
Baanreglement van de twee Smashcourtbanen van TV Burdaard 2016 

1 De banen zijn alleen toegankelijk voor leden van de tennisvereniging Burdaard en 

eventuele introducés, zij dienen altijd met de eigen ledenpas op het bord af te hangen. 

2 Wanneer je ledenpas zoek is geraakt kun je tegen betaling van € 7,50 een nieuwe pas 

krijgen bij de ledenadministratie. 

3 Het afhangen gebeurt op één van de borden die bij de ingang van het MFC hangen. Op 

baan 1 kun je op de hele uren afhangen en op baan 2 op de halve uren. 

4 Bij het reserveren van een baan dient de pashouder op of bij de banen aanwezig te zijn 

en te blijven tot er van de gereserveerde baan gebruik gemaakt gaat worden. 

5 Bij een enkelspel moeten er altijd twee geldige passen hangen en bij een dubbelspel vier 

geldige passen. 

6 Als je wilt tennissen hang je je pas op het bord van de baan waar je wilt beginnen. Wordt 

er al getennist, dan kun je de baan gedurende het volgende uur afhangen. 

7 Je mag maximaal één uur afhangen, komt er niemand na de afgehangen tijd, dan mag je 

rustig doorspelen, komen er dan andere leden, dan moet je de baan vrijmaken. 

8 Wanneer het erg druk wordt kan het bestuur iemand aanwijzen als baancommissaris, die 

kan de speeltijd inkorten en/of verplichten tot dubbelspel. 

9 Ieder volwassen lid mag één of  meer gasten op de baan introduceren. Elke introducé 

betaalt € 5,00 per keer. Het betrokken lid is aansprakelijk voor zijn of haar gasten. 

Niemand mag vaker dan drie maal per kalenderjaar worden geïntroduceerd. Introducés 

mogen tot 18.00 uur gebruik maken van de tennisbaan. 

10 Introducé passen zijn te verkrijgen bij Willem Kooistra; Hoofdweg 100; Burdaard, tegen 

betaling van € 5,00 en opgave van de naam. 

11 De baan dient na elke tennisbeurt gesleept te worden in een “rondje”, dit doe je in je 

eigen tijd, dus vijf minuten voor het einde van de speeltijd stoppen met tennis. 

12 Het bestuur kan de tennisbanen claimen ten behoeve van trainingen en toernooien. 

13 Wanneer er een baanreservering via het MFC (recreanten) gedaan is, wordt dit 

aangegeven doormiddel van een pas met een afwijkende kleur. 

14 De banen mogen alleen met geëigende tennisschoenen worden betreden, het spelen 

met hakken, noppen en ander grof profiel is verboden. 

15 De banen mogen worden bespeeld van 8.00 uur tot 23.00 uur, om 23.00 uur moet de 

verlichting uitgeschakeld zijn. In overleg met het bestuur kunnen deze tijden 

overschreden worden. (bijvoorbeeld bij een uitlopende competitie- of toernooipartij) 

16 Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren 

geraakte eigendommen van leden en bezoekers en stelt zich evenmin aansprakelijk voor 

ongevallen, schade en/of letsel aan personen toegebracht. 

17 Verlichting en toegang MFC krijg je door middel van de elektronische sleutel die in het 

kastje aan de lichtmast hangt. De code is te verkrijgen bij het bestuur. 

 

Het bestuur. 


