Baanreglement UVV Tennis
maart 2010

Dit is het baanreglement is bindend voor gebruikers van de banen op basis van artikel 1 van het
huishoudelijk reglement.
Gebruik van de tennisbanen
1. De banen zijn in alle seizoenen bespeelbaar.
2. Indien er sneeuw op de baan ligt of tijdens periodes van dooi mogen de banen niet worden
bespeeld, aangezien dit schade aan de banen kan veroorzaken. Het is niet toegestaan om
sneeuw van de banen te schuiven.
3. De banen mogen alleen worden gebruikt door:
Leden van de vereniging
Deelnemers aan toernooien en competities georganiseerd door of met medewerking
van UVV Tennis
Personen die gebruik maken van de introducéregeling van UVV tennis
Personen die gebruik maken van een baan die gehuurd is van UVV tennis
4. Voorafgaande aan het spelen dient men een reservering te maken in het elektronisch
reserveringssysteem van de vereniging (bij baanhuur, toernooien of competitie zullen
commissies en/of bestuur zorg dragen dat er reserveringen gemaakt worden in het systeem).
Het is niet toegestaan om gebruik te maken van pasjes van andere leden.
5. De speeltijd voor vrij spelen bedraagt 30 minuten voor het enkelspel en 45 minuten voor het
dubbelspel. Indien men met drie personen speelt geldt de spelperiode van het enkelspel. Na
verloop van de gereserveerde spelperiode mag men langer doorspelen indien er geen nieuwe
reservering is voor de baan. Er dient dan een nieuwe reservering te worden gemaakt in het
systeem.
6. De banen mogen alleen betreden worden met geschikte schoenen (tennisschoenen,
sportschoenen of andere geschikte schoenen met vlakke zolen, zonder hakken)
Voor leden met korting op het volledige lidmaatschapsgeld kunnen beperkingen van
de speeltijden van toepassing zijn: jeugdlidmaatschap: Speelrechten op werkdagen
tot 18.00 uur en in het weekend uitsluitend tot 12.00 uur ‘s middags
daglidmaatschap: Speelrechten op weekdagen tot 18.00 uur
winterlidmaatschap: Volledige speelrechten in de periode 1 oktober tot 1 april
7. Mocht er tijdens het spelen schade ontstaan aan de banen, de materialen (zoals de netten) of
de wachtruimte, dan is de men verplicht om daarvan direct melding te doen bij het bestuur
van UVV Tennis of de onderhoudscommissie van UVV tennis.
8. UVV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een speler tijdens het spelen op de banen
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van UVV tennis te maken krijgen met een ongeval of een blessure.
9. Na het spelen is de speler verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde
sleepnetten of sleepborstels.

10. Als men gebruik maakt van de baanverlichting, na het spelen de baan niet is afgehangen en
de ernaast gelegen baan ook niet wordt gebruikt, dan zijn gebruikers verplicht de
baanverlichting uit te schakelen.
11. In geval van baanhuur is de verhuurregeling van UVV tennis van toepassing.
12. Voor introducés is de introducé regeling van UVV tennis van toepassing.
Gebruik van de accommodatie
13. Het is niet toegestaan in de wachtruimte te roken.
14. Vernieling, graffiti, oneigenlijk gebruik van materialen van UVV tennis (zoals klimmen op
hekken of in netten) en overige baldadigheid is streng verboden. Eventuele schade/onkosten
zullen worden verhaald op de dader.
15. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal. Dus laat geen
waardevolle voorwerpen achter in de wachtruimte.
16. Indien men schade ziet aan de accommodatie van UVV tennis is men verplicht om daarvan
direct melding te doen bij het bestuur van UVV Tennis (tenzij men in redelijkheid kan
aannemen dat deze schade reeds bekend is).
Gedragsregels van UVV tennis
17. Aanwijzingen van het bestuur of commissies moeten direct en te allen tijde worden
opgevolgd.
18. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank te nuttigen op het terrein van UVV
Tennis of in de wachtruimte, tenzij het dranken betreft die genuttigd worden ten behoeve
van de tennissport (sportdrank en water).
19. Op en rond de banen dient men zich zo te gedragen dat anderen daar geen last van
ondervinden dus:
niet schreeuwen
niet door het plantsoen lopen
gepast gebruik van de sanitaire voorzieningen
geen honden los laten lopen.
Ten slotte
20. Bij ernstige overtredingen of veelvoudige overtredingen van dit baanreglement door een lid
kan het bestuur besluiten tot de inperking van de speelrechten van het lid.
21. Het bestuur kan bij bestuursbesluit overgaan tot wijziging van dit reglement. Wijzigingen
zijn van kracht zodra deze gecommuniceerd zijn via website en/of nieuwsbrief aan de leden.
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