Introducés
Als een lid van onze vereniging wil spelen met een introducée, dan is dat
mogelijk op tijden, die door de parkbeheerder aan de aanvrager worden
voorgelegd. Daarbij houdt hij zo veel mogelijk rekening met Uw wensen
vooraf.
Kosten van één introducéepas zijn € 3,50 per persoon. Men dient vooraf
via een telefoontje, app’je of mailbericht (0653996525) opgave doen. De
parkbeheerder bekijkt dan meteen of en wanneer het past in het
baanschema. U wordt achteraf voor het bedrag gefactureerd via de mail.
Tijdens evenementen is spelen met een introducée in de avonduren
sowieso niet mogelijk. Denk hierbij aan competities, toernooien,
trainingslessen etc. Junioren en kinderen worden geacht op de middag
te spelen. Er moet altijd een lid van de vereniging mee tennissen.
Er wordt met regelmaat gecontroleerd.
Voor verdere info kunt U onderstaand baanregelement raadplegen:
1. Onder introducés worden verstaan:
• Personen die kennis willen maken met de tennissport en/of de TC
Goutum;
• Familieleden, vrienden, kennissen, collegae van leden van de TC
Goutum die incidenteel willen spelen op het tennispark van TC
Goutum.
2. Het reserveren en bespelen van banen van TC Goutum door
introducés is alleen toegestaan mits:
• Zij samen met minimaal één lid van TC Goutum de baan
reserveren en bespelen
• Hij/zij beschikt over een geldig introductiepasje.
3. Introductiepasjes zijn voor € 3,50 per stuk door leden van TC
Goutum te verkrijgen bij de parkbeheerder. Daarvoor belt/app’t of
mailt hij/zij vooraf naar Piet Hiemstra – mobiel 0653 996525
2. De baancommissaris bepaalt of er op het gewenste tijdstip kan
worden gespeeld met een introducée. In principe kunnen junioren
in de avonduren niet met een introducée spelen.
4. Een introductiepasje is alleen geldig indien zij volledig is
ingevuld.
5. Een introductiepasje is één kalenderdag geldig.
6. Per baan kunnen leden van TC Goutum maximaal twee
introducés tegelijkertijd introduceren.
7. Een persoon kan maximaal 5 keer per kalenderjaar worden

geïntroduceerd. Een uitzondering geldt voor de periode van de
zomervakantie voor de lagere school in Regio Noord. Gedurende
deze periode mag de geïntroduceerde persoon – naast de
genoemde 5 keer – nog maximaal 5 keer worden geïntroduceerd.
8. Ieder lid dat iemand introduceert is te allen tijde verantwoordelijk
voor de gedragingen op en rond de baan van de introducé.
9. Ieder lid, dat op de banen met een of meer niet-leden, die niet in
het bezit zijn van een geldig introductiepasje, speelt, is bij een
eerste constatering een boete verschuldigd van € 25,– per niet-lid
zijnde medespeler. Bij iedere volgende overtreding wordt deze
boete steeds met € 25,– verhoogd. Daarnaast kan bij herhaald
handelen in strijd met dit reglement of bij het niet betalen van een
door het bestuur opgelegde boete het betreffende lid door het
bestuur aan de ledenvergadering worden voorgedragen voor
royement als lid.

