TENNISCLUB MALISKAMP
_____________________ ROSMALEN ___

Baan- en paviljoenreglement - TC Maliskamp
Algemeen
Op en rond de banen dient ieder zich zo te gedragen dat anderen daarvan geen last
ondervinden of daaraan aanstoot nemen.
Aanwijzingen van bestuursleden, park- en paviljoenbeheerders, toernooicommissies en
dienstdoende barmedewerkers moeten direct worden opgevolgd.
Het dragen van gepaste tenniskleding en juiste schoenen op de baan is verplicht.
Auto’s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats buiten het tenniscomplex en fietsen
dienen in de daarvoor bestemde rekken te worden geplaatst.
Grotendeels rookvrij tennispark
Er mag niet worden gerookt* op of nabij het hoofdterras en/of langs de tennisbanen. Er mag
alleen nog worden gerookt op het zijterras dat uitziet op de banen 6 t/m 8. Als er
tennisactiviteiten zijn voor de jeugd t/m 17 jaar mag nergens op het tennispark worden
gerookt. Er wordt van uitgegaan dat ieder zich aan deze regels houdt én dat men een ander
erop aanspreekt als dat niet gebeurt.
*) Onder roken wordt ook het gebruik van een e-sigaret verstaan
Het gebruik van de tennisbanen
Het betreden en bespelen van de tennisbanen is alleen toegestaan als je met een geldige
KNLTB ledenpas hebt afgehangen. Voor het reserveren/ afhangen wordt gebruik gemaakt van
een elektronisch afhangsysteem. Het afhangbord hangt in de hal van het paviljoen.
Reserveren/ afhangen kan met ten minste twee personen per baan en alleen als je zelf op het
paviljoen aanwezig bent.
Speeltijden: 30 minuten voor enkelspel en 60 minuten voor dubbelspel. Afhangen met drie
pasjes geldt als enkelspel.
Op dagen door de week geldt dat junioren tot en met 14 jaar na 19.00 uur niet mogen
afhangen en spelen.
Speelgerechtigd zijn alle leden van TC Maliskamp, deelnemers aan trainingen, toernooien en
competitiewedstrijden, personen die gezamenlijk één of meer banen hebben gehuurd alsmede
zij die in het bezit zijn van een introducé(e)-pasje.
Voorrang andere activiteiten
Tijdens lessen/ trainingen zijn de daarvoor aangewezen banen niet voor anderen beschikbaar.
Bij toernooien, competities of (toss)evenementen zijn er in beginsel geen vrije banen voor
andere recreanten. Voor de pasjesavond op dinsdag geldt hetzelfde. Of sprake is van andere

activiteiten is altijd te zien op de website van TC Maliskamp of via de mobiele app (download
KNLTB ClubApp via Apple App APP STORE of Google PLAY STORE en stel in op TC
Maliskamp).
Bespeelbaarheid van de banen
De beslissing over het niet speelklaar of bespeelbaar zijn van de banen ligt bij het bestuur en/
of degene die is belast met het onderhoud van de banen. Daarvan kan sprake zijn bij hevige
regenval, winterse omstandigheden of bij incidenteel/ regulier baanonderhoud. Raadpleeg bij
twijfel altijd de website of mobiele app.
Bardienst
Alle leden van TC Maliskamp die in het lopende kalenderjaar 18 jaar of ouder en nog geen 75
jaar zijn, zijn in beginsel verplicht jaarlijks een bardienst te draaien. Degenen die deelnemen
aan een externe KNLTB-competitie of de Regtuitcompetitie moeten in dat jaar twee
bardiensten draaien. Tot 1 maart kan ieder zelf zijn bardienst(en) inplannen, daarna wordt je
ingedeeld. Afkoop van een bardienst is mogelijk voor € 30,- per keer. Als je niet voor
vervanging zorgt volgt een boete van € 40,-. O.a. bestuursleden, T-leden en 75-plussers zijn
vrijgesteld maar kunnen op basis van vrijwilligheid wel bardiensten draaien. Zie verder de
Bardienstregeling 2021.
Betaling consumpties
Aan de bar kan niet contant maar uitsluitend met pinpas of KNLTB ledenpas worden betaald.
Paviljoen en kleedkamers
Er mag niet worden gerookt in het paviljoen, de kleedkamers en de overige ruimten. Het is
verboden zich zonder toestemming op te houden achter de bar of in de overige ruimten.
Gebruik van de keuken is alleen mogelijk met toestemming van een lid van de
paviljoencommissie. Kleedkamers en douches dienen netjes en verzorgd te worden
achtergelaten. Laat geen waardevolle spullen of portemonnee onbeheerd achter in
kleedkamers of het paviljoen. Tegen vernieling, graffiti en andere vormen van baldadigheid
zal streng worden opgetreden en eventuele kosten zullen worden verhaald.
Verlichting
TCM maakt gebruik van ledverlichting. De ledverlichting is gekoppeld aan het elektronisch
afhangbord. Als op een baan is afgehangen worden de ledlampen 45 minuten voor
zonsondergang centraal ingeschakeld. Bij enkelspel gaan de lampen na 30 minuten knipperen/
sluimeren en na 15 minuten helemaal uit als niet aansluitend door opvolgende spelers is
afgehangen. Bij dubbelspel is dat na een uur het geval. De verlichting op de tennisbanen
wordt rond 23.00 uur centraal gedimd en rond 23.15 uur geheel uitgeschakeld. Bij training,
competitie of toernooien kan handmatig anders worden geprogrammeerd.
Openingstijden tennispark
De hele week van 9.00 uur tot 23.30 uur

Openingstijden paviljoen
Maandag en woensdag van 14.00 tot 23.15 uur
Dinsdag en donderdag van 15.00 tot 23.15 uur
Vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur
Tijdens toernooien, competities en evenementen gelden andere tijden (ook in het weekend).
Tijdens schoolvakanties is het paviljoen wegens bardienstbezetting alleen van maandag tot en
met donderdag geopend van 19.00 tot 23.15 uur. In de zomervakantie is het paviljoen één
week geheel gesloten.
Hygiëne en veiligheid
Deponeer plastic flesjes, bekertjes en ander afval in de daarvoor bestemde bakken. Het is niet
toegestaan om glazen of glazen flessen mee te nemen naar de baan. Honden mogen
“supporteren”, maar wel aan het lijntje en niet in het clubhuis.
In de hal van het paviljoen bevindt zich een AED. Daar is tevens een EHBO-doos aanwezig,
evenals achter de bar.
Aansprakelijkheid
Het gebruik van de tennisbanen, het paviljoen en/of overige accommodatie is volledig voor
eigen risico. TC Maliskamp noch bestuur/commissieleden/vrijwilligers kunnen aansprakelijk
worden gesteld voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.
Overtreding, misbruik of misdraging
Bij overtreding van een of meerdere bepalingen van dit reglement, bij misbruik of
misdragingen zijn het bestuur of andere daartoe aangewezen personen (zoals bijv. een
baancommissaris bij toernooien) bevoegd leden en niet-leden hierop aan te spreken en zo
nodig passende maatregelen te nemen.
Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Aldus vastgesteld op 17 november 2020
door het bestuur van TC Maliskamp

