Reglement gebruik van de banen
Algemene regels
1. De banen mogen alleen betreden worden door spelers en speelsters. Toeschouwers dienen
achter de afrastering te blijven.
2. De banen mogen alleen betreden en bespeeld worden met juiste schoenen en passende kleding.
3. Alle banen hebben een eigen ingang, niet dwars over de banen lopen.
4. Het is ten strengste verboden op de banen glaswerk mee te nemen, kauwgom te deponeren en
te roken
5. Gillen en schreeuwen op de banen is niet gewenst omdat dat als uitermate hinderlijk door
anderen wordt ervaren.
6. Niet een overgeslagen bal op de andere baan gaan halen als men daar aan het spelen is. U roept
even “bal over”, waarop de daar aanwezige spelers zich verplichten om de bal terug te geven,
nadat hun game is afgelopen.
7. Degene die als laatste het park verlaat, doet de lichten uit en sluit de deur van het clubhuis
8. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de banen mag op de betreffende baan/banen niet
worden gespeeld.
9. Bij sneeuw of vorst hanteren we de volgende regels om te bepalen of de banen bespeelbaar zijn:
• Wanneer er sneeuw ligt op de banen kan er NIET worden gespeeld. Schoonvegen is NIET
toegestaan!
• Bij vorst (zonder sneeuw op de banen) kan er wel gespeeld worden. Let wel op want het is
dan glad.
• Als het dooit kan er NIET gespeeld worden, omdat er dan kuilen in de ondergrond kunnen
ontstaan.

Vrij spelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je moet altijd een (geldige) tennispas bij je hebben als je wilt tennissen.
Alle activiteiten dienen op de afhang-applicatie kenbaar gemaakt te zijn.
Men is verplicht af te hangen op de afhang-applicatie op de baan van keuze.
Het is niet toegestaan voor een ander af te hangen als deze persoon nog niet aanwezig is.
Alleen spelers die hebben afgehangen zijn gerechtigd te spelen op een baan
Wanneer de speeltijd waarvoor u heeft afgehangen is aangebroken, gaat u met uw partner(s)
naar de door u gereserveerde baan. De banen mogen niet voor aanvang van de gereserveerde
speeltijd worden betreden. De op dat moment op de baan staande spelers/speelsters zijn
verplicht de baan onmiddellijk speelklaar te maken en plaats voor u te maken. Een game
uitspelen is niet toegestaan.
7. Wanneer de speelperiode waarvoor u heeft afgehangen is verstreken, bent u op uw beurt
verplicht plaats te maken voor diegenen die na u de baan hebben gereserveerd. Indien u na uw
speelperiode nogmaals wilt spelen, dan is dit mogelijk :
• door na de u toegemeten tijd door te spelen tot u wordt afgehangen. In dat geval mag je niet
opnieuw afhangen
• door na het verplicht plaatsmaken opnieuw af te hangen op de afhang-applicatie.
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8. Indien op alle banen wordt gespeeld dan kan een wachtend lid die baan opeisen waarvoor niet is
afgehangen; de spelers moeten onmiddellijk de baan afstaan aan de spelers/speelsters die
volgens de procedure hebben gereserveerd.

Tennisgroepen
1. Er kunnen voor tennisgroepen vast banen worden gereserveerd, mits deelname aan de
tennisgroep open is. Dit wil zeggen dat alle leden ten alle tijden zich kunnen aansluiten bij een
tennisgroep en zodoende mee kunnen spelen. Op die manier zorgen we ervoor dat onze banen
eerlijk verdeeld worden. En geven we onze leden de mogelijkheid om hun sociale contacten uit
te breiden.
2. Er worden alleen tennisbanen vast gereserveerd voor tennisgroepen waar iedere week
tenminste 12-16 leden aan deelnemen. Indien het aantal deelnemers terugloopt onder dit
aantal, wordt de vaste reservering verwijderd. De bestaande basisregel, namelijk dat leden
banen los kunnen reserveren, is prima werkbaar voor kleinere tennisgroepen.
3. Tennisbanen worden alleen vast gereserveerd op dagen en tijdstippen waar historisch gezien er
structureel meerdere tennisbanen niet worden gebruikt. Er zullen altijd tenminste 2 banen
beschikbaar blijven voor losse reserveringen. Indien na verloop van de tijd blijkt dat er alsnog
onvoldoende tennisbanen zijn voor losse reserveringen, worden (een deel van) de vaste
baanreserveringen verwijderd.
4. Op het moment dat meerdere tennisgroepen voor hetzelfde moment een vaste baanreservering
aanvragen, zal het bestuur deze groepen verzoeken om onderling een oplossing te bespreken.
We hanteren niet een systeem van wie het eerst komt wie het eerst maalt. Immers we willen
ervoor zorgen dat de banen eerlijk verdeeld worden onder al onze leden, zonder
voorkeursbehandeling. Indien de tennisgroepen er onderling niet uitkomen, zullen eventuele
vaste baanreserveringen worden verwijderd. We vallen dan weer terug op de basisregel dat
leden een baan moeten afhangen als ze willen tennissen.
5. Per tennisgroep zijn 2 leden aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het monitoren en
eventueel corrigerend optreden op het naleven van deze afspraken. Tenminste 1 van deze 2
aanspreekpunten is aanwezig op het tennispark. Indien er geen vrijwilligers meer zijn om als de 2
aanspreekpunten op te treden, worden de vaste reserveringen verwijderd.
6. De aanspreekpunten houden per keer een lijst bij (met datum en tijd) van leden die meespelen.
De aanspreekpunten zien er ook op toe dat er geen niet-leden meespelen. Deze lijst van spelers
wordt na opgestuurd naar info@tc-boemerang.nl.
7. De contactpersonen krijgen desgewenst autorisatie voor toegang tot het paviljoen voor een
“korte bardienst” en dragen dan dezelfde verantwoordelijkheid als bij reguliere bardienst.
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Lessen
Voor de lessen kunnen banen worden gereserveerd. Hierbij zal rekening worden gehouden dat er
voldoende banen beschikbaar blijven voor vrij spelen door leden.

Competitie, toernooien en evenementen - op initiatief van TC Boemerang
Voor de competities, toernooien en/of evenementen, georganiseerd vanuit TC Boemerang, kunnen
banen worden gereserveerd. Deze activiteiten hebben voorrang boven tennislessen en vrij spelen.
Door de organisatie van competitie, toernooi of evenement zal maximaal ingezet worden om
tennislessen door te laten gaan en om een of meerdere banen beschikbaar te houden voor vrij
tennis.

Evenementen - op initiatief van leden
Voor evenementen die worden georganiseerd op initiatief van leden gelden de volgende
voorwaarden:
1. Een evenement dient voor een dagdeel altijd tennis gerelateerd te zijn om eventuele problemen
met de Gemeente (concurrentie horeca) te voorkomen.
2. Doordeweekse avonden (maandag tot en met donderdag) zijn niet beschikbaar voor organisatie
van een evenement. Evenmin zijn beschikbaar dagen waarop toernooien, competitie of
evenementen door TC Boemerang worden georganiseerd. Er dienen altijd minimaal 2 banen
beschikbaar te blijven voor vrij tennis voor leden.
3. Leden dienen altijd de mogelijkheid te hebben gebruik te maken van het paviljoen en
consumpties te kunnen bestellen tijdens de activiteit.
4. Altijd dient een lid met een IVA-certificaat aanwezig te zijn die tevens verantwoording draagt.
5. Indien er niet-leden meespelen bij een evenement dienen de banen gehuurd te worden, conform
de standaardprijzen voor verhuur aan derden.
6. Er wordt rekening gehouden met sluitingstijden van Gemeente (er worden geen ontheffingen
aangevraagd): het paviljoen dient om 0.00 uur te worden gesloten, terwijl vanaf 23.30 uur geen
consumpties meer mogen worden verstrekt.
7. Consumpties zijn beschikbaar tegen prijzen zoals opgenomen op de standaard prijslijst .
8. Eventuele extra wensen ten aanzien van drankjes en/of hapjes dienen in overleg met Boemerang
(Paviljoen commissie) te worden gedaan. Het uitgangspunt is dat zelf meenemen in principe niet
is toegestaan.
9. Na de bijeenkomst dient het paviljoen schoon te worden opgeleverd, overeenkomend met de
staat waarin het was aangetroffen vóór de bijeenkomst.
10. De organisator is aansprakelijk voor schade aan eigendom van TC Boemerang, veroorzaakt
tijdens het evenement.
11. Alles wat niet vermeld staat, dient in overleg met TC Boemerang te gebeuren.
12. Een aanvraag voor een evenement dient minimaal 6 weken van tevoren worden ingediend via
info@tc-boemerang.nl.
13. Afspraken dienen te worden vastgelegd met wederzijds akkoord via mail, bevestigd door beide
partijen, aanvrager en aanspreekpunt TC Boemerang.
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Verhuur van banen aan niet-leden (externen)
1. Om nieuwe spelers de mogelijkheid te geven om kennis te maken met TC Boemerang en om
extra inkomsten te behalen, wordt aan niet-leden de mogelijkheid geboden om banen bij TC
Boemerang tijdens daluren te gebruiken.
2. Tijdens competitie, toernooien en evenementen is er geen verhuur van banen aan niet-leden.
3. Op basis van de historische bezetting van de banen, zal het aantal banen bepaald worden dat
exclusief beschikbaar is voor leden.
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