
Afhangreglement voor TC Nijmegen- euick

Algemeen
1. Doel van dit afhangreglement is om de beschikbare speeltijd zo eerlijk

mogelijk te verdelen.

Speeltijd, afhangen en pasjes
2. Afhangen kan afleen met een gerdige KNLTB-pas. Het afhangen gebeurt met

behulp van het elektronisch afhangbord, dat in de hal van heicluÈhuls is
opgehangen.

3. Afhangen is verplicht.
4' Alleen leden van Nijmegen-euick en wintertennissers kunnen met behurp van

het elektronisch afhangbord banen aÍhangen.
5' Leden mogen uitsruitend hun eigen pas gèbruiken voor het afhangen van een

baan.
6. De speeltijd bedraagt 40 minuten indien 2 of 3 reden een baan afhangen. De

speeltijd bedraagt 60 minuten indien 4 leden een baan afhangen.
7. Indien 4 spelers gebruik maken van een baan, is het niet toelestaan

achtereenvolgens in tweetallen af te hangen.
L Als een baan na het afhangen niet binnen 10 minuten na aanvang van de

speeltijd wordt ingenomen, dan vervalt het fecht op de baan.
9. Bij verlies van de KNLTB pas kunt u bij de redenaáministrateur een nieuwe

pas aanvragen tegen betaling van € 5,_.
10. Bij twijfel beslist de baanbeheerder.

lntroductie
1'1. Een lid van de vereniging kan ten hoogste vijfmaar per verenigingsjaar een

niet-lid introduceren tegen betaring van een door het bestuur Éep=aáH bedrag.
Een niet-lid mag per verenigingsjaar hoogstens vufmaal geïntroàuceerd
worden.

12. Voor de praktische uitvoering van het introduceren, moet gebruik worden
gemaakt van het formurier en enverop, beschikbaar op de deur tegenover het
aÍhangbord. Dit behoort voor aanvang te gebeuren.

13. Het is niêt mogelijk een baan via het àfhangbord te reserveren. Leden hebben
namelijk te allen_tijde voorrang op niet-leden (een introducé). Als er geen
banen vrij zijn of het is te venrachten dat het druk wordt, dan is het -
introduceren niet toegestaan.

Tot slot
14. Bij het niet naleven van dit Íeglement kan het bestuur een passende

maatregel opleggen.

Vastgesteld door hêt bestuur d.d. 1 oktober 2009


