
Parkreglement LTC Anonymus 2022  
 
Artikel 1. Het tennispark wordt geopend door middel van de ledenpas. De laatste die het park 
verlaat, dient zich ervan te vergewissen dat de deur van het clubhuis gesloten is en het hek door 
middel van de dranger in het slot valt. Dit om te voorkomen dat onbevoegden het park betreden.  
 
Artikel 2. De banen mogen alleen worden bespeeld door leden van L.T.C. Anonymus. Zij zijn in het 
bezit van een geldige ledenpas met pasfoto. De ledenpas is strikt persoonlijk.  
 
Artikel 3. De banen mogen alleen betreden worden door personen, die schoeisel dragen dat geschikt 
is voor kunstgravel “Smash-court”. Straatschoenen of sportschoenen met metalen- of afschroefbare 
noppen zijn op het kunstgravel ten strengste verboden. Schoenen moeten schoon zijn.  
 
Artikel 4. De banen moeten na elke speeltijd, of tijdens de competitie na elke partij, worden geveegd 
met het sleepnet. Hang na gebruik het sleepnet op de haken tegen het hek en plaats de bezem terug 
in de houder.  
 
Artikel 5. De banen mogen niet betreden worden als er sneeuw op ligt of als er sprake is van opdooi. 
Opdooi vindt plaats als een bevroren of besneeuwde baan ontdooit en zich water begint te vormen. 
In dit geval is het park gesloten.  
 
Artikel 6. Volg ’s avonds bij gebruik van de baanverlichting de instructie die bij de schakelknoppen 
naast de keuken is aangebracht.  
 
Artikel 7. Het baanschema en reserveringsrecht kunnen door bestuursleden en daartoe 
gedelegeerde personen worden gewijzigd in verband met competitie, evenementen, lessen, 
onderhoud e.d.  
 
Artikel 8. De leden 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 9. Het gebruik van alcoholische dranken en glaswerk op de tennisbanen is verboden, evenals 
roken. Op de tennisbanen mag geen afval en kauwgom worden gedeponeerd. Breng lege flesjes, 
kopjes en glazen terug naar de bar en deponeer de rommel in de vuilniszakken. Plastic afval graag in 
de speciale afvalbak weggooien. Maak zo nodig een ander, die dit nalaat, daarop attent.  
 
Artikel 10. Niet-leden mogen, in een door het bestuur bepaalde periode, worden geïntroduceerd 
door een lid van Anonymus, mits de baanbezetting dit toelaat. Het introducerende lid dient vóóraf 
de introductiekosten aan de club te voldoen. Het uitnodigende lid moet van de introducé via de 
ClubApp bij het reserveren van de baan naam en e-mailadres invullen.  
 
Artikel 11. Aanwijzingen van bestuursleden 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 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.  
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