Tennisclub Alkmaar
Parkreglement
Bij een vereniging horen spelregels met betrekking tot het gebruik van ons park (daaronder inbegrepen het clubhuis, de tennis- en padelbanen, groenvoorzieningen en hekwerk). Deze spelregels
zijn door het bestuur van Tennisclub Alkmaar (TC Alkmaar) geformuleerd in een parkreglement. Dit
reglement is van toepassing op aanwezigen op ons park.
TC Alkmaar beschikt over een prachtig park genaamd De Bosmolen aan de westrand van Alkmaar
dat sinds april 1979 onze thuisbasis is. De naam De Bosmolen is ontleend aan de gelijknamige polder
waar het park is gelegen. Op het park zijn zeven gravel- en vier all-weather banen om te tennissen en
4 padelbanen. Dit parkreglement is bedoeld om ons park in goede staat te houden en een veilige omgeving te bieden aan een ieder die op ons park komt.
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1. Algemeen
a) Iedereen is verplicht zich te houden aan dit parkreglement en aan de schriftelijke of mondelinge
aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen;
b) Het niet naleven van dit parkreglement kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het park,
intrekking van de ledenpas voor bepaalde tijd of, bij herhaald voorkomen, tot royering als TC Alkmaar lid;
c) Voor het gebruik van de banen wordt verwezen naar punt 6.
d) Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur op het park handel te drijven in sport- en/of andere artikelen;
e) In alle gevallen, waar dit parkreglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

2.

Gedrag

De TC Alkmaar onderschrijft de door de KNLTB geïntroduceerde gedragscode 'Fair Play in Tennis'
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport en zeker niet bij onze club. Hierbij
moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie.
a) Onze club houdt zich ook aan deze regels en ondersteunen deze van harte. Of je nou (wedstrijd)tennisser, tennisleraar, coach, kantinepachter, groundsman, scheidsrechter, supporter, ouder, vrijwilliger of bestuurder bent: integer gedrag hoort op onze club thuis;
b) Alle gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van het bestuur en/of commissieleden, in
strijd zijn met de goede orde en zeden zijn niet toegestaan, zoals:
• Geweld, discriminatie, en intimidatie (in welke vorm dan ook);
• Vernielen van inventaris, banen, clubhuis, hekwerk, looppaden, lichtmasten en groenvoorzieningen;
• Overmatig gebruik van alcohol;
• Beklimmen van hekwerken, klimmen in lichtmasten en op het dak van het clubhuis;
• Tennis spelen of toeschouwers met ontbloot bovenlijf;
• Wegwerpen of achterlaten van afval op banen, looppaden, terras en perken;
• Wangedrag en onbehoorlijk taalgebruik;
• Hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
• Roken met uitzondering op daarvoor aangewezen plaats en tijdstip.
c) Men is verplicht in geval van al of niet moedwillige vernieling van de banen, netpalen en/of netten,
hekwerk, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van TC Alkmaar op het park, aan
het bestuur hierover mededeling te doen via parkzaken@tcalkmaar.nl;
d) Mocht je ongewenst of niet integer gedrag tegenkomen of zelf (hebben) ervaren), dan kan je je
melding rechtstreeks bij de KNLTB doorgeven. Als je toch nog een vraag hebt, voordat je een
melding gaat doen, dan kan je vooraf contact opnemen met onze vertrouwens contact persoon
(VCP) Anneke Kersting. Zij is (vertrouwelijk) te bereiken per e-mail via
vertrouwenscontactpersoon@tcalkmaar.nl.

3.

Toegang tot het park

a) Leden hebben met een geldig KNLTB-pasje toegang tot het park;
b) Ons park is geopend voor het beoefenen van de tennissport van 9:00 uur tot 23.00 uur. Het park
is geopend tot de sluitingstijd van de zomerkantine (meestal rond middernacht). Het is niemand
toegestaan om het park te betreden buiten deze tijden (tenzij schriftelijk ontheffing is gegeven
door het bestuur om buiten deze tijden aanwezig te zijn op het park).

4.

Ledenpas

Vervanging van de KNLTB pas wegens verlies of anderszins kan worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Als er sprake is van daaraan verbonden kosten - zoals door de KNLTB zijn bepaald wordt dit bij de aanvrager in rekening gebracht.

5.

Werkzaamheden op het park

Het verrichten van werkzaamheden op het park op eigen initiatief is niet toegestaan. Hiervoor dient
vooraf contact worden gezocht met het bestuur via parkzaken@tcalkmaar.nl.
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6.

Gebruik van de banen

a) Toegang tot de banen hebben uitsluitend mensen die in het bezit zijn van een geldige TC Alkmaar-ledenpas, een introduceepasje of een reservering door Meet & Play. Daarnaast leden van
andere tennisverenigingen in verband met competities, toernooien, en andere activiteiten waarvoor het bestuur goedkeuring heeft verleend voor niet-leden;
b) Tijdens wedstrijden wordt een ieder geacht mee te werken aan het behouden van een rustige
sfeer rond en op de banen;
c) De aanwijzingen van de leden van de parkcommissie, bestuur en organiserende commissies, betreffende het gebruik van de banen, ook ten aanzien van weersomstandigheden en de orde op
het park, moeten worden opgevolgd;
d) Het bespelen van een baan is alleen toegestaan als een speeltijd voor de betreffende baan is toegewezen door het digitale afhangsysteem;
e) Het bestuur heeft het recht banen te reserveren voor bv trainingen, competitie, toernooien en

andere activiteiten.
f)

Indien een speeltijd voor een baan is toegewezen via het digitale afhangbord, kan niet aansluitend worden afgehangen op een andere baan;
g) Het is verplicht om officiële schoenen - bestemd voor tennis of padel - te dragen op de banen. In
alle gevallen moeten de schoenen schoon zijn;
h) Indien de tennisbanen volledig bezet zijn, wordt verzocht te gaan dubbelen;
i) Roken op de banen en het gebruik van kauwgom, evenals het meenemen op de banen van terrasmeubilair, servies- en/of glaswerk, is niet toegestaan;
j) Wanneer het net omlaag is, is het niet toegestaan om de baan te bespelen;
k) Het verplaatsen van scheidsrechtersstoelen, het wijzigen van de nethoogten en dergelijke gebeurt uitsluitend door de daartoe bevoegden (parkcommissie, bestuur en organiserende commissies);
l) Na verlaten van de baan dient deze geveegd te worden met de aanwezige sleepnetten.

7.

Weersomstandigheden

a) Als de banen door de weersomstandigheden, bijvoorbeeld sneeuw of ijs, onbespeelbaar zijn of
lijken, dan dient de website te worden geraadpleegd of er nadere informatie is over het wel of niet
bespeelbaar zijn van de banen;
b) De aanwijzingen van de parkcommissie dienen opgevolgd te worden;
c) Mocht hier geen nadere informatie aanwezig zijn, dan geldt de regel dat de banen bij sneeuw, hagel, ijs absoluut niet gebruikt mogen worden;
d) Indien in de vorstperiode de ballen door opdooi niet meer stuiten mogen ook de all-weather en
padelbanen niet bespeeld worden;
e) Als door regenwater water op de baan blijft staan, ga dit niet proberen te verwijderen door middel
van bijvoorbeeld trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht liever even tot het afwateringssysteem
zijn werk heeft gedaan;
f) Pas als de banen niet meer glimmen van water mag er op gespeeld worden.

8.

Verlichting

a) De baanverlichting is gekoppeld aan de reserveringen van een baan;
b) Deze blijft tot uiterlijk 23.00 uur branden.

9.

Reserveren van banen

a) Het reserveren afhangen van de banen kan geschieden via het digitale afhangbord;
b) Daarnaast met de KNLTB ClubApp vanaf huis.

10. Niet-rookbeleid
a) TC Alkmaar is een rookvrije tennisvereniging;
b) Roken is alleen toegestaan aan de rechterzijde van het terras (uitkijkend op baan 1) mits er:
• geen wedstrijd wordt gespeeld op baan 1; EN
• geen jeugdactiviteiten zijn op het park (trainingen, toernooien en/of competities); EN
• het 19.00 uur of later is.
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11. Parkeren
a) Plaats (e-)fietsen, scooters, bromfietsen en andere soortgelijke vervoersmiddelen op de daartoe
aangewezen plaatsen. Afwijkingen op deze regel vereist goedkeuring van het bestuur;
b) Motorvoertuigen moeten worden geplaatst op de parkeerplaatsen buiten het park;
c) Het bestuur en de vereniging zijn niet verantwoordelijk voor ontvreemde, beschadigde of verloren
geraakte voertuigen (in de breedste zins des woords) van leden en/of bezoekers op of buiten het
park.

12. Huisdieren
Huisdieren mogen uitsluitend aangelijnd worden meegenomen naar het park, mits er geen overlast
wordt veroorzaakt door het huisdier.

13. Introducés
a)
b)
c)
d)

Ieder lid van TC Alkmaar kan iemand introduceren tegen betaling bij de bar;
De geïntroduceerden mogen elk maximaal drie keer per kalenderjaar spelen;
De kosten bedragen voor senioren € 10 en junioren € 5 per dagdeel;
De voorkeur heeft het reserveren van een baan met de Meet & Play App of de desktop versie
www.meetandplay.nl.

14. Speelplaats
a) Het gebruik van de speelplaats is voor eigen verantwoordelijkheid. TC Alkmaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade, lichamelijk letsel en dergelijke;
b) Meenemen van terrasmeubilair, servies- en/of glaswerk naar de speelplaats is niet toegestaan.

15. Evenementen
a) Tijdens gesloten en open toernooien en gesloten en open competities kan de toernooi/competitieleiding beslag leggen op alle banen, indien de bezetting van het toernooi/competitie dit vereist.
Informatie hierover wordt op de website, via nieuwsbrieven of op het digitale afhangbord vermeld;
b) Voor tennistrainingen reserveert het bestuur in de winter max 2 all-weather banen; in de zomer
daarnaast max 2 gravelbanen; voor padeltraining wordt max 1 baan door het bestuur gereserveerd.
c) De gereserveerde banen voor trainingen worden aangegeven op het digitale afhangbord;
d) Voor de competitie- en clubwedstrijden dienen de verantwoordelijke commissieleden de voor de
recreatiespelers beschikbare banen en uren op het digitale afhangbord aan te laten geven;
e) Het bestuur kan banen aanwijzen voor gebruik bij speciale gelegenheden.

16. Verantwoordelijkheid
TC Alkmaar acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor:
o ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden en bezoekers op of rond de banen opgelopen of
elders op het park;
o ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen van eigendommen van spelers of bezoekers.

17. Tenslotte
a) Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan in bijzondere gevallen van dit parkreglement
worden afgeweken;
b) Ieder lid is bevoegd en verplicht erop toe te zien dat de regels in dit parkreglement omschreven,
door alle gebruikers van het park zorgvuldig worden nageleefd;
c) Eventuele klachten en suggesties voor verbetering(en) kunnen bij het bestuur worden ingediend
via parkzaken@tcalkmaar.nl.
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