijwillige basis voor de vereniging wilt doen (bestuur,
commissies, onderhoud) laat het dan weten aan één van de bestuursleden.
Als de banen er netjes bij liggen, dan heeft iedereen daar plezier van en daar is het ons toch
allemaal om te doen.....

