Tennisvereniging Het Laakhuisje te Putten
Inleiding
Aangezien de vereniging zelf verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de
club, hebben we gedragsregels vastgesteld, die moeten worden nageleefd en waar
we elkaar aan houden. Het bestuur heeft een club voor ogen waar sportiviteit en
gezelligheid voorop staan. Het vraagt daarom aan alle leden om zich hiernaar te
gedragen, maar ook om andere leden erop te attenderen als het mis dreigt te gaan.
Het huishoudelijk reglement geeft aan hoe we met elkaar omgaan en dient als
referentiekader. Dit huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door het bestuur en
door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd bij meerderheid van stemmen.
Huishoudelijk reglement – Hoe hoort het
1.

Verenigingswerk
De vereniging wordt (met uitzondering van de trainers) door eigen leden
gerund. Daarom is het voor alle senior leden verplicht minimaal drie
dagdelen (diensten ca. 2 tot 4 uur) per jaar aan clubwerkzaamheden te
besteden, zoals bardiensten, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden
en deelname aan commissies. Het niet verrichten van taken is een
belasting voor leden die dit wel doen. Een lid kan met gegronde redenen
het bestuur om vrijstelling voor diensten vragen. Het verdient de
voorkeur dit tijdig kenbaar te maken.
Ruimschoots voor aanvang van het contributiejaar inventariseert en
publiceert het bestuur de aard, omvang en tijdstip van de benodigde
verenigingswerkzaamheden op de site https://laakhuisje.inzetrooster.nl.
Ieder senior lid dient zich op deze site voor zijn/haar gekozen diensten in
te schrijven. Bij het uitreiken van de spelerspasjes wordt hier extra
aandacht aan besteed. Aan het eind van het contributiejaar wordt
vastgesteld of er leden zijn die gemaakte afspraken niet zijn nagekomen.
In voorkomende gevallen kan door het bestuur worden bepaald of deze
leden voor het nieuwe jaar een contributieverhoging van 50% opgelegd
krijgen. Deze contributieverhoging is NIET bedoeld om extra inkomsten
te genereren, maar om iedereen bij onze vereniging te betrekken en de
werklast voor een ieder te verlichten.
Het is wenselijk dat junioren en/of ouders van junioren alsmede nieuwe
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senior-leden die gedurende het contributiejaar instromen, ook een
bijdrage in het verenigingswerk leveren.
2. Fair play
Op en naast de baan gedragen wij ons sportief met respect voor elkaar.
Dit betekent onder andere geen geschreeuw, geen gescheld, geen gegooi
met rackets en niet met rackets op het net slaan.
3. Gebruik spelerskaart
Wij betreden de banen alleen als we (uiteraard met de eigen kaart)
afgehangen hebben. Gasten huren een baan of nemen een
introductiekaart.
4. Spelerspas kwijt
Leden die hun spelerspas kwijt zijn, melden dit direct aan de
ledenadministratie, zodat de kaart (tevens toegangssleutel) geblokkeerd
kan worden. Binnen een week wordt een nieuwe pas verstrekt, tegen
betaling van € 10,-.
5. Introducé
Een niet-lid mag per kalenderjaar maximaal drie maal geïntroduceerd
worden, mits betaald wordt conform de instructie bij het Jibasysteem. Het
lid dat als gastheer of -vrouw optreedt is verantwoordelijk voor de
betaling.
6. Baanhuur
Een baan mag door niet-leden gehuurd worden, mits er minimaal twee
banen over zijn voor vrij spelen en er betaald wordt conform de instructie
bij het Jibasysteem.
7. Fietsen en auto’s
Wij parkeren fietsen en auto’s op de daartoe aangegeven plaatsen.
8. Tenniskleding
Op de banen dragen wij tenniskleding. De baan mag alleen betreden
worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor smashcourt.
9. Groundsman
Wij volgen de aanwijzingen van de groundsman en van bestuursleden
over het gebruik van de banen.
10. Adresgegevens
Bij wijzigingen van adres, telefoon en e-mailadres geven wij dit zo
spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door.
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11. Vrij spelen bij:
a. Open toernooien
Bij onze open toernooien kan er ’s avonds en in het weekend
beperkt vrij gespeeld worden. De wedstrijdleiding weet wat de
mogelijkheden zijn.
b. FRC
Tijdens FRC-activiteiten wordt er altijd naar gestreefd dat er
twee banen beschikbaar blijven voor vrij spelen. Bij het inhalen
van wedstrijden moet er gewoon worden afgehangen.
c. Tossen
Bij het tossen mogen maximaal vier banen gebruikt worden,
mits er vier of meer spelers per baan aanwezig zijn. Deelnemers
aan het tossen mogen niet onderwijl afhangen, tenzij er
minimaal één baan vrij blijft.
d. Lessen
Door het baangebruik bij lessen moet altijd ten minste één baan
beschikbaar blijven voor vrij spelen. Bij privélessen buiten de
reguliere lestijden dient gewoon afgehangen te worden.
12. Openingstijden kantine
De kantine kan alleen geopend worden door een gekwalificeerde
barmedewerker die alles correct afhandelt conform het barprotocol. De
barbezetting wordt geregeld door:
a. het bestuur tijdens weekdagen van maandag tot en met
donderdag van 19h00 tot 23h00 (22h30 laatste ronde);
b. de competitieteams zelf tijdens KNLTB-competities voor jeugd
of senioren;
c. de toernooiorganisatie tijdens KNLTB of andere toernooien;
d. één gekwalificeerd lid, mits er minimaal vier leden gezamenlijk
gebruik wensen te maken van de kantine.
13. Bardienstmedewerkers
Wij bejegenen bardienstmedewerkers met respect en helpen ze waar
mogelijk. Leden brengen hun lege glazen en dergelijke voor het verlaten
van het terrein naar de bar.
14. Eigen consumpties
Het gebruik van eigen consumpties die concurrerend zijn met hetgeen te
koop is in het clubhuis is ongewenst.
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15. Barrekeningen
Wij rekenen bestellingen in beginsel direct af. Eventuele barrekeningen
kunnen alleen op persoonlijke titel geopend worden. Wanneer aan het
eind van de dag de rekening niet is betaald, krijgt de persoon een factuur
thuisgestuurd, verhoogd met administratiekosten.
16. Roken
Er geldt een algemeen rookverbod voor het clubhuis en de banen. Rokers
gebruiken asbakken en legen zelf hun asbak in een vuilnisbak voor
restafval.
17. Tassen
Wij plaatsen tassen in de daartoe bestemde rekken.
18. Huisdieren
Honden zijn welkom, maar wel graag aangelijnd.
19. Sluiten van hekken en deuren
Het laatste lid dat het clubhuis of terrein verlaat, zorgt ervoor dat hekken
en deuren afgesloten worden.
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