Baanreserveringsreglement LTC Anonymus
In principe is er sprake van twee hoofdafspraken waaruit het reserveringsreglement is
opgebouwd:
1. Reserveringsrecht
2. Doorspeelrecht
Men kan alleen reserveren met een geldige KNLTB ledenpas voorzien van een pasfoto (verder
hierna te noemen “ledenpas”)
ad. 1 Reserveringsrecht. Ieder lid, in het bezit van een geldige ledenpas, heeft het recht een baan
te reserveren, door zich aan te melden via de Knltb ClubApp. Reserveren van een baan is slechts
mogelijk voor de in de ClubApp bepaalde duur.
ad. 2 Doorspeelrecht. Men heeft het recht op de afgehangen baan te blijven spelen zonder zich
opnieuw aan te melden, zolang een ander lid geen gebruik maakt van het reserveringsrecht op die
baan.
Aanvullende Bepalingen
1. Reservering door derden is niet toegestaan zonder toestemming van het Bestuur.
2. Als de gereserveerde baan niet reeds door leden wordt bespeeld, gaat de speeltijd onmiddellijk
in. Als de gereserveerde baan wel wordt bespeeld, geeft de ClubApp de begin- en eindtijd van uw
speeltijd aan.
3. Deelnemers(sters) aan competitiewedstrijden mogen op voor hen vastgestelde wedstrijddagen
niet reserveren.
4. Op de vrije (niet gereserveerde) banen mogen zowel junior- als seniorleden reserveren of een
combinatie daarvan.
5. Na 19:00 u hebben juniorleden geen recht meer om een baan te reserveren.
6. Op competitiedagen kan er alleen “vrij” gespeeld worden als één of meer banen zijn vrijgegeven door de technische commissie. Dit is te zien op de ClubApp onder ‘reserveren’.
7. Het Bestuur stelt voor competitiewedstrijden door middel van het baanschema de indeling van
de banen vast. Wijzigingen, uitsluitend door bestuursleden aangegeven op het mededelingenbord,
zijn eveneens van toepassing.
8. Bij niet-naleving van dit reglement hebben bestuurs- en commissieleden het recht corrigerend
op te treden en overtredingen te melden aan het Bestuur. Het Bestuur kan bij herhaalde
overtreding de betrokkene(n) schorsen als lid.
9. Bij het zoekraken van de ledenpas dient men bij de secretaris een duplicaat aan te vragen tegen
betaling van € 10,-.
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