Parkreglement LTC De Stoof
Baan reserveren
1. Leden van LTC de Stoof hebben het recht om gebruik te maken van de "tennis rood" banen,
indien zij vóór aanvang van de gewenste tijd een bepaalde baan en tijd hebben gereserveerd via
de clubapp of de website, of rechtstreeks op het afhangbord in de gang van het clubhuis.
2. Om te reserveren via de clubapp moet er eerst ingelogd worden. Degene die ingelogd is kan ook
voor zijn/haar medespelers reserveren. Op de website kun je per dag en tijd zien welke banen
beschikbaar zijn.
3. Op het afhangbord kan uitsluitend worden gereserveerd met geldige ledenpasjes. Voor het
enkelspel dienen twee pasjes afgehangen te worden en voor het dubbelspel vier pasjes.
4. Er kan 45 minuten worden gereserveerd.
5. Als de banen zeer druk bezet zijn, waardoor lange wachttijden (meer dan 45 minuten) dreigen te
ontstaan, zijn leden verplicht om over te gaan tot dubbelen.
6. Indien zich na afloop van de speeltijd geen nieuwe spelers bij de baan melden, en men nog door
wil spelen, moet er opnieuw via het digitale afhangbord worden gereserveerd.
7. De VCL (Vereniging Competitieleider) reserveert de banen voor de KNLTB competitie. Het
secretariaat reserveert de banen voor training en toernooien etc. Tijdens de zaterdagcompetitie
zijn alle banen mogelijk tot 18.00 uur bezet; na 18.00 uur is er minimaal 1 baan beschikbaar om
vrij te spelen.
8. Indien door weersomstandigheden de competitiewedstrijden eerder op de dag zijn uitgesteld,
geldt deze regel niet en blijven de banen beschikbaar voor de competitieteams.
9. Tegen een vergoeding is het (beperkt) introduceren van niet-leden toegestaan. Voor meer
informatie zie het Introductiereglement hieronder.
10. Bij vragen en/of geschillen beslist het bestuur.

Spelen
1. De banen mogen alleen betreden worden met geschikte tennisschoenen.
2. Vóór het verlaten van de baan dient de baan cirkelvormig gesleept te worden (van buiten naar
binnen). Hang de sleepnetten na gebruik weer op de daarvoor bestemde plaatsen aan het hek en
aan de haken.
3. Wanneer er plassen op de banen staan, kan er niet getennist worden. Na een regenbui zijn de
tennis-rood banen in de regel na 5-10 minuten weer bespeelbaar. Dus even geduld.
4. Bij droge vorst, een beetje rijp of sneeuw kan er gewoon gespeeld worden. Pas wel op – er is
meer kans op uitglijden. Bij een laag sneeuw, ijzel of opdooi mag er niet gespeeld worden. Een en
ander staat uitgebreid toegelicht in de aparte PDF “Spelen op tennis-rood banen in de winter”
5. Glazen en glazen flesjes mogen niet meegenomen worden op de baan.

Introductie
1. Degene die iemand introduceert, dient lid te zijn van LTC de Stoof en in bezit te zijn van een
geldige ledenpas met pasfoto.
2. De kosten verbonden aan het introduceren, bedraagt € 3,- voor senioren en € 1,50 voor
junioren per dagdeel.
3. Een introducé mag maximaal vijf keer per tennisseizoen worden geïntroduceerd.
4. Het lid van LTC de Stoof en de introducé dienen op dezelfde baan af te hangen.
5. Het lid en de introducé dienen hun naam en speeldatum te vermelden op de lijst op het
prikbord in de gang. Het lid krijgt dan 1x per jaar hiervoor een rekening van de
penningmeester.
6. Op introducés is het parkreglement van LTC de Stoof van toepassing.
7. Leden van andere Veerse tennisverenigingen mogen zo vaak zij willen kosteloos meetossen
op De Stoof.

