	
  

Parkreglement
1. Toegang tot de banen hebben die personen die voorzien zijn van een door de
penningmeester van de vereniging afgegeven kaart als bewijs dat de
contributie voor het lopende seizoen (01 januari t/m 31 december) is voldaan en
deelnemers aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.
2. Kleedlokalen en toiletten zijn door middel van een geldige en geactiveerde KNLTBledenpas (afgegeven voor TV Steensel) toegankelijk tussen 08.00 en 24.00 uur.
3. De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen worden betreden (dus geen
voetbal-, trim- of andere sportschoenen).
4. Ieder die het park betreedt, is verplicht de door of namens het bestuur te geven
aanwijzingen op te volgen in het belang van de goede orde, de onderlinge
verstandhouding en de gesteldheid van de banen.
5. Alle leden van het bestuur dan wel de gemachtigde(n) hebben het recht een ieder
die de orde op enigerlei wijze verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt, of
handelt in strijd met enige bepaling van dit parkreglement, uit het tennispark te
(laten) verwijderen, zonder dat de betrokkene recht op schadeloosstelling kan
doen gelden.
6. De leden dienen de aanwijzingen van de groundsman of zijn vervanger, die met
het onderhoud van de banen belast is, op te volgen en hem ongestoord de
gelegenheid te geven de nodige werkzaamheden uit te voeren.
7. Ieder lid is verplicht in geval van al dan niet moedwillige beschadiging en/of
vernielingen van de banen, netpalen, netten, gereedschappen, meubilair,
beplanting, opstallen of andere eigendommen van het park, daarvan terstond
melding te doen aan het bestuur met opgave van de schuldige(n).
8. Kinderen, niet lid zijnde mogen de banen niet betreden. Zowel tennisspelende als
niet tennisspelende ouders zijn verplicht voortdurend toezicht te houden op
meegebrachte kinderen en zodoende te zorgen dat geen overlast veroorzaakt
wordt. Alle door kinderen veroorzaakte schade aan materiaal en beplanting van
het park, moet door hun ouders volledig worden vergoed. Het gebruik van de
speeltuin is op eigen risico.
9. Het is verboden zich een uur na zonsondergang nog op de niet verlichte banen te
bevinden. Bij vorst of slechte weersomstandigheden heeft de groundsman of zijn
vervanger het recht de tennisbanen te sluiten.
10. Het is verboden zonder toestemming van het bestuur een andere dan op het park
aangestelde tennisleraar te engageren en mee te brengen.
11. Het bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of
verloren geraakte eigendommen van leden, introducees of andere bezoekers van
het park, noch kan zij wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor enig ander
voorval.
12. Het is verboden vervoersmiddelen buiten de daarvoor bestemde ruimte te
plaatsen.
13. Ieder die het park betreedt, wordt geacht dit parkreglement te kennen, waartoe
het op een voor ieder toegankelijke plaats in de hal van het paviljoen bij het
afhangbord is aangebracht.
14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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