Bestuursbesluit m.b.t. beschikbaarheid banen
Algemeen:
Bij het beschikbaar stellen van banen buiten de winterperiode gaat het bestuur uit van de volgende
uitgangspunten:

1. In principe zijn er altijd minimaal twee banen beschikbaar voor vrij tennissen. Echter, de
vereniging wordt soms geconfronteerd met bovenmatige drukte, waardoor het bestuur zich
genoodzaakt ziet alle banen in te zetten ten behoeve van een activiteit, waardoor er geen banen
beschikbaar zijn voor recreatief (vrij) tennis. Het bestuur zet zich in om dergelijke momenten tot
een minimum te beperken. Het niet beschikbaar zijn van twee banen voor vrij tennissen zal
vooraf op de website worden kenbaar gemaakt. Echter, zie tevens onderstaand punt 2.
2. Gedurende de competitieperiode geldt voor de vrijdagavond vanaf 19.00 uur het navolgende:
De competitieteams hebben het recht om, met uitzondering van eventuele trainingsbanen, alle
resterende banen te benutten voor het spelen van competitiewedstrijden. Echter, zodra
recreanten zich melden te willen spelen, zal de eerst vrijkomende baan worden toegewezen aan
deze recreanten. Ten behoeve van de voortgang van de competitiewedstrijden, mogen
gelijktijdig maximaal twee banen voor recreantengebruik worden ingezet, en wel voor de duur
van maximaal 1 uur per tennissessie. Een eenmaal aangevangen competitiewedstrijd mag
derhalve volledig worden uitgespeeld. Er hoeven derhalve geen competitiewedstrijden te
worden onderbroken.
Het vooraf reserveren van een baan (digitaal via afhangbord) t.b.v. recreantengebruik om op
vrijdag vanaf 19.00 uur of later te gebruiken, is gedurende de competitieperiode niet mogelijk.
Echter, indien recreanten vóór 19.00 uur aanwezig zijn en zich hebben gemeld gebruik te willen
maken van één van de twee beschikbaar te stellen banen, dan hebben deze recreanten het
eerste recht om een baan per 19.00 uur gedurende 1 uur te benutten. Daarna dient de baan
weer te worden vrijgegeven aan de competitieteams, tenzij zich opnieuw recreanten gemeld
hebben en aanwezig zijn om aansluitend te tennissen. In dat geval blijven banen beschikbaar
voor recreanten met een maximum van 2 banen. Welke banen beschikbaar zijn wordt bepaald
door de aanwezige wedstrijdleider c.q. paviljoenbeheerder.
3. Er zijn altijd twee banen beschikbaar voor trainingen, tenzij in verband met evenementen een
bestuurslid minimaal 1 week vooraf aan de hoofdtrainer heeft doorgegeven, dat van deze regel
wordt afgeweken. Deze banen kunnen ook niet vooraf gereserveerd worden middels de ClubApp
of website.
4. Met in achtneming van bovenstaande punten 1 tot en met 3 worden voor de navolgende vaste
activiteiten:
- Maandag Mannenavond
: 19.00-22.00 uur
- Dinsdag Vrouwenmorgen
: 09.00-10.30 uur
- Woensdag Mannenmorgen 55+ : 09.00-12.00 uur
- Woensdag Mix Dubbelavond
: 19.30-22.00 uur
- Vrijdag Mannenmorgen 55+
: 09.00-12.00 uur
altijd maximaal 8 banen vrijgehouden. Zijn er minder deelnemers voor deze vaste
activiteiten, dan zijn de vrijgekomen banen altijd beschikbaar voor degenen die willen
tennissen en afgehangen hebben en aanwezig zijn op het tennispark. Deze banen kunnen
echter niet vooraf gereserveerd worden middels de ClubApp of website.
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5. Competitie en toernooien hebben altijd voorrang op onder punt ‘4’ genoemde vaste activiteiten.
Een competitieteam heeft conform KNLTB voorschrift recht op het gebruik van 1 1/3 baan. Voor
zover beschikbaar en passend binnen dit reglement, kunnen in overleg met andere teams
aanvullende banen in gebruik worden genomen. Bij verschil van inzicht heeft de
paviljoenbeheerder c.q. een aanwezig bestuurslid de bevoegdheid om te bepalen welk team in
welke mate een extra baan mag gebruiken. Het aanwezige bestuurslid heeft in deze het laatste
woord.
6. Er moet altijd door alle spelers afgehangen worden. Niet afgehangen betekent automatisch geen
recht op gebruik van de baan en derhalve de baan verlaten als andere leden er gebruik van willen
maken, die wel hebben afgehangen.

Aanvullend aangaande de winterperiode:
7. Alle gravelbanen blijven gedurende het jaar zo lang mogelijk open. Het bestuur en de
groundsman overleggen jaarlijks over het moment van sluiting van de gravelbanen.
8. Na sluiting van de gravelbanen:
- zijn in de winter 4 smashcourtbanen beschikbaar (banen 3, 4, 7 en 8)
- op basis van de aanmeldingen voor tennislessen wordt in overleg tussen trainers en bestuur
bepaald welke banen op welke tijdstippen voor deze lessen beschikbaar zijn. Voor de
betreffende lessen worden de benodigde banen gereserveerd via het afhangbord, zodat dit
voor iedereen zichtbaar is.
- zijn door de week vóór 19.00 uur deze banen vrij voor alle activiteiten en geldt wie het eerst
komt en afgehangen of gereserveerd heeft, recht van spelen of trainen heeft op de
betreffende baan
- zijn op zaterdag na 12.00 uur en op zondag de banen vrij voor alle activiteiten en geldt wie
het eerst komt en afgehangen of gereserveerd heeft, het recht van spelen of trainen heeft op
de betreffende baan
- zijn op de donderdagavond vanaf 19.00 uur altijd 2 banen (banen 7 en 8) beschikbaar voor
vrij tennissen/interne wintercompetitie
- als aanvangstijdstip van de wedstrijden voor de interne wintercompetitie dient 's avonds te
worden aangehouden: 19.00 uur of 20.30 uur
- zijn voor de navolgende vaste activiteiten:
o Maandag Mannenavond
: 19.00-22.00 uur altijd banen 7 en 8 beschikbaar
o Woensdag Mannenmorgen 55+ : 09.00-10.30 uur altijd 3 banen beschikbaar
o Woensdag Vrouwenmorgen
: 10.30-12.00 uur altijd 3 banen beschikbaar
o Vrijdag Mannenmorgen 55+
: 09.00-10.30 uur altijd 3 banen beschikbaar
Banen die niet gebruikt worden voor de vaste activiteiten zijn beschikbaar voor vrij
tennissen.

Bergeijk, 14 april 2018

Bestuur TOS Bergeijk
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