Parkreglement betreffende tennis bij W.I.O.N.
Artikel 1
Tennis zal plaatsvinden op de tennisbanen op het kunstgrasveld nabij de sporthal en de jeu de boulesbaan.
Tijdens het veldkorfbalseizoen is het aantal beschikbare tennisbanen beperkt; korfbal zal te allen tijde de eerste
prioriteit hebben en houden.
Exacte informatie over de beschikbaarheid van de tennisbanen treft u aan op het mededelingenbord nabij de
tennisbanen, via de website van W.I.O.N. en in informatiebulletins.
Artikel 2
De banen zijn onbespeelbaar wanneer er bij opdooi – na vorst – water op de velden staat. Het betreden van de
baan gebeurt zodanig dat andere spelers hier geen hinder van ondervinden.
Artikel 3
De banen mogen alleen worden bespeeld door WIONleden en tennisdeelnemers van W.I.O.N..
Tennisdeelnemers hebben zich als zodanig schriftelijk aangemeld bij W.I.O.N. voor een winter-, zomer- of
jaarabonnement. Zij zijn in het bezit van een geldig pasje met pasfoto en beschikken eventueel over een sleutel
om het park te betreden. De sleutel en het pasje zijn strikt persoonlijk. U dient het hek te sluiten en op slot te doen
op het moment dat zich niemand meer op de accommodatie bevindt. Dit om te voorkomen dat onbevoegden het
park betreden.
Artikel 4
Hoewel abonnementen de voorkeur hebben is het ook mogelijk om een tennisbaan te huren. Dit echter uitsluitend
op momenten dat de banen niet door abonnementshouders worden gebruikt. De huurprijs bedraagt € 10,= per
uur. Dit bedrag dient tevoren te worden betaald in de korfbalkantine. Banen kunnen niet voor de gehele zomeren/of winterperiode worden gehuurd. Ook huurders moeten overigens afhangen met een specifiek voor de huur
benodigd pasje.
Mogelijke uitzonderingen voor het gedurende een langere periode huren van tennisbanen kunnen de activiteiten
van scholen zijn (b.v. gebruik voor schoolsportdoeleinden).
Artikel 5
Bij de tennisbanen is verlichting aanwezig. Gebruikmaking daarvan is toegestaan. Op het moment dat zich
niemand meer op de accommodatie bevindt dient het licht te worden uitgeschakeld.
Artikel 6
Niet-tennisdeelnemers mogen worden geïntroduceerd door een (tennis)lid van W.I.O.N., mits de baanbezetting
dit toelaat en de banen voor tennis beschikbaar zijn. Het introducerende tennislid dient vooraf de
introductiekosten te voldoen. Deze bedragen € 5,= per dag en hiervoor kan, voorzover de banen voor tennis
beschikbaar zijn, de gehele dag worden gespeeld. Betaling dient vooraf in de kantine plaats te vinden. In geval
van het niet-geopend zijn van de kantine wordt er vanuit gegaan, dat het introducerende tennislid in voorkomende
gevallen het bedrag op een later tijdstip alsnog voldoet in de kantine. Een introducé dient af te hangen met een
specifiek voor de introducé benodigd pasje.
Artikel 7
Men moet gebruikmaken van het aanwezige bord, waarop banen gereserveerd kunnen worden. Afhangen is
alleen toegestaan met een geldige spelerspas met pasfoto, een pas voor een huurder of een pas voor een
introducé, en als men daadwerkelijk op het park aanwezig is. Voordat men gaat spelen, dienen de spelerspasjes
op de daarvoor bestemde plek te zijn geplaatst en de klok op de juiste tijd (begintijd) te zijn ingesteld.
Artikel 8
Een speelperiode is 45 minuten voor een single. Voor een dubbel of een mix geldt een speelperiode van 60
minuten. Een single bestaat uit 2 of 3 personen; een dubbel of een mix bestaat uit 4 personen.
Artikel 9
De gebruikers dienen de vangnetten correct open en dicht te doen (schuiven).
Het dichtschuiven van de vangnetten tussen de twee korfbalvelden is verplicht op momenten dat er op het
korfbalveld korfbal- of andere activiteiten plaatsvinden, een en ander om zo veel als mogelijk te voorkomen dat
tennisballen op het korfbalveld terechtkomen.
De laatste tennisspelers dienen de afvangnetten weer open te schuiven en aan de palen te bevestigen.
Artikel 10
Degenen die als eersten de baan betreden zorgen ervoor dat het net en de scorebordjes op de baan worden
geplaatst. Tijdens het korfbalveldseizoen dienen het net en de scorebordjes te worden teruggeplaatst naar de
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binnenzijde van het hek langs het aanwezige voetpad, tenzij op de baan wordt doorgespeeld. De gebruikers
dienen correct met alle materialen om te gaan.
Artikel 11
Het toewijzen van de banen kan door bestuursleden en tenniscommissieleden worden gewijzigd in verband met
evenementen, onderhoud e.d..
Artikel 12
De banen mogen alleen betreden worden door personen, die schoeisel dragen dat geschikt is voor kunstgras.
Straatschoenen of sportschoenen met metalen- of afschroefbare noppen zijn op het kunstgras ten strengste
verboden. Schoenen moeten schoon zijn (geen gravel of vuil).
Artikel 13
Door het betreden van het sportcomplex doen spelers en bezoekers uitdrukkelijk afstand van elk recht op
schadevergoeding jegens korfbalvereniging W.I.O.N. wegens schade, op welke wijze dan ook, aan lijf of goed
ondervonden.
Artikel 14
De tennisdeelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schades, welke direct of indirect
door hen zijn toegebracht aan personen en zaken, onder andere aan tennisbanen, netten, clubgebouw, etc.
Artikel 15
Het gebruik van alcoholische dranken en glaswerk op de tennisbanen en het kunstgrasveld is verboden evenals
roken. Op de tennisbanen en het kunstgrasveld mag geen afval en kauwgom worden gedeponeerd.
Artikel 16
Aanwijzingen van bestuursleden en tenniscommissieleden dienen te worden opgevolgd. Bestuursleden hebben
het recht ieder die de orde verstoort of zich op ongepaste wijze gedraagt, de toegang tot het park te ontzeggen.
Bij het niet-nakomen van dit parkreglement kan door het bestuur tot schorsing worden overgegaan.
Artikel 17
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur en/of de tenniscommissie van W.I.O.N..
Artikel 18
Dit parkreglement treedt in werking op 1 juli 2005. Wijzigingen en aanvullingen zullen worden bekendgemaakt op
het mededelingenbord nabij de tennisbanen, via de website van W.I.O.N. (www.wion.nl) en in informatiebulletins.
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