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Baanreglement “tc de Wispel” te Terwispel  maart 2019 
 
Uitgangspunt: 
Met elkaar houden we de tennisbanen en de omgeving netjes.  
Dit houdt o.a. in dat: 
- (brom)fietsen in de fietsenrekken bij de hoofdingang van het sportcomplexstaan 
- er geen glaswerk op de baan is 
- honden niet toegestaan zijn op de baan 
- alle afval in de vuilnisbakken wordt gedaan 
 
Het baanreglement: 

1. Op de banen mag uitsluitend gespeeld worden op schone tennisschoenen. 
       Schoenen met noppen en schoenen met grof profiel zijn niet toegestaan. 
2. De leden zorgen voor eigen (gemerkte) ballen. 
3. Ieder speelt op eigen risico. De tennisvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

enige geleden schade of opgelopen letsel van aanwezigen op of rond de banen. Evenmin is zij 
aansprakelijk voor geleden schade op opgelopen letsel gedurende reizen naar andere plaatsen 
en tijdens het spelen aldaar. 

4. Tijdens wedstrijden wordt van de aanwezigen verwacht mee te werken aan een rustige sfeer 
rond de banen. Tijdens het spel niet langs of over een in gebruik zijnde baan lopen. 

5. Ouders of verzorgers zijn aansprakelijk voor hun kinderen. Kinderen t/m 12 jaar mogen de 
baan niet betreden zonder toezicht van een volwassene. 

6. Het moedwillig vernielen of schade toebrengen van eigendommen van de vereniging kan 
leiden tot disciplinaire maatregelen. In het uiterste geval tot opzegging van het lidmaatschap 
door het bestuur van Sportvereniging Wispolia. 

7. Degene die de baan na het spelen als laatste verlaat,sluit het toegangshek rond de banen en  
hangt de sleutel terug in de daarvoor bestemde masterlock  aan het tennishonk. De gebruikte 
toegangscode wissen.  

8. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de Sportvereniging “Wispolia”. 
9. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. 
10. Introducés:De volgende regels gelden voor introducés: 

-    elk lid heeft het recht iemand te introduceren  
-    bij volle banen zijn introducés niet toegestaan  
-    introducés mogen maximaal twee keer worden geïntroduceerd. Daarna  moet men lid worden. 
 
Overige informatie 
 
Verlichting van de banen 
Informatie over de werking van de verlichting hangt in het tennishonk. 
 
Van het tennishonk is een sleutel verkrijgbaar bij het secretariaat.  Kosten borg voor deze sleutel  € 3,- 
 
Kosten lidmaatschap 
De contributie wordt betaald aan de sportvereniging Wispolia. 
Deze bedraagt met ingang van 1 juli 2017 per maand:  
  4 -   6 jaar:   €     4,00 
  7 -  9 jaar:   €   5,50 
10 - 13 jaar:   €     7,00 
14 – 17 jaar:   €     8,50 
18 jaar e.o.:   €  10,00    
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Dit is een basisbedrag aan contributie, per sport komen daar afdelings-gebonden kosten bij zoals 
bondskosten e.d. 
Bijdrage 2e sport voor senioren  €      2,50  per sport  + extra sport gebonden kosten 
 
Opzeggen van het lidmaatschap van de (tennis-) vereniging kan alleen per 1 januari en 1 juli.  
Uiterlijk 14 dagen tevoren opzeggen. Dat kan via de mail:  tcdewispel@gmail.com 
 
Beschikbaarheid banen 
De banen zijn in principe altijd beschikbaar, behalve: 
- tijdens tennislessen (in 2019 op de maandagavond) 
- tijdens activiteiten van de tennisvereniging (toernooien of toss-avonden). 
- Er kan het hele jaar op de banen worden getennist, behalve bij sneeuw en vorst.  
 
 


