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            PARKREGLEMENT  TVGEUZENVELD 

 
 

 
Aansprakelijkheid 

 

- De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/ of ontvreemding en/ of beschadiging van 

eigendommen van leden of andere bezoekers die zich op het park bevinden.  
 

- De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen of lichamelijk letsel van/ of veroorzaakt door 

leden of bezoekers die zich op het park bevinden. 

 
 

 

De Banen 

 
1. Het tennispark is  het gehele jaar dagelijks geopend van 9.00 uur (op maandag vanaf 10:00 

uur) tot 23.00 uur. In het baanreserveringssysteem zijn de op dat moment beschikbare uren te 

reserveren. Via het baanreserveringssysteem is de beschikbaarheid van de banen zichtbaar. 

Noodzakelijk baanonderhoud wordt in het reservering-systeem vastgelegd. 
 

2. Alleen spelers en introducés hebben toegang tot de banen. Ook mensen die een baan hebben 

gehuurd hebben toegang tot de banen.  

 
3. Om te kunnen spelen op de tennisbanen, is het dragen van tenniskleding verplicht. Tevens 

mogen alleen die schoenen gedragen worden, die door de sportvakhandel worden genoemd: 

“tennisschoenen”. Het is dus niet toegestaan te tennissen op zgn. jogging of loopschoenen. 

 
4. Een volledig lid heeft recht op spelen op de banen en deelname aan toernooien op de tijden, 

waarop de vereniging geopend is.   

 

5. Een daglid heeft het recht op spelen op de banen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-18.00 
uur. Daarnaast heeft een daglid recht op deelname aan interne toernooien, 

clubkampioenschappen en KNLTB-competities buiten deze tijden, maar níét de 

pasjesavond(en).  

 
6. De pasjesavond is toegankelijk voor volledige leden van 15 jaar en ouder. 

 

7. Reserveren gaat per hele uren. Reserveren van een baan gaat via de Club App. Je mag niet 2 

uur achtereen reserveren. 
 

8. De tijd van de baanklok is bepalend.  

 

9. Indien voor de betreffende baan niet aansluitend door andere leden is gereserveerd, mag men 
doorspelen, totdat er andere leden komen. 

 

10. Banen die gereserveerd zijn voor training, competitie en toernooien kunnen nooit door 

individuele leden worden gereserveerd. De reservering van de banen zal zo tijdig mogelijk 
bekend worden gemaakt. De reservering van de banen voor deze activiteiten wordt in het 

reserveringssysteem vastgelegd. 

 

Tijdens de clubkampioenschappen, competitie en toernooien is er in principe geen baan 
beschikbaar voor recreanten. 
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11. Op een pasjesavond zijn van  19:00 tot 22:45 uur vier banen gereserveerd voor deze activiteit, 

evenals op een pasjesochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Baan 4 is zo nodig gereserveerd voor 

tennislessen, op dinsdag tot 20:00 uur. 
 

Introducé   

 

12. Een lid mag per keer slechts maximaal drie niet-leden introduceren.  
 

13. Voor de introducé gelden dezelfde plichten als voor de leden. Introducés betalen per daggedeelte 

van vier uur een bedrag van € 10,-voor enkelspel en € 7,- als zij dubbelspel spelen. 

 
14. Voor baanhuur gelden dezelfde plichten als voor de leden. Banen worden verhuurd tijdens 

daluren. 

 

15. Introducé(e)s is mogelijk gedurende de openingstijden, baanhuur tijdens daluren en beide 
alleen niet tijdens competitie- en toernooien.  

 

Gedragsregels 

 
16. Voor het betreden van de baan is men verplicht gebruik te maken van de bij die baan behorende 

ingang. Wanneer men hierbij over de naastgelegen baan moet lopen, dient men te wachten met 

betreden tot het spel van die baan stilligt. 

 
17. Wanneer een bal op een andere baan komt, maakt U de spelers van die baan daarop attent 

door "bal over" te roepen. De spelers van die baan zullen de bal retourneren. 

  

18. Na het spelen dient de baan direct te worden geveegd op de daartoe aangegeven wijze. In het 
geval de banen nat zijn mogen de banen niet geveegd worden. 

 

19. Ongeoorloofd zijn alle gedragingen en handelingen die naar het oordeel van het bestuur of de 

dienstdoende kantinemedewerker in strijd zijn met de goede orde, zoals: 
• Hinderlijk en onbehoorlijk gedrag; 

• Het maken van muziek buiten het clubhuis; 

• Het met opzet spelen van tennisballen buiten de banen; 

• Het tennissen buiten oefenkooi of banen; 
• Het vertrappen of beschadigen van planten, afrastering en meubilair; 

• Het springen en stappen over de tennisnetten; 

• Het anders dan door de toegangspoort betreden van de banen; 

• Het weggooien van afval, peuken etc. anders dan in de daarvoor geplaatste afvalbakken; 
• Het roken op de tennisbanen; 

• Glaswerk op de banen; 

• Het buiten de fietsrekken plaatsen van fietsen; 

• Het op het terrein parkeren van auto's, met uitzondering van gebruik voor laden en lossen. 
 

20. Bij bepaalde weersomstandigheden (vorst) kan er niet op de banen worden gespeeld. De 

daartoe gemachtigde personen zijn bevoegd spelers/speelsters van de banen te weren. 

 
21. In geval van regen mogen de banen worden bespeeld.  

 

22. Indien een net naar beneden hangt, als blijk dat de baan niet bespeeld mag worden, mag dit 

zonder overleg met het bestuur niet omhoog worden gedraaid. 

 
23.  Men is verplicht elke op het tennispark aangerichte of geconstateerde schade te melden bij de 

dienstdoende kantinemedewerker. 

 

24. Het gebruik van mobiele telefoons op de banen is niet toegestaan. Het gebruik van mobiele 
telefoons rond de banen dient zodanig plaats te vinden dat de spelers hiervan geen hinder 

ondervinden. 

 

25. Honden zijn aangelijnd welkom op het park. 
 

26. Het bestuur behoudt zich het recht voor leden die zich niet aan het parkreglement houden:  
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• Te waarschuwen; 

• Te verwijderen van het park; 

• Te royeren als lid. 
 

27. De vereniging is gehouden aan de bepalingen van de Drank- en Horecawet. 

 

28. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, de dienstdoende 
kantinemedewerker of het dienstdoende commissielid. Deze aanwijzingen dienen stipt te worden 

opgevolgd. 

 

Amsterdam,  24 maart 2022 
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