Evenals iedere tennisvereniging heeft Ter Spille eigen regels, het parkreglement. Dit regelt
onder meer regels voor reservering van banen, gedrag op en naast de baan en het
introduceren van niet-leden.
1. Je bent gerechtigd te spelen op ons tennispark met een geldige tennispas. Een
tennispas is strikt persoonlijk. Spelers, die geen geldige tennispas kunnen tonen,
mogen de tennisbanen niet gebruiken.
2. Van maandag tot en met vrijdag kunnen banen worden gereserveerd tussen 8 en 23
uur. In het weekeinde van 8 tot 22 uur.
3. Reserveren van banen vooraf is verplicht via de KNLTB ClubApp, die je kunt
downloaden. Je reserveert voor personen die werkelijk komen tennissen.
4. Banen die geblokt zijn voor tennisles, competitievormen, toernooien, verhuur,
onderhoud of anderszins, zijn niet vrij bespeelbaar, dus niet te reserveren.
5. Blokkeren van banen is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Als een reeds door
een lid gereserveerde baan wordt geblokkeerd, moet een nieuwe reservering worden
gemaakt.
6. Verlaat je eerder dan de eindtijd de baan of speel je helemaal niet, dan moet je de
reservering annuleren via de KNLTB ClubApp.
7. Bij niet correct reserveren dan wel misbruik maken van passen van andere leden, kan
de reservering ongedaan worden gemaakt, waarna de baan weer vrij is voor andere
spelers.
8. De baanverlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt vanuit het
clubgebouw. De verlichting wordt uiterlijk om 23 uur uitgeschakeld. Als je de baan als
laatste verlaat, zorg dan dat de baanverlichting uit en het clubgebouw op slot is.
9. Kleding: er mag uitsluitend in tenniskleding of trainingspak worden gespeeld. Kleding
als spijkerbroeken en voetbalbroekjes is niet toegestaan.
10. De tennisbanen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Schoenen met
grof profiel zijn niet toegestaan.
11. Het is niet toegestaan banen te gebruiken, die de baancommissaris tot
onbespeelbaar heeft verklaard. Bij en na regenval beslist de baancommissaris over de
bespeelbaarheid en eventuele maatregelen.
12. Bij sneeuw en opdooi mag niet worden gespeeld. Bij onweer moet je de baan
onmiddellijk verlaten.
13. Ieder lid mag maximaal driemaal per verenigingsjaar een niet-lid introduceren. In de
competitie, toernooien en andere evenementen is introduceren niet toegestaan.
14. Bij schade aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten stellen wij
de veroorzaker(s) aansprakelijk.
15. Fietsen/brommers moeten worden gestald op de daarvoor aangegeven plaats.
16. Het is verboden glaswerk mee de tennisbaan op te nemen.
17. Plaats geen tennistassen op de tafels.
18. Roken binnen is niet toegestaan.
19. Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.
20. Honden moeten aangelijnd zijn. Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor overlast en
vervuiling veroorzaakt door hun honden.
21. Leden van Ter Spille moeten in woord en gedrag respect tonen voor andere leden en
gasten.

22. Volwassenen houden toezicht op hun meegebrachte kinderen en zorgen dat zij geen
overlast en beschadigingen veroorzaken. Ouders zijn aansprakelijk voor door die
kinderen veroorzaakte schade.
23. Tennisvereniging Ter Spille is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren
geraakte eigendommen van bezoekenden.
24. Gedragingen, die de belangen van de tennisvereniging en trainers op enigerlei wijze
schaden of kunnen schaden, zijn verboden.
25. Wie zich niet aan dit reglement houdt, kan van het tennispark worden verwijderd.
Bestuursleden en baancommissaris zijn bevoegd de naleving van dit reglement te
controleren.

