Afschrijfreglement

1.

Wie zijn gerechtigd af te schrijven?
a. De leden van HTV Hanenburg die in het bezit zijn van een afhangpas zijn gerechtigd
om een door HTV Hanenburg gehuurde tennisbaan af te schrijven indien zij op het
park aanwezig zijn en aanwezig blijven totdat zij gaan spelen.
b. Leden met een daluren abonnement zijn slechts gerechtigd om af te schrijven van
maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur en 15:00uur en 22:00 en 23:00uur en in het
weekend van 9:00 tot 18:00uur
c. Jeugdleden zijn slechts gerechtigd om met elkaar af te schrijven van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.30 uur en 19.00 uur. Na 19.00 uur mogen zij alleen met één of
meer seniorleden baan C afschrijven.
Het gehele weekend mogen jeugdleden afschrijven.
d. Op woensdagmiddag tussen 12.30 uur en 17.30 uur hebben jeugdleden op het park
voorrang op alle andere leden.
e. Introducés die in het bezit zijn van een introductie-pas hebben dezelfde speelrechten
als senior/jeugd-leden .

2.

Hoe schrijft men af?
a. Om af te schrijven plaatst men, voor singlespel twee en voor dubbelspel vier
afhangpassen in een klokbordje, stelt daarop de begintijd in en hangt dit in het grote
afhangbord in de hal van het clubhuis.
b. De speeltijd is drie kwartier, ingaande op de tijd die men heeft ingesteld.
c. Tussen 19.30 uur en 21.30 uur geldt de half uur regeling voor singles, wie met twee
personen op de baan staat kan dus in deze periode al na 30 minuten worden
afgeschreven.
d. Afschrijfperiodes moeten direct op elkaar aansluiten. Een vrije baan mag men alleen
afschrijven als men direct gaat spelen.
e. Bij afschrijven kiest men zo mogelijk een vrije baan. Is die niet beschikbaar dan
schrijft men bij voorkeur eerder een enkelspel dan een dubbelspel af.
f. Bij drukte wordt er dubbelspel gespeeld en mag men bij een voor enkelspel
gereserveerde baan, twee afhangpassen bij hangen voor dubbelspel.
g. Doorspelen na verloop van de reguliere speeltijd mag, zolang anderen niet afschrijven.
h. Veranderen van de begintijd op het klokbordje is na de begintijd niet toegestaan. Ga
ook niet in diverse combinaties na elkaar spelen zodat je lekker lang kunt blijven staan.
Alles kan en mag, zo lang er maar niemand hoeft te wachten door jouw toedoen.

3.

Slotbepaling
Bestuursleden kunnen bindende aanwijzingen geven over het gebruik van banen voor
speciale activiteiten als competitie, toernooien, racket-trekken e.d. Alle leden zien toe
op de naleving van dit reglement.

Toelichting op het afschrijfreglement
Het afschrijfreglement is bedoeld om een zo eerlijk mogelijke verdeling te garanderen van de
beschikbare tennisfaciliteiten over alle leden van de vereniging. Het reglement is gericht op
het optimaal benutten van de banencapaciteit.
HTV Hanenburg heeft de gehele week banen gehuurd, maar het beschikbare aantal banen
wisselt per speelperiode. Zie daarvoor het banenschema op het mededelingenbord van HTV
Hanenburg op het park en op de website. Naast deze vaste banen mogen we als leden spelen
op leeg liggende banen. Dit wel altijd in overleg met het winkeltje. Ook op deze extra banen
moeten pasjes worden opgehangen, ook op deze banen kun je dus afgeschreven worden.
Zie je een baan leeg liggen, vraag dan eerst in de winkel of je deze mag bespelen. Zo niet, dan
schrijf je de baan af die het eerst aan de beurt is volgens de klokjes.
Als de banen bespeelbaar zijn kan men in beginsel spelen van 8.30 uur (zondag 9.00 uur) tot
23.00 uur (na half oktober tot 22.00 uur), in het weekend tot 18.00 uur. Gehuurde banen zijn
echter niet altijd voor ieder lid beschikbaar. Gedurende de competitietijd is er in het weekend
minder ruimte voor recreanten. Daarnaast is er het rackettrekken en zijn er clubtoernooien.
Deze kunnen tot gevolg hebben dat banen niet vrij bespeelbaar zijn. Ook kan het voorkomen
dat banen gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn als gevolg van afspraken met
het park Hanenburg.
Zulke omstandigheden worden zo mogelijk vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief en via het
mededelingenbord. Weersomstandigheden en onderhoud kunnen de banen uiteraard ook
(tijdelijk) onbespeelbaar maken.
Bel bij twijfel over de beschikbaarheid 070 - 3238000.
Zoals bij elk reglement, kunnen zich situaties voordoen waarin niet is voorzien. In dat geval
dient men in de geest van dit reglement en in goed overleg onderling een oplossing te vinden.

Introductiereglement
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Het is voor leden van HTV Hanenburg mogelijk om niet-leden te introduceren om met
hen op banen van HTV Hanenburg te tennissen.
Voor iedere introducé dient men bij Tennisshop Hanenburg een introductiepasje te
kopen en de naam van het HTV-lid en van de introducé in te schrijven.
De prijs van een introductiepasje is € 7,- per introducé per dag of gedeelte van een dag
en is contant te voldoen. Voor/door jeugd bedraagt dit € 4,=
Het introductiepasje dient voor het afschrijven van een baan van HTV Hanenburg
volgens het afschrijfreglement.
Een introducé heeft op de dag van introductie dezelfde rechten en plichten als een
senior/jeugd-lid van HTV Hanenburg .
Men mag zich per seizoen niet vaker dan drie-maal laten introduceren bij HTV
Hanenburg, daarna dient men lid te worden. Introductie is ter kennismaking.

