PARKREGLEMENT 2019
INLEIDING
De leden van Tennisclub Etten zijn er zich van bewust dat het beoefenen van de tennissport risico’s
met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van de
tennissport kan ontstaan, voor eigen risico nemen.
De leden verklaren hierbij dat hij/zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele ongevallen en/of letsel
op de baan, alsmede ongevallen en of letsel ontstaan door baaninrichting en of parkinrichting, in het
paviljoen, alsmede op het parkeerterrein.
Tevens zullen de leden Tennisclub Etten vrijwaren voor aanspraken van derden aan deze.
Alle leden en bezoekers van het park dienen dit parkreglement na te leven.
Aanwijzingen ter handhaving van dit reglement gegeven door bestuursleden, personeelsleden,
barvrijwilligers of overige vrijwilligers, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Indien dit niet gebeurt
en wanneer anderszins dit reglement niet wordt nageleefd kunnen er door of namens het bestuur
maatregelen worden genomen en sancties worden opgelegd.

A. OPENINGSTIJDEN PARK
 De reguliere openingstijden van het park zijn dagelijks van 09.00 uur tot 23.00 uur.
 Afwijkende openingstijden worden kenbaar gemaakt via de website (www.tennisclubetten.nl) en/of
via (een) ander(e) gangbaar communicatiemiddel(en).
 U mag met uw KNLTB-pas afhangen tot 22.30 uur, maar dan weet u dat u nog maar 30 minuten
kunt spelen.
 Gebruik van het afhangsysteem is te allen tijde verplicht.
 Toegang tot het park en het voorportaal van het paviljoen (afhangbord) is tijdens de reguliere
openingstijden mogelijk via de toegangspoort met uw KNLTB-pas.
 Alle baanverlichting dient uiterlijk om 23:00 uur te worden uitgeschakeld.
 Het bestuur beslist in overleg met de barvrijwilligers wanneer het paviljoen geopend dan wel
gesloten is, alsmede wanneer de toegang tot de kleedruimten en toiletten mogelijk blijft..

B. SPEELTIJDEN/BAANBEZETTING
 Seniorleden:
09.00 uur tot 23.00 uur.
 Juniorleden:
09.00 uur tot 21.00 uur.
 Leden met een dagabonnement:
09.00 uur tot 17.00 uur.
 Introducé ’senioren:
09.00 uur tot 23.00 uur.
 Introducé ’s junioren:
09.00 uur tot 21.00 uur
 Tijdens competitie, toernooien en overige evenementen zijn er op sommige momenten beperkte
mogelijkheden om recreatief te kunnen tennissen. Wij verzoeken u daarmee rekening te houden. Wilt
u toch graag spelen op deze tijden dan worden er in principe tot 2 banen voor recreatief gebruik vrij
gemaakt door de betreffende verantwoordelijke commissie. Als u aankomt op het park verzoeken wij u
om u te melden bij de competitieleider of de wedstrijdleider. U krijgt van hem/haar de eerste baan
toegewezen die vrijkomt waarbij de wedstrijd is afgelopen. U krijgt de reglementair toegewezen tijd
van 30 of 60 minuten, afhankelijk van het aantal recreatieve spelers waarmee u hebt afgesproken. Na
30 of 60 minuten komt de baan in principe weer ter beschikking van competitie, toernooi of ander
evenement voor een volgende wedstrijd.

C. AFHANGEN
 Om te kunnen tennissen is afhangen d.m.v. het digitaal afhangsysteem verplicht.
 Bij het afhangen op baan 1 t/m 13 door 2 of 3 spelers krijgt u 30 minuten speeltijd.
 Bij het afhangen op baan 1 t/m 13 door 4 personen krijgt u 60 minuten speeltijd.

 Bij het afhangen op de padelbanen (baan 14 en 15) door 2 of 3 spelers krijgt u 30 minuten
speeltijd.
 Bij het afhangen op de padelbanen (baan 14 en 15) door 4 personen krijgt u 60 minuten speeltijd.
 Het bestuur kan onder omstandigheden gewijzigde speeltijden vaststellen, hetgeen kenbaar zal
worden gemaakt op de website (www.tennisclubetten.nl) en/of via (een) ander(e) gangbaar
communicatiemiddel(en).
 Het is verboden te tennissen of iemand anders te laten tennissen op andermans pasje.
 Introducé ’s mogen alleen onder begeleiding van een lid van de vereniging spelen nadat een
introducépas is gekocht in het paviljoen.
 Bij het afhangen dienen de instructies op het scherm te worden gevolgd.
 Er dient te worden gespeeld op de baan waarop men heeft afgehangen.
 Indien u hebt afgehangen op een baan waarop nog wordt (door)gespeeld terwijl er nog vrije banen
beschikbaar zijn dient u deze baan, via het afhangbord, te wisselen met een vrije baan.
 Als een partij meer dan een kwartier eerder wordt beëindigd dan het afhangsysteem aangeeft dan
dient de wedstrijd in het afhangsysteem te worden geannuleerd zodat andere leden desgewenst
van de baan gebruik kunnen maken.

D. GEDRAG EN KLEDING
 Uw gedrag op en om de tennisbaan dient correct te zijn. De normale fatsoensnormen dienen altijd
in acht te worden genomen. Indien iemand toch over de schreef gaat, wordt van anderen verwacht
dat deze de betreffende persoon onmiddellijk op gepaste wijze corrigeren.
 Tassen en overige tennisspullen dienen geplaatst te worden op of bij de bank op de baan ter
hoogte van het net.
 U dient in gepaste tenniskleding en de juiste tennisschoenen (schoenen geschikt voor het spelen
op gravel) de gravelbaan op te gaan.
 De in de gemeente Etten-Leur geldende gedragsregels voor sportverenigingen en de in aanvulling
hierop door het bestuur vastgestelde gedragsregels voor Tennisclub Etten dienen te worden
nageleefd. Deze gedragsregels zijn op te vragen bij het bestuur via bestuur@tennisclubetten.nl of
via de ledenadministratie ledenadministratie@tennisclubetten.nl

E. AANTAL BALLEN OP DE BAAN
Op een baan mag maximaal met 8 ballen worden gespeeld. Dit geldt niet voor reguliere trainingen van
trainers die krachtens overeenkomst met Tennisclub Etten het recht hebben op het park tennislessen
te geven.

F. SLEPEN
 Na elke speeltijd moeten de gravelbanen gesleept worden. Dit dient cirkelgewijs en van buiten naar
binnen te gebeuren, zodat het onderhoudsgravel zoveel mogelijk terug de baan op wordt gesleept.
Het sleepnet moet tegen het achterhek in een van de hoeken van de baan worden gelegd of
worden opgehangen aan de daarvoor bestemde haken. Nooit slepen als er water op de baan
staat!!!
 Als het begint te regenen dient u voordat er water op de baan komt te staan, de baan te vegen en
uw spel te beëindigen.

G. SPROEIEN
De parkbeheerder bepaalt wanneer er wordt gesproeid. Het is niet toegestaan dan de banen te
betreden.

H. BAANVERLICHTING

De lichtmasten van de baanverlichting zijn groepsgewijs geschakeld. In verband met energie- en dus
kostenbesparing dient u zoveel mogelijk geconcentreerd te spelen zodat waar mogelijk andere
verlichting kan worden uitgeschakeld.

I.VEILIGHEID
Wanneer het onweert dienen de banen onmiddellijk te worden verlaten.
Ouders hebben de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat hun kinderen veilig gebruik maken van
de op het park aanwezige speeltoestellen.

J. LESSEN/TRAINING
Op het digitale afhangsysteem is zichtbaar op welke banen er tennisles/training gegeven wordt.
Als t.g.v. regen lesbanen niet beschikbaar zijn en andere banen reeds voldoende droog zijn mogen de
tennislessen door de trainer naar de droge banen worden verplaatst. Hij dient er wel voor te zorgen
dat de lesbanen als zodanig in het afhangsysteem worden aangegeven of dit , wanneer dit technisch
niet mogelijk is, op andere wijze bij het afhangsysteem aan te geven.

K. PADELBANEN
 Tassen en overige spullen dienen geplaatst buiten de padelkooi, zodanig dat ze geen hinder
opleveren voor de spelers op de padelbanen.
 U dient in gepaste (tennis)kleding en de juiste schoenen (alle tennisschoenen zijn geschikt voor het
spelen op het kunstgras van de padelbanen) de padelbaan op te gaan.

L. HET PAVILJOEN / TERRAS
Een ieder dient zich in het paviljoen en de daarbij behorende terrassen fatsoenlijk te gedragen, netjes
om te gaan met het aanwezige meubilair en de zichtbaar opgehangen gedragsregels op te volgen.
Daaronder hoort het naleven van het rookverbod in het paviljoen.
Roken op het terras is slechts toegestaan indien dit geen hinder oplevert voor de aanwezige personen
op het terras dan wel in het paviljoen. Bij voorkeur dient in dat geval derhalve de schuifpui gesloten te
worden. Alle leden en bezoekers van het park dienen zoveel mogelijk te roken op het verhoogde
terras.

M. HET PARK
Het is niet toegestaan:
 op het park door de beplantingen te lopen en/of daarin vernielingen aan te brengen.
 misbruik te maken van de speelwerktuigen in het speeltuintje.
 afval anders te deponeren dan in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 banken en ander parkmeubilair te misbruiken en/of te vernielen.
 de fietsen en bromfietsen op een andere plaats te stallen dan in de daarvoor bestemde
fietsenstalling.
 in de verlichtingsmasten of op de hekwerken te klimmen.
 sigarettenpeuken op de banen of terrassen uit te trappen of daar achter te laten.

N. HET PARKEERTERREIN
 Het gebruik van het parkeerterrein voor het parkeren van auto’s is verplicht.
 Auto’s mogen niet langs de Hogeweg, voor de toegangshekken of op het park worden geparkeerd.
 Automobilisten dienen zich op het parkeerterrein te houden aan de parkeer-voorschriften en
aangegeven rijrichtingen.
 Auto’s dienen op het parkeerterrein binnen de daarvoor bestemde plaatsen te worden geparkeerd.
 Het betreden of berijden van de plantsoenen en beplantingen is verboden, zomede het
aanbrengen van vernielingen of beschadigingen.

O. PUBLIEK EN TOESCHOUWERS
 Dit reglement is ook van toepassing voor onze gasten, publiek en toeschouwers.
 Toeschouwers dienen zich tijdens de wedstrijden om de baan en op de tribunes netjes te gedragen
en zich bij het aanmoedigen te onthouden van onwelvoeglijke taal en discriminerend en kwetsend
taalgebruik.

P. SLOT
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 november 2018.
Aldus vastgesteld door het bestuur op 8 oktober 2018.

