Huisregels
Namens het bestuur wensen we alle leden hartelijk welkom bij Tennisclub Schermer. Onze
vereniging telt rond de 100-110 leden, die bijna allen in de Schermer woonachtig zijn. Een aantal
leden komt uit de omliggende plaatsen.
Wij beschikken over een gezellig en rustig park met 3 gravelbanen, een oefenkooi, een kantine en 2
kleedkamers met douche en toiletten. Alle banen zijn voorzien van verlichting, zodat gedurende
het gehele seizoen tot ’s avonds 11 uur getennist kan worden.
Zoals elke vereniging ontkomen ook wij niet aan een aantal huisregels.
Onderstaand de belangrijkste ”regels” en wetenswaardigheden:
ü Alle informatie is te vinden op onze website: www.tcschermer.nl. We doen ons best om
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deze up to date te houden.
Voorts worden er door de technische commissie en jeugdcommissie gedurende het seizoen
diverse interne toernooitjes georganiseerd. De bijzonderheden over deze toernooien vind
je op de website.
Het baanreglement is er niet voor niets. Een ieder dient zich hier strikt aan te houden. Het
baan-reglement hangt in de kantine en staat op de website.
Uiteraard wordt er getennist op specifiek tennisschoeisel. Trimschoenen e.d. zijn absoluut
taboe, omdat het profiel van dergelijke schoenen de banen ruïneert. Hierop zal scherp
worden toegezien!
Als de banen droog zijn, s.v.p. sproeien! Als je niet weet hoe dit werkt, vraag dit dan na bij
het bestuur of medetennissers.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het kan dus voorkomen dat we
je voor een bepaalde ” klus” benaderen. Laat ons dan niet in de steek. Samen een klus
klaren kan heel gezellig zijn.
Indien de kantine niet open is (overdag gedurende de week) kunnen de kleedkamers,
douches en toiletten toch gebruikt worden. Hiertoe dient in het slot van de voordeur een
code te worden ingetoetst: C7890X Als je daarna de knop omdraait kan de deur geopend
worden. Als je weggaat en er is niemand meer op het complex aanwezig dan moet je de
lichten uitdoen en de voordeur sluiten door de knop om te draaien.

ü Het is aan niet-leden absoluut verboden op de banen te tennissen, tenzij deze reglementair
zijn geïntroduceerd.
ü De introductieregeling is als volgt: elk lid mag maximaal 3 x per jaar een niet-lid
introduceren tegen betaling van € 5,- per keer. Hiertoe dient vooraf een introductiekaart te
worden gehaald (voor afhaaladressen: zie de website)
ü Als je gaat tennissen dien je je geldige lidmaatschapskaart resp. geldige introductiekaart,
in het betreffende uren/baanvakje te plaatsen. Hierdoor wordt de baan voor een half uur
afgeschreven. Het is niet toegestaan te spelen zonder dat reglementair een baan d.m.v. een
kaartje is gereserveerd. Daarnaast is het niet mogelijk om een baan langer dan een half uur
van tevoren te reserveren.
ü Indien er gedubbeld wordt dienen er 4 kaartjes in 1 vakje te zitten. Bij enkelspel dienen er 2
kaartjes in 1 vakje te zitten.
ü Zowel bij enkel als dubbelspel bedraagt de speeltijd een half uur.
ü Bij grote drukte dient er in principe gedubbeld te worden, we vragen je dit in goed
onderling overleg te regelen.
ü Indien er banen vanaf eenzelfde begintijd bespeeld worden, dienen eerst de enkelspelers
afgeschreven te worden; daarna de dubbelspelers. Indien er gespeeld wordt zonder dat zich
2, resp. 4 geldige lidmaatschap en/of introductiekaarten in het betreffende uren/baanvakje
bevinden, kunnen deze spelers direct afgeschreven worden, ongeacht het tijdstip van
aanvang van het spel.
ü En stel dat je stopt met tennissen, wat wij ons niet kunnen voorstellen, zeg dan op voor 1
januari van het betreffende jaar.

Het lijken heel wat regels, maar in de praktijk valt het reuze mee. Als iedereen zich hieraan houdt is
het ”heel goed toeven” bij Tennisclub Schermer.
Mocht je nog vragen hebben of suggesties, aarzel dan niet één van de bestuurs- of commissieleden
te benaderen. Hun adressen vind je op de website onder het hoofdstuk Algemeen bij Bestuur en
commissies.
Wij wensen je een prettige tijd toe bij Tennisclub Schermer en heel veel tennisplezier.
Uw bestuur

