Introductie- en afhangreglement van Tennisvereniging De Maten, per 1 augustus 2015
Per 1 augustus 2015 (bij het bespelen van de 6 gravelbanen en 4 smashcourtbanen) gelden onderstaande gewijzigde afhangregels voor onze 10 gelijkwaardige tennisbanen.
Introductiereglement
Tennisvereniging De Maten hanteert de volgende regels voor het introduceren van
niet leden:
• Introduceren is het gehele jaar toegestaan, met uitzondering van de dagen dat
er een evenement of toernooi is (zie www.tvdematen.nl).
• Introducés mogen alleen spelen onder begeleiding van een lid van
Tennisvereniging De Maten.
• Introducés moeten voor € 5,- een pasje bij de bar kopen.
• Voor jeugdleden t/m 17 jaar geldt een tarief van € 3,- , tenzij zij een KNLTBpas hebben dan mogen ze gratis geïntroduceerd worden (voormalige
zwerfpas regeling Jeugdcommissies in Apeldoorn).
• Het pasje geeft speelrecht voor één dag.
• Introduceren op woensdag en vrijdag, zowel overdag als ‘s avonds, is gratis,
voor maximaal drie keer per persoon.
• Net als onze leden zijn ook introducés verplicht tot het dragen van
tennisschoenen op de gravelbanen en de smashcourtbanen.

Afhangreglement
Vanaf 1 april 2015 is iedereen verplicht af te hangen met een - in het betreffende
jaar- geldige KNLTB ledenpas of introductiepasje. Pasjes van voorgaande jaren zijn
niet meer geldig. Deze oude pasjes hebben géén afhang- of reserveringsrecht meer
en zullen worden verwijderd van het afhangbord.
Het doel van dit reglement is dat iedereen evenveel kan tennissen. Deze regels zijn
met name belangrijk wanneer er veel mensen tegelijkertijd willen tennissen. De
naleving van dit reglement geeft ook de mogelijkheid om te controleren of iedereen
speelgerechtigd is.
De 6 gravelbanen en de 4 smashcourtbanen worden als gelijkwaardig beschouwd en
de afhangregels gelden dus voor alle banen.
1. Je hangt altijd op een lege baan af (keuze uit baan 1 t/m 10).
2. Je hangt af op hele- of halve uren.
(Bij het eerder betreden van een lege baan, dus voor het hele- of halve uur,
moet afgehangen worden op het tijdstip daarvoor).
3. Als alle banen vol zijn, hang je een baan af waarop het langst wordt gespeeld.
4. Enkelspel hang je eerder af, dan dubbelspel als de tijd om is.
5. Als alle banen bezet zijn, is de maximale speeltijd 30 minuten. Als de banen
niet allemaal bezet zijn, mag je langer doorspelen dan 30 minuten.
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6. Je moet fysiek aanwezig zijn op de baan op het tijdstip waarop je speeltijd
volgens het afhangbord begint. Wanneer je later dan 5 minuten na dit tijdstip
op de afgesproken baan arriveert, vervalt je speelgerechtigheid voor die
periode.
7. Tijdens het spelen mag je pasje niet worden verhangen naar een andere
baan.
8. Wanneer je wordt afgehangen, moet je minstens één speelperiode wachten
voor je weer kunt spelen, tenzij een (afgehangen) baan eerder vrij komt.
9. Iedereen moet persoonlijk afhangen en is verplicht op het park aanwezig te
zijn.
10. In geval van onreglementair afhangen is het bestuur of door het bestuur
gemachtigden bevoegd het pasje in te nemen.
Leden die het afhangreglement niet naleven zullen hierop door het bestuur of een
gemachtigde van het bestuur aangesproken worden.
Tijdens toernooien, competities en lessen wijst het bestuur banen aan waarop je niet
vrij mag spelen. Afhangen van deze banen is niet mogelijk. De informatie staat op het
afhangbord. Twee banen blijven zoveel mogelijk beschikbaar voor vrij spelen.
Tijdens de lessen op de buitenbanen moeten de ledenpasjes van de leerlingen op
het desbetreffende lesuur op het afhangbord hangen. Na het lesuur mogen zij de
banen afhangen conform bovenstaande regels.

