AFSCHRIJFREGLEMENT TENNISVERENIGING 'DE DELFTSE HOUT'
1.

Men kan alleen afschrijven met uw eigen geldige spelerspas die men ontvangt
na betaling van de contributie.

2.

Een spelerspas is alleen geldig als deze is voorzien van een pasfoto.

3.

Dagleden mogen alleen op werkdagen van 9:00-17:00 uur afschrijven.

4.

Jeugdleden tot 10 jaar mogen op werkdagen tot 's avonds 18:00 uur afschrijven
en in het weekend onbeperkt afschrijven. Jeugdleden vanaf 10 jaar hebben
dezelfde speelrechten als seniorleden.

5.

Competitiespelers mogen niet afschrijven op de dag dat ze competitie spelen of
hebben gespeeld.

6.

Men mag alleen spelen op een baan die men ook afgeschreven heeft. Uw
aanwezigheid op een baan dient dus altijd gedekt te zijn door een geldig pasje.

7.

Men kan alleen afschrijven als alle personen aanwezig zijn. Men kan nooit
alleen een baan afschrijven.

8.

Men is verplicht een vrij liggende baan af te schrijven. Als er geen banen vrij
liggen, is men verplicht op de eerst vrijkomende baan af te schrijven (dit geldt
niet voor binnenbanen als buitenbanen beschikbaar zijn).

9.

Men kan alleen bij een onvolledige combinatie meespelen als men mee
afschrijft.

10. Bij grote opkomst (als er wachttijden van drie kwartier ontstaan) is men
verplicht te dubbelen en als zodanig af te schrijven. Dit kan ook gebeuren op
aanwijzing van leden van het Bestuur.
11. Men kan niet afschrijven terwijl men training heeft.
12. Voor het afschrijven van binnenbanen gelden dezelfde regels als voor de
buitenbanen. Indien de buitenbanen afgekeurd zijn, kan er op de binnenbanen
uitsluitend gedubbeld worden.
13. Indien u, na 1 april, uw spelerspas bent vergeten, kunt u een ezelspasje krijgen
bij de receptie (of ’s avonds bij de trainer). Als daar niemand aanwezig is, vraag
dan naar een bestuurslid. U moet wel uw gegevens noteren op de daarvoor
bestemde lijst. Met dit ezelspasje kunt u dan een baan afschrijven. Na gebruik
moet het pasje retour.
14. Bij verkeerd gebruik van pasjes zal het pasje van het betreffende lid
geblokkeerd worden.
15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
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