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A. Algemene bepalingen 
 

01. Tot het tennispark hebben uitsluitend toegang leden en donateurs van TC 
Sprenkelaar en zij die door een lid zijn geïntroduceerd. 

02. Fietsen, bromfietsen, auto’s e.d worden niet binnen de afrastering van het park 
geplaatst. Auto’s op het parkeerterrein moeten in de aangegeven belijning staan 
en dienen op het rechtse gedeelte van de parkeerplaats niet met hun uitlaat 
richting de tennisbaan te staan. 

03. Het meenemen van honden op het park is toegestaan, uitsluitend kort aangelijnd 
bij de eigenaar / eigenaresse. Honden zijn niet toegestaan in het clubhuis. 

04. Er mag geen handel gedreven worden op ons park zonder toestemming van het 
bestuur. 

05. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade t.g.v. verlies of diefstal.  
06. Spelers/sters dragen correcte tenniskleding. 
07. De banen worden niet anders dan met tennisschoenen betreden. Grof 

geprofileerd schoeisel zoals zaalsport- en trimschoenen zijn niet toegestaan. 
08. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen op het park. 
09. Ouders zijn aansprakelijk voor door hun kinderen veroorzaakte schade aan het 

park. 
10. Toeschouwers begeven zich niet op of tussen de banen. 
11. Alle spelers en toeschouwers houden rekening met andere spelers op andere 

banen door deze geen overlast te bezorgen. 
12. De banen worden ontruimd zodra de groundsman dit verzoekt. 
13. In een periode van grote droogte wordt niet op onbespoten banen gespeeld. 
14. Na regenval wacht men met spelen totdat de banen volledig zijn opgedroogd en 

er geen plassen op de banen aanwezig zijn. 
15. De spelers vegen aan het einde van hun speelperiode de banen met het sleepnet 

volgens aangegeven procedure. 
16. Indien er beschadigingen aan de baan zijn veroorzaakt worden deze direct 

hersteld respectievelijk gemeld aan de groundsman, parkcommissielid, 
bestuurlsid of barmedewerker. 

17. Bij het wisselen van speelhelft is het niet toegestaan om over het net te springen 
of stappen.  

18. Men houdt zich strikt aan de aanwijzingen van de baan- / parkcommissielid, 
en/of bestuurslid. 

19. Zonder toestemming van het bestuur mag geen andere dan door het bestuur 
aangestelde tennisleraar/es worden geëngageerd of meegebracht. 

20. Alle leden die zich niet houden aan het Baan- en Parkreglement zullen door het 
bestuur gelijk of op een later tijdstip hierop worden aangesproken. 

 
In alle niet genoemde gevallen beslist het bestuur 
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B. Reserveren van banen 
 
01. Zorg dat u op de hoogte bent van dit reglement voordat een baan wordt 

afgeschreven en overtuig uzelf ervan dat uw baan niet tijdelijk is gereserveerd 
voor onderhoud, competitie, trainingen, toernooien of andere evenementen. 

02. Om een tennisbaan te reserveren (af te hangen) dient men te beschikken over 
een geldig KNLTB pasje. 

03. De naam “TC Sprenkelaar” moet op dit pasje vermeld staan. 
04. Geldige introducé-, koe- , huur- en tijdelijke pasjes worden ook geaccepteerd.  
05. Men kan afhangen met 2, 3 of 4 geldige pasjes (volgens punt 01, 02 en 03) 
06. Het aantal pasjes moet corresponderen met het aantal personen op de baan. 
07. Het is niet toegestaan om een pasje van een ander te gebruiken. 
08. De speelduur op zowel buiten- als binnenbanen bedraagt voor 2 en 3 personen 

30 minuten, voor 4 personen is dit 45 minuten. 
09. Het gebruik van binnenbanen is in principe bedoeld als de weersomstandigheden 

zodanig slecht zijn dat buitenspelen onmogelijk is of alle buitenbanen bezet zijn. 
10. De aanvangstijd voor de buitenbanen en binnenbanen dient ingesteld te worden 

m.b.v. het digitale afhangbord. De gebruiksaanwijzing is aanwezig bij het digitale 
afhangbord. 

11. Men is verplicht de eerste vrije buitenbaan af te hangen ongeacht welke 
baansoort. (Bijv. indien alle gravelbanen bezet zijn en de smashcourt banen 
liggen vrij, dan is men verplicht een smashcourt baan af te hangen.) 

12. Leden zonder geldig pasje zijn verplicht tot het aanschaffen van een koe-pasje. 
Het koepasje is te verkrijgen aan de bar tegen een borgsom van € 5,00 

13. Ieder lid (waarnemer) heeft het recht om andere leden aan te spreken op het 
niet naleven van dit reglement.  

14. Indien dit gebeurt zal de persoon / lid die dit reglement niet naleeft de situatie 
moeten herstellen. Als dit niet mogelijk is zullen alle spelers de desbetreffende 
baan moeten verlaten. 

15. Bij weigering van de overtreder is de waarnemer gemachtigd de situatie inclusief 
de namen van personen door te geven aan het bestuur. 

16. Medespelers zijn verantwoordelijk voor het juist afhangen van de desbetreffende 
baan. Eventuele consequenties van het niet naleven van dit reglement komen 
ook voor hun rekening. 
 

In alle niet genoemde gevallen beslist het bestuur 
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C. Gebruik verlichte (buiten)banen 
 

01. Het gebruik van de lichtmasten dient energiezuinig en economisch te zijn en 
onnodig gebruik van de verlichting dient te worden voorkomen. 

02. De eerste ingebruikname van lichtmasten zijn de gravelbanen 1 t/m 4 (indien 
bespeelbaar), daarna volgen de smashcourt banen 10 t/m 13. 

03. Indien alle gravelbanen bezet zijn kan er uitgeweken worden naar de 
smashcourt banen. 

04. Als er in de loop van de avond banen beschikbaar komen is het wenselijk dat 
men zich groepeert zodat onnodige elektriciteit verspilling kan worden 
voorkomen. 

05. In alle gevallen dienen uiterlijk, in het zomerseizoen om 22.30 uur (i.v.m. de 
afsluitersregeling) en in de winter om 23.00 uur alle lichtmasten gedoofd te 
worden. 

06. Uitzonderingen op artikel 6 zijn; 
 viering van festiviteiten die bij gemeentelijke verordening zijn aangewezen 

in gebieden waarvoor de verordening geldt; 
 viering van andere festiviteiten, die bij gemeentelijke verordening zijn 

aangewezen; 
 door het bevoegde gezag aangewezen activiteiten in de inrichting; 
 het totaal aan te wijzen dagen of dagdelen van de twee laatstgenoemde 

bedraagt niet meer dan 12 per kalenderjaar. 
(bron; Artikel 4.113, lid 1 en 2 Wet Milieubeheer) 

07. Voorzitter Parkzaken is belast met de uitvoering van bovenstaande bepalingen 
en de eerst aanspreekbare persoon in deze. 
 

In alle niet genoemde gevallen beslist het bestuur 
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D. Baangebruik tijdens competitie en toernooien 
 
01. De senioren competitieteams dienen hun wedstrijden te spelen op buitenbanen, 

het spelen in de hal is dus niet toegestaan. 
02. Alleen in bijzondere gevallen kan hier op een uitzondering worden gemaakt, na 

akkoord bevinden door tenminste twee bestuursleden.  
03. De jeugdcompetitieteams mogen als de weersomstandigheden dat noodzakelijk 

maken van de hal gebruik maken. 
04. Indien jeugdcompetitieteams gebruik maken van de hal, dient er een bestuurslid 

of de competitieleiding aanwezig te zijn en dient er altijd 1 binnenbaan voor de 
tennisleraar beschikbaar te blijven, indien van toepassing. 

05. Tijdens toernooien zijn tijdens daglicht in principe 2 buitenbanen, maar 
tenminste 1 buitenbaan beschikbaar gehouden voor de recreatie spelers. 

06. Tijdens de voorjaarscompetitie op zaterdag en zondag zijn er tijdens daglicht 
geen buitenbanen beschikbaar voor de recreatie spelers. Incidenteel zullen er 
toch banen beschikbaar zijn, dit is vanuit huis te zien door in te loggen op onze 
website en dan te kijken in het afhangsysteem. 

07. Uitzonderingen op punt 5 zijn het Dubbel-Op toernooi en dagen waarop er 
meerdere evenementen op dezelfde dag plaatsvinden (bijv. Tenniskids World 
Tour in combinatie met competitie of toernooi). In andere gevallen is vooraf 
toestemming van het bestuur nodig. 

08. Bij kunstlicht mogen toernooien/competitie van alle 8 verlichte buitenbanen 
gebruik maken, vanzelfsprekend na overleg met de trainer i.v.m. benodigde 
lesbanen. 

09. Toernooien mogen, ten tijde van het toernooi, de binnenbanen claimen m.u.v. 
de lesbaan(en) met als enige reden dat de buitenbanen de status 
'onbespeelbaar' hebben verkregen voor de rest van de lopende speeldagen. 
Echter dient eerst te worden gezocht naar alternatieve speeldagen cq ruimte in 
de planning. 

10. Indien blijkt dat de toernooiplanning halverwege de week ernstig in de 
problemen dreigt te komen wordt, in overleg met het bestuur en de 
clubtrainer, mogelijk voorrang gegeven aan het toernooi boven de lessen en 
recreanten waardoor de maximale binnenbanen capaciteit gebruikt kan worden 
ten gunste van het toernooi. Immers dienen toernooien in de daartoe geplande 
periode altijd af gespeeld te worden! 

11. Indien de buitenbanen weer de status 'bespeelbaar' verkregen hebben dient het 
toernooi zich weer naar de buitenbanen te verplaatsen eventueel tot het moment 
dat dezelfde situatie zich opnieuw voordoet. Voorafgaand aan een toernooi kan 
nooit en te nimmer een hal hiervoor 'gereserveerd' worden. 
 

In alle niet genoemde gevallen beslist het bestuur 
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E. Baangebruik door de trainer(s) 
 

01. De tennisleraren/trainer(s) hebben in het zomerseizoen (april t/m september)  
recht op 2 buitenbanen voor tennislessen. Tevens hebben zij recht op 2 
buitenbanen voor selectie-training, die gelijktijdig met de tennislessen plaats kan 
vinden, echter niet na 19.30 ’s avonds. 

02. Uitzondering op de voorgaande regel is de woensdagavond, voor het 
zomerseizoen, dan hebben de trainers recht op 3 banen voor tennislessen. 
Uitzondering hierop is tijdens de woensdagavondcompetitie en toernooien, dan 
zal op twee banen buiten en 1 baan binnen tennisles worden gegeven.  

03. De tennisleraren/trainer(s) hebben in het winterseizoen (oktober t/m maart)  
recht op 2 buitenbanen voor tennislessen en/of selectietraining tot 19.30 ’s 
avonds. Na 19.30 hebben de tennisleraren/trainer(s) recht op 1 buitenbaan. 

04. Tijdens de periode dat er buiten tennisles wordt gegeven, en er gebruik gemaakt 
wordt van verlichte banen, zijn de trainers aangewezen op de smashcourt-
banen. 

05. Indien nodig bij drukte op de buitenbanen, zal de tennisles in de hal 
plaatsvinden. Dit in overleg met 2 bestuursleden. 

06. Tijdens regen of als de buitenbanen onbespeelbaar zijn, mogen de trainers 
gebruik maken van de binnenbanen op max. 2 banen. De volgorde van afhangen 
is dan baan 1 en vervolgens baan 2 die dan gereserveerd is voor de trainers. 
 

In alle niet genoemde gevallen beslist het bestuur 
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F. Baangebruik door niet-leden 
         
01. Leden die willen afhangen op een baan met een niet-lid / niet-leden moeten dus 

een introducé pasje halen in het clubhuis. 
02. De introducépas is geldig voor een dagdeel. Deze dagdelen zijn : 08.00 – 12.00 

uur , 12.00- 16.00 uur , 16.00 – 20.00 uur  en 19.00 – 23.00 uur. 
03. De introducépas kost voor volwassenen € 8,00 per dagdeel. En een introducépas 

voor jeugd t/m 17 jaar kost  € 4,00 per dagdeel. Er dient € 5,00 borg betaald te 
worden voor een introducépas 

04. Na afloop van het dagdeel moet de introducépasje weer afgegeven worden aan 
de bar. De betaalde borg van € 5,00 wordt uiteraard weer verrekend. 

05. Gedurende het verblijf op het tennispark is het lid die de introducé heeft 
meegenomen verantwoordelijk voor een correcte uitvoering hiervan. 

06. Een lid van de TCS kan een niet lid maximaal drie introduceren. 
07. Een introducé kan maximaal drie keer per zomerseizoen gebruik maken van de 

introducé regeling. 
08. Verhuur buiten/binnenbanen en introducéregeling kan alleen als de 

baanbezetting het toelaat. Niet tijdens competitie en toernooien. 
09. De kosten voor de huur van een buitenbaan voor niet-leden is € 12,00 per baan 

per uur en de kosten voor de huur van een baan in de hal € 24,00 per baan per 
uur. 

10. Het verhuren van een binnenbaan aan andere tennisverenigingen is toegestaan. 
Hiervoor is toestemming van een bestuurslid nodig onder de voorwaarde dat er 
1 baan beschikbaar is voor de tennistrainer en 1 baan voor eigen leden. 
De kosten zijn € 10,00 per baan per uur. 

 
In alle niet genoemde gevallen beslist het bestuur 

 
                                
 


