Afschrijfreglement voor de banen per 1 april 2008
1. Elk lid in het bezit van een geldige ledenpas van de TV Warmenhuizen heeft het recht een baan te
reserveren. Iedere speler is verplicht haar/zijn geldige persoonsgebonden ledenpas persoonlijk door de
kaartlezer te halen van het digitale afhangbord. Zonder deze ledenpas is men niet speelgerechtigd.
2. Degene die zijn/haar ledenpas kwijt is heeft geen speelrecht meer en dient via de ledenadministratie een
duplikaatledenpas aan te vragen.
3. Bij een enkelspel heeft men recht op minimaal een half uur speeltijd als er 2 spelerspassen ziin gelezen
en bij een dubbelspel heeft men recht op minimaal 45 minuten als er 4 spelerspassen zijn gelezen.
4. Het is niet toegestaan het park te verlaten gedurende de wachttijd tussen het afschrijven en het spelen.
5. Het afschrijven dient persoonlijk te geschieden, afschrijven door en/of voor derden is niet toegestaan.
6. Als de baan voordat men heeft gereserveerd vrij komt mag men reeds eerder deze baan gaan bespelen.
7. Een vrije baan dient als eerste te worden afgeschreven. Als er geen vrije baan is dient de baan die het
langst door dezelfde leden wordt bespeeld als eerste te worden afgeschreven. Bij gelijke aanvangstijden
dient een baan waar een enkelspel wordt gespeeld eerder te worden afgeschreven dan een baan waar een
dubbelspel wordt gespeeld.
8. Na het spelen moet men ten behoeve van de bespeelbaarheid van de banen altijd de banen vegen en
daarna zo spoedig mogelijk de baan verlaten. Ook als de leden, die daarna gaan spelen, vragen aan hun
voorgangers om de banen niet te vegen vanwege tijdsbesparing, is men toch verplicht de banen te
vegen.
9. Als na het verlaten van de baan de verlichting brandt en er niet meer op de naast elkaar gelegen banen
wordt gespeeld, wordt men geacht de verlichting direct uit te doen om energieverspilling te voorkomen.
10. Als men gespeeld heeft en wordt afgehangen mag men daarna een andere baan reserveren.
11. De trainingsbanen worden van tevoren door de trainers gereserveerd en geblokkeerd voor andere leden.
12. Banen waar training of lessen worden gegeven door één of beide trainers van de vereniging kunnen
gedurende die periode niet worden afgeschreven.
13. Leden die training of lessen krijgen en daarna vrij willen spelen mogen pas na de training/lessen een
baan reserveren.
14. Jeugdleden t/m 12 jaar mogen op alle banen spelen tot 18.00 uur mits er geen competitie is. De
woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur is in principe alleen voor de jeugd. Als er banen vrij zijn
mogen senioren deze bespelen.
15. Jeugdspelers van 13 t/m 17 jaar hebben dezelfde rechten als seniorleden.
16. Bij competitiewedstrijden bepaalt de vertegenwoordiger van de technische commissie of er ruimte en
gelegenheid is voor vrijspelen. De banen die voor de competitie worden gebruikt worden door de TC
gereserveerd en geblokkeerd. Competitiewedstrijden hebben altijd voorrang boven het vrij spelen.
17. Deelnemers aan competitiewedstrijden mogen tijdens voor hen gereserveerde wedstrijddagdelen geen
vrije baan reserveren.
18. Iedereen wordt geacht zich te houden aan de regels van dit afschrijfreglement en anderen ook direct aan
te spreken op hun gedrag als die zich niet houden aan deze regels. Iedereen wordt geacht dergelijke
gedragingen te melden bij het bestuur, zodat zonodig passende disciplinaire maatregelen kunnen worden
genomen door het bestuur als sancties tegen leden die zich misdragen.
19. Wanneer er omstandigheden zijn waarin dit reglement niet voorziet dan geeft men dat door aan het
bestuur en handelt men in de geest van dit reglement en op basis van sportiviteitsoverwegingen.

