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BAANREGLEMENT 
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1. Openingstijden 
 
Paviljoen: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 24.00 uur 
Zaterdag en zondag van 09.00– 20.00 uur 
 
Tennisbanen: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 23.00 uur 
Zaterdag en zondag van 09.00 – 20.00 uur 
 
Op feestdagen gelden de tijden als op zondag.  
Het bestuur/paviljoenbeheer kan hiervan afwijken. 
 
 
2. Baanreglement 
- Speel niet op een (te) natte baan. Ga ook niet zelf de baan droog proberen te maken. 

Bij twijfel vragen aan het paviljoenbeheer.  
- Er mag alleen worden gespeeld op tennisschoenen die geschikt zijn voor de ondergrond. 
- Tenniskleding is verplicht. 
- Gebruik bij het betreden/verlaten van een baan de daarvoor bestemde toegangshekken. 
- Meld alle mankementen, zoals losse lijnen, te slap gespannen net, onjuiste hoogte van een 

net, enz. bij het paviljoenbeheer. 
- Ga nooit op een net hangen en probeer vooral niet zelf een net te spannen of te repareren. 
- Na het spelen moeten de banen altijd gesleept worden in een cirkel van buiten naar binnen. 

Het slepen moet met het daarvoor bestemde sleepnet en het net moet ook weer 
opgehangen worden. 

- Bij het verlaten van een baan altijd even voeten vegen en schoenen uitstampen. 
- De baanverlichting wordt om 23.00 uur uitgeschakeld. Hier kan in bijzondere gevallen door 

het bestuur/paviljoenbeheer van worden afgeweken.  
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- Aanwijzingen van het paviljoenbeheerder, bestuursleden en vertegenwoordigers van het 
bestuur moeten worden opgevolgd. Tegen grove inbreuk worden disciplinaire maatregelen 
genomen. 

- Bij door de vereniging georganiseerde trainingen, toernooien of andere evenementen kan 
men niet vrij spelen of is, na overleg met de verantwoordelijke(n), het vrij spelen beperkt. 

- Bij onweer en/of weerlicht is het verboden zich op de banen te begeven. 
 

 
3. Afschrijfreglement 
- Men moet ALTIJD (online) afschrijven via het afhangbord met een persoonlijke, geldige 

KNLTB-pas. 
- Je speelrecht (ver)valt gelijktijdig met dat van je partner(s). 
- Afschrijven kan uitsluitend persoonlijk worden gedaan. Men moet van het moment van 

reserveren tot aan het moment van spelen op het park aanwezig zijn. Men kan en mag dus 
niet voor anderen reserveren. 

- Personen die les hebben mogen geen baan reserveren voordat hun les is beëindigd.  
- Competitiespelers mogen tijdens het spelen van hun competitie geen vrije banen afhangen.   
- Door het afschrijven kun je op de door jouw gekozen baan spelen (enkelspel 30 minuten/ 

dubbelspel 45 minuten). 
- Als je wordt afgeschreven vervalt je speelrecht. Dat kun je weer verkrijgen door opnieuw af 

te schrijven. 
- Tussen 19.00 en 21.00 uur is het afhangbord zo ingesteld dat er verplicht gedubbeld moet 

worden bij een wachttijd vanaf 45 minuten. 
- Senior dag- en juniorleden kunnen na 18.30 niet meer afschrijven, omdat zij na 19.00 geen 

speelrecht hebben. 
- Junioren die per 1 januari van het lopende jaar 16 jaar zijn en i.v.m. school/werk niet in 

staat zijn op de voor hen bestemde tijden te tennissen, kunnen een schriftelijk, met 
redenen toegelicht, verzoek aan het bestuur richten om seniorfaciliteiten te krijgen. 

- Juniorleden kunnen ook op voordracht van het bestuur en/of commissies senior-faciliteiten 
krijgen. 

- Alleen personen met een z.g. autorisatie mogen het afhangbord instellen, wijzigen, enz. 
- Bij onrechtmatig gebruik van passen en/of het afhangbord kan het bestuur maatregelen 

nemen, zoals het tijdelijk afnemen van de KNLTB-pas. 
 
 
4. Dagpasleden 
- Dagpasleden mogen elke dag spelen van 08.30 tot 19.00 uur met het in acht nemen van 

mogelijke clubactiviteiten. Op woensdagmiddag hebben jeugdleden voorrang. 
- Dagpasleden kunnen niet deelnemen aan competities, maar wel aan club- en 

opentoernooien. 
 
 
  



 

LTC Naaldwijk               Pagina 3 | 4 
 

5. Introductie 
- Introductie is dagelijks toegestaan, behalve tijdens toernooien en competitiedagen.  
- Men kan drie keer per jaar worden geïntroduceerd, onafhankelijk welk lid dit doet. 
- Introductie moet altijd gemeld worden bij het paviljoenbeheer. 
- De kosten bedragen € 5,00 p.p. per dagdeel. 
 
 
6. Non-actief leden 
- Leden die op grond van een geldige reden b.v. blessure, zwangerschap, verblijf in het 

buitenland, e.d. niet kunnen tennissen, kunnen bij de ledenadministratie de status van non-
actief aanvragen voor het lopende jaar. Het volgende jaar vervalt deze status automatisch 
en krijgen zij hetzelfde lidmaatschap als daarvoor met de daarbij behorende verplichtingen. 

 
 
7. Gedragsregels 
- Leden die competitie spelen zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en 

dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken. Uiteraard geldt dit ook voor de 
eigen leden van LTC Naaldwijk. 

- Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterzijde. 
- Het is niet toegestaan om je zonder toestemming van barpersoneel en/of bestuur achter de 

bar, in de bestuurskamer of in de opslagruimten te begeven. Tegen vernieling - graffiti - en 
overige vormen van baldadigheid zal streng worden opgetreden en eventuele kosten zullen 
worden verhaald. 
 

 
8. Diversen 
 
Vrijwilligerswerk 
“Zonder vrijwilligers geen vereniging” 
Omdat de laatste jaren de animo hiervoor afneemt, kan op ieder lid een beroep worden gedaan 
tot het doen van vrijwilligerswerk. 
 
Veiligheid 
- Glazen flessen en drinkglazen zijn niet toegestaan op de banen. 
- Papier, zakken, peuken en etensresten horen in de afvalbakken. We zijn trots op ons park 

en willen deze graag schoonhouden. Dit geldt dus ook voor het paviljoen. 
- Rijden met de fiets, brommer, scooter is op ons park niet toegestaan. Bovendien moeten zij 

op de daarvoor bestemde locatie gestald worden. Auto’s dienen in de daarvoor bestemde 
vakken geparkeerd te worden. 

- Op het park van LTC Naaldwijk is het voor IEDEREEN verboden in/op lichtmasten, containers 
en afscheidingshekken, e.d. te klimmen en door de plantsoenen te lopen. Ook is het 
verboden om zelfstandig werkzaamheden te verrichten aan elektrische installaties en/of 
storingen te verhelpen. Bij overtreding kan het bestuur NIET aansprakelijk worden gesteld. 
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- Het gebruik van de oefenmuur, mini-tennisbaan en de speeltoestellen is voor eigen risico. 
- In verband met hun eigen veiligheid zijn kinderen in de keuken of achter de bar NIET 

toegestaan. 
- In de hal bij het afschrijfsysteem hangen een E.H.B.O.-koffer en een defibrillator. 
 
Roken/alcohol in het paviljoen 
- In het paviljoen en in de Van Der Ende Hal mag niet worden gerookt. 
- Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. Bij 

geconstateerde overtredingen kunnen boetes en de intrekking van de vergunning het 
gevolg zijn. Bij overtreding zal het bestuur strenge maatregelen treffen en eventuele boetes 
op betrokkene(n) verhalen. 

- Het bestuur heeft het recht om sancties uit te voeren op het niet naleven van het 
bestuursreglement “Alcohol in de Kantine”. 

 
Honden 

- Honden, mits aangelijnd, zijn op het park toegestaan. 
 
Overige 
De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor: 
- ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging en bezoekers op of rond de 

banen opgelopen; 
- ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen van 

eigendommen van spelers of bezoekers. Laat daarom geen waardevolle spullen achter in de 
kleedkamers en/of paviljoen. 

 
Aanwijzingen van het bestuur, parkbeheerders, paviljoenbeheer, technische commissie, 
evenementencommissie, jeugdcommissie en toernooicommissies dienen ten allen tijde te  
worden opgevolgd. 

 
In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
 
 
 
Veel tennisplezier en tot ziens op het tennispark en in het paviljoen! 


