S.V. Austerlitz sectie Tennis Baanreglement
Het is voor leden toegestaan introducés uit te nodigen, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Het (senior)lid dient in het bezit te zijn van een introducépasje, dat kan
worden afgehaald tegen betaling van € 5,-- per volwassene. Jeugd tot en met
17 jaar mag onder begeleiding van een seniorlid vrij spelen. Introducépasje af
te halen bij Bep van Nieuwenhuizen, Pater de Leeuwweg 11, Austerlitz,
telefoonnummer. 0343-491875.
 Het introducépasje is gedurende 1 dag geldig.
 Het seniorlid dat iemand heeft geïntroduceerd dient ervoor zorg te dragen dat
het pasje na afloop van het gebruik wordt ingeleverd bij Bep van
Nieuwenhuizen. Als het pasje aan het eind van de dag niet is ingeleverd is het
sectiebestuur gerechtigd het desbetreffende lid een boete in rekening te
brengen. Die boete is gerelateerd aan het aantal dagen dat het pasje te laat is
ingeleverd.
 Dezelfde persoon mag per seizoen maximaal 3 keer per jaar door leden
worden geïntroduceerd.
Als er sprake is van georganiseerde activiteiten (bv. KNLTB-competities,
clubkampioenschappen, voorjaars-/najaars-/wintercompetities, tennislessen,
tossavonden) zijn er mogelijk geen banen beschikbaar om vrij te kunnen spelen. Dat
vindt plaats in overleg met het sectiebestuur tennis. De banen moeten minimaal 5
minuten vóór aanvang van de officiële begintijden vrij zijn om in te spelen voor die
bepaalde activiteit.
Op dinsdagochtend is de dames-tossochtend voor seniorledenvan 9.30 tot 12.00 uur,
op dinsdagavond is de tossavond voor seniorleden en jeugdleden vanaf 14 jaar van
19.30 tot 22.00 uur, op woensdagochtend is de heren-tossochtend voor seniorleden
van 9.30 tot 12.00 uur en op vrijdagochtend is de “gemengde”-tossochtend voor
seniorleden van 9.30 tot 12.00 uur. Voor deze activiteiten zijn 5 banen gereserveerd.
Er is 1 baan beschikbaar voor vrij spelen.
Als er onduidelijkheden of problemen ontstaan met betrekking tot dit reglement kunt
u zich richten tot het bestuur van S.V. Austerlitz sectie Tennis.
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