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Inleiding
Net zoals iedere tennisvereniging heeft ook Tennisclub TC De Kikkers haar eigen regels, het Park- en
Baanreglement. Zo blijft het prettig spelen voor iedereen. Dit reglement bevat onder andere regels voor
afhangen, gedrag op en naast de baan en het introduceren van niet-leden.
A. Algemene bepalingen
1. Tot het tennispark hebben uitsluitend toegang leden en donateurs van TC De Kikkers en zij die door
een lid zijn geïntroduceerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook familie van leden en publiek dat naar
wedstrijden komt kijken.
2. Auto’s, bromfietsen en rijwielen dienen uitsluitend op het daartoe bestemd terrein te worden
geplaatst.
3. Het meenemen van honden op het park is toegestaan, uitsluitend kort aangelijnd bij de bezitter.
Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun honden. Honden
zijn niet toegestaan in het clubhuis.
4. Er mag geen (fysieke) handel gedreven of (fysiek) reclame gemaakt worden op het park zonder
toestemming van het bestuur.
5. Het bestuur of de vereniging is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies of diefstal.
6. Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid,
kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk worden verhaald op dat lid. Moedwillige vernieling evenals
onbehoorlijk of aanstootgevend gedrag kunnen tevens met een schorsing worden bestraft.
7. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.
8. Roken is binnen (in het clubhuis of de hal) en buiten op de banen niet toegestaan.
9. Op de baan wordt door spelers/speelsters correcte tennis-/padelkleding gedragen. Buiten de baan
wordt op het park correcte kleding gedragen.
10. De banen worden niet anders dan met tennisschoenen die geschikt zijn voor de betreffende
ondergrond (gravel of all weather/kunstgras) betreden. Ander schoeisel is niet toegestaan.
11. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen (t/m 17 jaar) op het park.
12. Ouders zijn aansprakelijk voor door hun kinderen veroorzaakte schade aan het park, binnen de
wettelijke kaders.
13. Toeschouwers begeven zich niet op of tussen de banen (dus niet binnen de afrastering van de banen).
14. Alle spelers en toeschouwers houden rekening met andere spelers op andere banen door deze geen
overlast te bezorgen.
15. De banen worden ontruimd zodra de groundsman, een bestuurslid of kantinemedewerker dit
verzoekt. De groundsman kan banen blokkeren voor afhangen in verband met onderhoud.
16. Bij warm weer worden de gravelbanen meerdere keren per dag gesproeid. Het is spelers niet
toegestaan zich tijdens het sproeien op de baan te bevinden.
17. Na regenval wacht men met spelen totdat de banen volledig zijn opgedroogd en er geen plassen op
de banen aanwezig zijn.
18. De spelers vegen aan het einde van hun speelperiode de banen met het sleepnet volgens de
aangegeven procedure (deze hangen bij de ingang van de banen).
19. Indien er beschadigingen aan de baan zijn veroorzaakt, worden deze direct hersteld respectievelijk
gemeld aan de groundsman, een bestuurslid of kantinemedewerker.
20. Over het net springen of stappen is nooit toegestaan.
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21. De banen worden alleen betreden via de daarvoor bedoelde doorgangen. Dus niet door over het hek
te springen.
22. Men houdt zich strikt aan de aanwijzingen van de groundsman en/of een bestuurslid.
23. Zonder toestemming van het bestuur mag geen andere dan door het bestuur aangestelde
tennisleraar/-lerares worden geëngageerd of meegebracht.
24. Alle leden die zich niet houden aan het Baan- en Parkreglement zullen door het bestuur gelijk of op
een later tijdstip hierop worden aangesproken. Bij herhaalde overtredingen heeft het bestuur het
recht een lid te schorsen of zelfs te royeren.
25. In alle gevallen waarin het Park- en Baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.
B. Gebruik all weatherbanen
1. Naast 11 gravelbanen beschikt TC De Kikkers over 5 all weatherbanen (zgn. all weather-banen); het
betreft baannummer 12 t/m 16.
2. Gedurende het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) gelden alle bepalingen die ook gelden voor de
gravelbanen, inclusief de regels over het afhangen (zie D. Baanreservering).
3. De enige uitzondering op 2. betreft het vegen van de banen. Als de banen nat zijn mogen ze na het
spelen NIET geveegd worden.
C. Gebruik padelbanen
1. Van de drie padelbanen op het complex zijn baan 1 en 2 exclusief beschikbaar voor vrijspelen door
leden. Baan 3 is in principe gereserveerd voor de commerciële verhuur.
2. Baan 3 mag alleen gebruikt worden voor vrijspelen door leden, indien de baan niet verhuurd is en kan
dan afgehangen worden via het digitale afhangbord op de club. Het is niet mogelijk baan 3 via de
KNLTB ClubApp af te hangen.
3. Als tijdens een afgehangen periode baan 3 alsnog verhuurd is of wordt, dienen de leden en trainers
vóór de start van de verhuurperiode de baan verlaten te hebben. Commerciële huurders hebben te
allen tijde voorrang op leden en lessen.
4. Padellessen worden zoveel mogelijk gegeven op baan 3.
5. Het is niet toegestaan om op de padelbanen met niet voor padel bedoelde middelen te spelen (dus
geen tennisrackets of tennisballen).
6. Ieder lid dat gebruik maakt van de padelbanen, zorgt ervoor voor het spelen op de hoogte te zijn van
de spelregels, dan wel zich te laten begeleiden door een lid dat de regels kan uitleggen.
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D. Baanreservering
1. Zorg dat u op de hoogte bent van dit reglement voordat een baan wordt afgeschreven en overtuig
uzelf ervan dat uw baan niet tijdelijk is gereserveerd voor onderhoud, competitie, trainingen,
toernooien of andere evenementen.
2. De speelperiode alsmede de afhangtijden voor vrij spelen per lid-categorie zijn als volgt:
Categorie

Periode

Afhangen (begintijd van
speelperiode)

Senior
Senior - overdag
Junior

1 april – 30 september
1 april – 30 september
1 april – 30 september

van 08.00 uur tot 22.45 uur
van 08.00 uur tot 18.00 uur
van 08.00 uur tot 18.00 uur

Voor jeugdleden van 12 tot en met 17 jaar geldt een verruimde mogelijkheid tot afhangen. Zij
mogen afhangen tot 20.30 uur.
Donateurs (inclusief zogenaamde “slapende” leden) van de vereniging hebben geen speelrechten.
3. Om een tennis- of padelbaan te reserveren (af te hangen) dient men te beschikken over een geldig
KNLTB pasje met daarop vermeld het lidmaatschap van TC De Kikkers.
4. Geldige introductie-, sponsor- en tijdelijke pasjes worden ook geaccepteerd.
5. Men kan afhangen met 2, 3 of 4 geldige pasjes.
6. Het aantal pasjes moet corresponderen met het aantal personen op de baan.
7. Het is niet toegestaan om een pasje van een ander te gebruiken.
8. De speelduur op de buitenbanen bedraagt voor 2 en 3 personen 30 minuten, voor 4 personen is dit
45 minuten. Het bestuur kan hiervan afwijken als zij vindt dat de omstandigheden dat nodig maken.
9. Banen afhangen kan door middel van het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis, door middel
van de KNLTB ClubApp of via de website van TC De Kikkers.
10. Bij afhangen door middel van de ClubApp of de website (‘op afstand’) mag per lid niet meerdere
speelperiodes gereserveerd worden. Meerdere opéénvolgendende reserveringen van één lid met
verschillende partners is ook niet toegestaan.
11. Een volgend speelmoment mag pas gereserveerd worden, als de ‘op afstand’ gereserveerde
speelperiode is afgelopen. Reserveren kan dan via het digitale afhangbord, de ClubApp of de website.
12. Baanreserveringen die niet gebruikt worden (ongeacht of ze op afstand of via het afhangbord gemaakt
zijn), dienen verwijderd te worden, zodat de baan door anderen kan worden gereserveerd.
13. Leden zonder geldig pasje zijn verplicht tot het gebruik van een tijdelijke pas. De tijdelijke pas is te
verkrijgen aan de bar tegen een borgsom van € 5,00 en met registratie van naam en
telefoonnummer. Het aantal tijdelijke passen is beperkt. Als er geen tijdelijke passen meer
beschikbaar zijn, kan er niet gespeeld worden.
14. Ieder lid (“waarnemer”) heeft het recht om andere leden aan te spreken op het niet naleven van dit
reglement.
15. Indien dit terecht gebeurt, zal de persoon dan wel het lid dat het reglement niet naleeft
(“overtreder”), de situatie moeten herstellen. Als dit niet mogelijk is, zullen alle spelers de
desbetreffende baan moeten verlaten.
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16. Bij weigering van de overtreder is de waarnemer gemachtigd de situatie inclusief de namen van
personen door te geven aan het bestuur.
17. Medespelers zijn verantwoordelijk voor het juist afhangen van de desbetreffende baan. Eventuele
consequenties van het niet naleven van dit reglement komen ook voor hun rekening.
E. Introductie-regeling
1. Leden kunnen niet-leden meenemen als introducé.
2. Introduceren is toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober.
3. Op werkdagen kan met introducés gespeeld worden tot uiterlijk 18:00 uur. In de maanden juli en
augustus geldt deze beperking niet. In het weekend kan tot uiterlijk 22:45 uur gespeeld worden.
4. Een introductie-pas is tegen betaling verkrijgbaar via de bar. Een introductie-pas is alleen gedurende
dag van afgifte geldig en mag slechts door één persoon gebruikt worden.
5. De actuele prijzen voor introductie-passen voor senioren (18 jaar en ouder) en kinderen (17 jaar en
jonger) zijn te vinden op de website van de vereniging.
6. Een lid kan met 1, 2 of 3 introducées afhangen, zolang elke introducé een eigen introductie-pas heeft
en alle introducées tegelijkertijd op dezelfde baan spelen. De gewone regels van afhangen zijn van
kracht. Het lid is er verantwoordelijk voor dat de introducées zich aan deze regels houden.
7. Het lid is verantwoordelijk voor de teruggave van de introductie-pasjes na het spelen.
8. Een niet-lid mag maximaal drie keer per verenigingsjaar als introducé worden aangemeld.
9. Tijdens competitie-speeldagen, toernooien en evenementen kan de introductie-regeling tijdelijk
opgeschort worden, in verband met de beperkte beschikbaarheid van vrije banen.
10. Het bestuur is bevoegd om leden die zich niet houden aan het introducébeleid te royeren.
F. Baanhuur (voor niet-leden)
1. Niet-leden kunnen gebruik maken van de buitenbanen van TC De Kikkers. Hiervoor zijn huurpassen
beschikbaar achter de bar. Voor elke speler dient een huurpas aangeschaft te worden. De padelbanen
zijn niet te huur via deze regeling.
2. Baanhuur is toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober.
3. De banen zijn dagelijks te huur tot uiterlijk 18:00 uur.
4. Een huurpas heeft een geldigheid van vier uur en is alleen geldig op de dag dat deze aangeschaft is.
5. De actuele prijzen voor introductie-passen voor senioren (18 jaar en ouder) en kinderen (17 jaar en
jonger) zijn te vinden op de website van de vereniging. Bij twijfel over de leeftijd kan om legitimatie
gevraagd worden.
6. Een huurpas kan alleen verkregen worden tegen betaling van het op de website vermelde tarief en
registratie van onder meer naam, e-mailadres, telefoonnummer en datum van uitgifte.
7. De gewone regels van afhangen zijn van kracht. Beschikbaarheid van banen is afhankelijk van de
bezetting op het park. De actuele baanbezetting wordt getoond op de website van de vereniging.
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G. Baangebruik tijdens competitie en toernooien en voor lessen
1. Competitie- en toernooi wedstrijden worden op de buitenbanen gespeeld.
2. Uitwijken naar de binnenbanen is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden. Deze zijn nader
uitgewerkt in het competitiereglement en het toernooireglement.
3. Op de competitie speeldagen in het weekend is minimaal 1 baan vrij voor vrijspelen, meestal baan 16.
Op andere speeldagen zijn er meerdere banen vrij.
4. Tijdens toernooien (bijvoorbeeld het Kikkers Open Toernooi of de Clubkampioenschappen) zijn alle
banen in principe gereserveerd voor het toernooi.
5. Voor tennislessen en -trainingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de all weatherbanen.
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