Gedragsregels LTV de Merenwijk
Als vereniging hechten we grote waarde aan een veilig sportklimaat. Wij willen dat onze leden en
onze bezoekers met veel plezier komen tennissen of naar tennis komen kijken. Ook willen wij dat
de mensen zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen op de club. Daarnaast zien wij graag dat er op
het scherpst van de snede gespeeld wordt, maar ook dat er respect wordt getoond voor de
tegenstander. Bij LTV de Merenwijk gelden daarom onderstaande gedrags- c.q. omgangsregels.
Indien leden of bezoekers zich niet aan deze gedragsregels houden, dan moeten ze erop worden
aangesproken. Schroom niet om dat te doen.
Algemeen
• Iedereen is welkom in de tennissport
• Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan
• Speel volgens de regels
• Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
• Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
• Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan
• Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
• Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
• Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
• Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
• Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter
• Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park
verwijderd worden
• Roken op het park is niet toegestaan tijdens jeugdactiviteiten
• Het gebruik van stimulerende middelen is verboden
• Wees een voorbeeld voor anderen
Bar
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Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of
elders op het terrein van de vereniging
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel aan de leeftijd
ben je verplicht om een legitimatie te tonen. Dit kan zijn een rijbewijs, paspoort, ID-kaart of
ledenpas KNLTB
Aan leden of bezoekers die zichtbaar teveel hebben gedronken en/of onder invloed zijn van
drugs, mag geen alcohol verkocht worden en mag de toegang tot het park worden geweigerd
dan wel worden ontzegd
Leden of bezoekers die agressief of ander norm-overschrijdend gedrag vertonen mogen door
het bestuur dan wel door een dienstdoende barvrijwilliger of barcommissielid van het park
worden verwijderd
Op reguliere tennisdagen heeft de dienstdoende bardienst het recht om op 23:30 de kantine te
sluiten.
Op feestavonden wordt de muziek om 01:00 uur stopgezet en om uiterlijk twee uur wordt de
kantine gesloten.
Laatste ronde betekent ook echt laatste ronde

Banen
• Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel.
• Na elke partij moet de baan geveegd worden (van buiten naar het midden en van net tot hek).
Neem bij het vegen ook de tussen de banen liggende strook mee. Hierdoor wordt algvorming
tegengegaan en worden deze stukken niet glad. Hang na het vegen de sleepnetten weer terug.
• Als de banen door regenval te nat zijn, kan door het belopen de doorlaatbaarheid sterk
teruglopen. Als er plassen op de baan liggen mag er daarom niet gespeeld worden. Een natte
baan nooit vegen.
• Opdooi (dooi na een vorstperiode) is de grootste vijand van de tennisbanen in de winter. Bij
opdooi en sneeuw mag er niet gespeeld worden. Kijk bij twijfel op de website of de banen
bespeelbaar zijn.
• Hang niet aan de netten. De netpalen en de netten kunnen het gewicht van een menselijk
lichaam niet dragen.
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Laat geen rommel achter op de banen.
Neem geen stoelen mee de baan op, stoelpoten veroorzaken ernstige schade aan het
baanoppervlak. Op de banen staan banken waar u op kunt zitten.

