BAANREGLEMENT T.C. JUBBEGA
01. Voor de speeltijden wordt verwezen naar het speeltijden rooster en
afschrijvingssysteem. De maximum speeltijd is 45 minuten. Dit houdt in
dat er in die drie kwartier ook gesleept dient te zijn.
02. Het bestuur kan ten behoeve van wedstrijden of oefeningen
voor wedstrijden over de benodigde banen beschikken door tenminste
7 dagen van tevoren een mededeling bij de baan op te hangen.
03. Tijdens competitiewedstrijden, waarvoor 2 banen ter beschikking
staan, mogen alleen wedstrijd spelers van de kleedkamers gebruik maken.
04. Leden dienen voor eigen ballen te zorgen. Het verdient aanbeveling deze deugdelijk te markeren
om onenigheid door (vermeende) verwisseling te voorkomen. Zorg ook dat over komende ballen zo
snel mogelijk bij de eigenaar terugkomen.
05. De vereniging kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade of
bekomen letsel van aanwezigen op of rond de baan. Evenmin is zij aansprakelijk voor geleden schade
of bekomen letsel van haar leden gedurende de reizen naar andere plaatsen en bij het spelen van
wedstrijden.
06. Ouders of verzorgers zijn aansprakelijk voor hun kinderen. Kleine kinderen mogen de baan niet
betreden.
07. Tijdens wedstrijden wordt een ieder geacht mee te werken aan het behouden van een rustige sfeer
rond en op de baan.
08. Fietsen en brommers dienen op de daartoe aangewezen plek geplaatst te worden.
09. Het vegen van de banen is niet alleen een hoffelijk gebaar jegens diegenen die na u komen, het is
tevens een stukje noodzakelijk baan onderhoud. Daarom dienen de banen NA ELKE
SPEELPERIODE VAN 45 MINUTEN GEVEEGD TE ZIJN.
10. Als een baan bij aankomst in gebruik is mag men de baan voor de volgende 3 kwartier claimen.
11. INTRODUCES. Het is toegestaan iemand die geen lid is van onze vereniging mee te nemen als
introduce met inachtneming van de volgende regels:
A: In geval van volle banen is het laten spelen met introducés niet toegestaan.
B: Voordat de baan wordt betreden moet de naam van het betreffende lid met die van de introducé zijn
vermeld op het formulier dat daarvoor in de kantine hangt.
C: Per introducé is per keer een bedrag van €5, - verschuldigd. Dit bedrag kan
vooraf aan een bestuurslid worden overhandigd, of worden bijschreven op de
onder B genoemde lijst. In het laatste geval wordt het bedrag verhoogd met
incassokosten.
D: Inwoners van Jubbega of directe omgeving mogen maximaal 2 keer
geïntroduceerd worden. Daarna moet deze introducé bij verder spelen lid worden van de vereniging.

12. Gedraagt u zich op de tennisbaan. Ook hier noemen we enkele punten.
A: Op de banen mag uitsluitend worden gelopen/getennist op daarvoor bestemd
schoeisel! (met glad profiel).
B: Loop niet nodeloos en in geen geval tijdens een spel langs of over een in gebruik zijnde baan.
C: Zorg dat lege flessen op de daarvoor bestemde plaats worden teruggebracht.
D: Houd ook hekken, terrein en vertrekken in goede staat.
E: Omdat deze lijst voor velen korter, doch voor enkele langer zou moeten zijn,
willen wij eindigen met de hoop dat we elkaar vriendelijk op elkaars fouten
zullen wijzen zonder ruzie te maken.
13. SPROEIEN VAN DE BANEN In de droge periode zullen de banen ook overdag besproeid moeten
worden.
14. Diegene die als laatste het tenniscomplex verlaat dient het toegangshek alsmede de kantine te
sluiten.
15. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de baancommissie onder verantwoording
van het bestuur.
16. Wijzigingen en/of aanvullingen c.q. doorhalingen in dit reglement kunnen door het bestuur met
onmiddellijke ingang worden aangebracht. Het gewijzigde reglement wordt slechts in de kantine
gepubliceerd.

