BAANREGELMENT TV HEERHUGOWAARD
BAANREGLEMENT BUITENBANEN
De commissie Beheer Opstallen en Park (BOP) maakt in opdracht van het bestuur het
baanreglement om een goede verdeling van de beschikbare banen te verkrijgen.
Bevoegde toezichthouders hebben hierbij de volgende taken of bevoegdheden:
• het in goede banen leiden van het afschrijven van banen;
• het zonodig assisteren bij baanreserveringen;
• het zonodig toepassen van correcties;
• het wijzen op onregelmatigheden;
• overtreders onverhoopt verzoeken de baan te verlaten (na waarschuwing) met of
zonder inname van de verenigingspas;
• bij extreme drukte of calamiteiten het toepassen van artikel 7 van Reglement
Binnenbanen.
De groundsman, bestuurs- en BOP-leden hebben deze taken en bevoegdheden uit hoofde
van hun functie.
Dit reglement gaat uit van de volgende definities:
Lid:
degene die beschikt over een geldige, op naam gestelde,
verenigingspas van de TV Heerhugowaard.
Seniorlid:
lid dat in het jaar waarin de zomercompetitie wordt gespeeld, 18 jaar
of ouder is. Op hun pas staat seniorlid.
Jeugdlid:
lid dat in het jaar waarin de zomercompetitie wordt gespeeld, nog
geen 18 jaar is. Op hun pas staat jeugdlid.
Competitiespeler: lid dat deelneemt aan enige vorm van competitietennis.
Recreant:
lid dat aan geen enkele vorm van competitie deelneemt.
Introducé:
degene die geen lid is en door een lid wordt uitgenodigd.
Toezichthouder:
door het bestuur aangestelde toezichthouder.
Beschikbare banen.
Op het banenschema wordt per dag voor ieder gebruiksuur de bestemming aangegeven.
De groundsman, commissies, de toezichthouder of andere door het bestuur gerechtigden
dienen de toegewezen banen tenminste 60 minuten voor aanvang van de speelduur door
middel van speciale bordjes (training, competitie, onderhoud, enz.) te reserveren.
Lichtbanen.
Tenzij anders met de BOP is overeengekomen is het bespelen van de lichtbanen mogelijk
tot 23.30 uur, onder de voorwaarden vermeld in dit baanreglement.
Artikel 1. Tenniskleding en –schoenen zijn verplicht.
De groundsman, de toezichthouder, bestuurs- en commissieleden hebben de bevoegdheid
spelers hierop te wijzen en hen –zonodig– te verzoeken andere kleding of schoeisel te
gebruiken.
Indien hier geen gehoor aangegeven wordt kan verwijdering van de baan plaatsvinden.
Mocht het zover komen dan zal dit aan het bestuur gemeld moeten worden.
Artikel 2. Reserveren c.q. afschrijven van banen met uw verenigingspas.
U kunt op de op het afschrijfbord aangegeven “vrije“ banen spelen door:
Maximaal 60 minuten voor uw aanvangstijd uw verenigingspas af te hangen op de door u
gewenste baan;
het volgen van training wordt als normaal gebruik van de baan gezien. U mag dus niet vast
afhangen op het tijdstip na uw trainingsuur.
Bij het reserveren van “vrije“ banen is onderstaande volgorde van toepassing:

1 e:
2 e:
3 e:
4 e:

de baan, waarop geen pas is afgehangen
de baan, waarop dat moment het langst gespeeld wordt
de baan, waarop twee/drie personen spelen ( zgn. enkelbaan)
de baan, bespeeld door vier personen ( zgn. dubbelbaan)

Artikel 3. Einde van uw speeltijd, c.q. reservering van uw baan.
Na het verstrijken van uw speeltijd mag u:
• doorspelen, totdat u wordt afgeschreven;
• na uw speeltijd van 45 minuten, aansluitend een andere baan reserveren, onder de
voorwaarde, dat deze baan de voorafgaande 45 minuten niet gereserveerd was;
• dan wel met een tussenruimte van minimaal 15 minuten in een ander blok reserveren,
waarbij de regels van artikel 2 gelden.
Na het verstrijken van uw speeltijd moet u altijd de gehele baan (van hek tot hek) slepen,
ook al vinden zij, die na u gaan spelen, dit niet noodzakelijk.
Een door u gereserveerde baan mag pas betreden worden na het tijdstip dat vermeldt
staat op het afschrijfbord/ per banenblok.
Een door u gereserveerde baan die u niet kunt benutten dient u tijdig te annuleren.
Artikel 4. Reserveren door leden van “verschillende” lid – definities.
A: een combinatie van senior/jeugd lid wordt beschouwd als jeugdspelers. Zij zullen zich
zich dan ook conform de richtlijnen jeugd spelers behoren te gedragen.
B: Competitiespelers mogen op de competitie dag niet buiten deze tijd reserveren.
Artikel 5. Mogelijkheid tot tennissen met een introducé.
Als lid mag u 2 maal per jaar met een introducé tennissen tegen een vergoeding van € 2,50
per keer. De geïntroduceerde zelf mag maximaal 2 maal per jaar op ons park spelen.
Aan de bar is na registratie van het introducerende lid en de introducé een introducépasje
verkrijgbaar dat normaal dient te worden afgehangen.
Tijdens grote drukte worden geen introducés toegestaan.
Artikel 6. Voorkeursrecht jeugdspelers.
Jeugdleden hebben tot 18.00 uur een voorkeursregeling van max. 15 banen op maandag
t/m donderdag, en wel op de volgende uren:
• maandag, dinsdag en donderdag
van 16.00 tot 18.00 uur
• woensdag
van 13.00 tot 18.00 uur
Dit voorkeursrecht is ingesteld om de jeugd meer aan het park te binden. E.e.a. houdt in
dat de jeugdcommissie gedurende deze uren op max. 13 banen activiteiten mag plannen
en er dus 2 jeugdbanen overblijven om vrij te spelen. Alle trainingsactiviteiten dienen
binnen genoemde 13 banen plaats te vinden.
Senioren mogen gedurende deze voorkeursuren geen jeugd afschrijven op deze 15 banen.
Jeugd mag op de resterende 6 banen geen senioren afschrijven.
Uiteraard kan men over en weer van niet bespeelde banen gebruik maken. Echter jeugd
kan geen seniorbaan afschrijven en vice versa.
Binnen het banenplan is altijd – tot donker – 1 jeugdbaan aangewezen.
Jeugd van 14 jaar en ouder mag ook op vrije lichtbanen afschrijven.
Artikel 7. Toevoegen van binnenbanen.
Het is toegestaan, bij calamiteiten en grote drukte, de binnenbanen tot 21.00 uur toe te
voegen aan de baancapaciteit. Dit voor zover de binnenbanen niet bezet c.q. gereserveerd
zijn door derden.
Commissies kunnen op verzoek naar binnenbanen uitwijken indien dit noodzakelijk is en
wordt voldaan aan de hiervoor gestelde richtlijnen in het hieronder aangegeven
"baanreglement binnenbanen".

E.e.a. zal in goed overleg met de horeca afgestemd moeten worden. De zekerheid dat met
schone en profielloze schoenen in de hal gespeeld wordt is voor de verantwoording van
de initiatiefnemer in kwestie.
Artikel 8. Bestuursbeslissingen en recht van bezwaar.
Indien dit reglement niet voorziet in bepaalde situaties en/of omstandigheden is de
beslissing van het bestuur bindend.
Alle leden hebben het recht, alleen schriftelijk, bezwaar te maken tegen beslissingen
genomen op grond van dit reglement.
Het Bestuur neemt het bezwaar in behandeling en beslist zo mogelijk binnen 14 dagen.
BAANREGLEMENT BINNENBANEN
Artikel 1. Prioriteiten.
Dit reglement is, in volgorde van prioriteit, van toepassing op:
1. verhuur aan derden;
2. uitwijken privé trainingen (1);
3. uitwijken trainingen in opdracht van commissies (2);
4. afspelen van competitiewedstrijden (3);
5. afspelen overige competitiewedstrijden;
6. uitwijken wedstrijden van open parktoernooien (4);
7. uitwijken wedstrijden verenigingstoernooien (5);
8. trainingsuren van de door de CWT geselecteerde spelers;
9. door het bestuur te bepalen activiteiten;
10. uitwijken volgens artikel 7 van het Baanreglement Buitenbanen.
Toelichting:
(1) met de trainers is overeengekomen dat, indien de voortgang van een zogenaamd
“Open Toernooi” in gevaar komt punt 6 prioriteit krijgt t.o.v. punten 2 en 3.
Indien door het bestuur te bepalen omstandigheden hier aanleiding toe geven, kunnen
trainers verplicht worden in de hal les te geven.
(2) de commissies die hier bedoeld worden zijn de Commissie Wedstrijd Tennis en de Jeugd
Commissie.
(3) de competitiewedstrijden die hier bedoeld worden zijn de landelijk gemengde seniorenheren- en jeugdcompetitie.
(4) “Open” toernooien zijn: OCDT, Hooimaand en A- toernooi.
(5) Alle door en voor leden van TV Heerhugowaard georganiseerde toernooien en
clubkampioenschappen.
Artikel 2. Voorwaarden.
De volgende voorwaarden gelden voor de in artikel 1 genoemde categorieën:
1. Verhuur aan derden.
A. Van toepassing op verhuur van de hal voor langere perioden:
deze verhuurcontracten zijn bekend bij de administratie en geregistreerd in het
binnenbaanregister. Betaling vindt plaats via factuur, giro of bank.
B. Van toepassing op contracten voor één of meerdere uren:
telefonisch met de administratie of horecabeheerder afgesproken contracten voor
één of meerdere uren, registratie vindt plaats in het binnenbaanregister. Betaling
geschiedt contant aan de horecabeheerder of middels een aantekening op de 10rittenkaart.
2. Uitwijken privé trainingen.
A. Trainers kunnen voor privé training uitwijken naar de binnenbanen indien:
• de buitenbanen zijn afgekeurd;
• het een lesuur na 20.00 uur betreft.

B. Er dient per lesuur € 5,- betaald te worden.
C. Registratie vindt plaats in het binnenbaanregister.
D. Betaling geschiedt contant aan de horecabeheerder.
Wanneer uitwijken nodig is t.b.v. het uitvoeren van het gestelde in de "Toelichting artikel
1", zal geen vergoeding verschuldigd zijn.
3. Uitwijken trainingen in opdracht van commissies.
A. Deze trainingen kunnen uitwijken naar de binnenbanen indien:
• de buitenbanen zijn afgekeurd;
• de verantwoordelijke trainer vooraf een voorkeurslijst heeft vastgesteld.
Gelet wordt op de hoeveelheid leerlingen en de beschikbaarheid van de
binnenbanen.
B. De voorkeur voor groepen is tot op heden als volgt vastgesteld:
1. Kweekvijver
2. Freejeugd
3. Nieuwe beginners
4. Beginners
5. Woensdagjeugd
6. Zaterdagjeugd
7. Zondagjeugd
C. Registratie vindt plaats door de verantwoordelijke trainer, door middel van
inschrijving in het binnenbaanregister.
D. Er is geen betaling vereist. Maandelijks dient de betreffende commissie een
overzicht te krijgen van de binnen gegeven trainingen. Deze opgave dient door de
verantwoordelijke trainer gedaan te worden met opgave van de naam van de
trainer, de reden van het binnen trainen en het aantal betrokken leerlingen. Een
kopie hiervan moet naar de administratie gezonden te worden.
4. Afspelen van competitiewedstrijden.
A. Restpartijen en in incidentele gevallen een hele wedstrijd kunnen binnen gespeeld
worden indien:
• de uitspelende partij hiermee instemt;
• binnenbanen beschikbaar zijn;
• de afstand naar de woonplaats van de tegenpartij meer dan 50 km bedraagt;
• de wedstrijdleiding de noodzaak hiervan ondersteunt.
B. Registratie vindt plaats in het binnenbaanregister.
C. Er is geen betaling verschuldigd.
5. Afspelen overige competitiewedstrijden.
A. Overige competitiewedstrijden kunnen uitwijken naar de binnenbanen indien:
• er sprake is van een noodgeval (overleg bestuurslid noodzakelijk);
• er € 8,- betaald wordt per baanuur (dit kan hoofdelijk worden omgeslagen);
• er banen beschikbaar zijn.
B. Registratie vindt plaats in het binnenbaanregister.
C. Betaling geschiedt contant aan de horecabeheerder.
6. Uitwijken wedstrijden van open parktoernooien.
A. De commissies voor deze toernooien kunnen besluiten uit te wijken naar een
binnenbaan indien:
• de buitenbanen zijn afgekeurd;
• de voortgang van het toernooi ernstig in gevaar zou komen als er niet gespeeld
zou worden.
B. Registratie vindt plaats in het binnenbaanregister.
C. Er zal € 8,- per baanuur in rekening worden gebracht over de beschikbaar gestelde
periode. Dit wordt verrekend via de administratie/ penningmeester.

7. Uitwijken wedstrijden verenigingstoernooien.
A. De wedstrijdleiding/ toernooicommissie kan uitwijken naar een binnenbaan indien:
• de buitenbanen zijn afgekeurd;
• er binnenbanen beschikbaar zijn.
B. Registratie vindt plaats in het binnenbaanregister.
C. Er is geen betaling verschuldigd.
8. Trainingsuren van de door de CWT geselecteerde spelers.
A. De betrokken geselecteerde spelers kunnen gebruik maken van de binnenbanen
indien:
• de buitenbanen zijn afgekeurd;
• hij of zij voorkomt op de lijst van geselecteerde spelers;
• er banen beschikbaar zijn.
B. Registratie vindt plaats in het binnenbaanregister.
C. Er is geen betaling verschuldigd.
9. Door het bestuur te bepalen activiteiten.
A. Het bestuur zal in individuele gevallen de voorwaarden opstellen, waaronder
uitgeweken kan worden naar de binnenbanen.
10. Uitwijken volgens artikel 7 van het Baanreglement Buitenbanen.
A. Hiervoor gelden geen nadere voorwaarden.
Artikel 3. Aanvullende voorwaarden.
A. Er dient op binnenbanen altijd met schone en profielloze schoenen gespeeld te worden.
B. Het in de hallen toegestane publiek dient het juiste schoeisel te dragen of op
kousenvoeten de hallen te betreden.

Vastgesteld: bestuur d.d. 1-5-2003

