Parkreglement LTV Flehite
Net zoals elke vereniging en organisatie heeft ook LTV Flehite zijn eigen regels, welke
omschreven zijn in de statuten van de club. Deze statuten zijn terug te vinden op onze website
www.flehite.nl.
Een samenvatting van deze regels staat omschreven in ons parkreglement. Dit reglement
bevat onder andere regels voor afhangen, gedrag op en naast de baan en het introduceren
van niet-leden. Als alle leden van Flehite zich houden aan deze regels, blijft het prettig spelen
voor iedereen.
Flehite volgt de richtlijnen van de KNLTB en de KNLTB rondom corona. Dit betekent dat
een aantal tijdelijk aangepast kunnen zijn. Leden worden hierover geïnformeerd via de
FLASH en via de Flehite website.
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Je bent gerechtigd te spelen op ons park met een geldige verenigingspas
(inclusief pasfoto). Een verenigingspas is strikt persoonlijk en wordt verstrekt indien
de contributie is betaald. Spelers die niet in het bezit zijn van een geldige verenigingspas
kunnen door of namens het bestuur van de baan worden verwijderd. Deze verenigingspas
heb je tevens nodig om het park te betreden.
Op het toegangshek aan de Waterdaal is een elektronisch slot geïnstalleerd. Het hek
ontgrendelt zich door je verenigingspasje door de sleuf van de kaartlezer te halen. Soms
is een tweede poging nodig.
Banen mogen niet anders dan met tennisschoenen betreden worden. De spelers dienen
gekleed te zijn in gangbare tenniskleding.
Meegebrachte honden dienen aangelijnd te zijn. Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor
overlast en vervuiling veroorzaakt door hun honden.
Flehite is in het bezit van een AED. De AED hangt in het clubhuis gelijk rechts bij
binnenkomst in de hal. Tegenover het KNLTB afhangapparaat. Iedereen in Nederland mag
de AED bedienen als dat nodig is. Ook ongetrainde mensen kunnen een AED succesvol
inzetten. Een training verhoogt de kans op succes echter aanzienlijk. Elk jaar organiseert het
bestuur in samenspraak met de leverancier van de AED, een AED en reanimatie training.
Alle leden van Flehite zijn uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn. De uitnodiging wordt via
een Flash naar de leden gestuurd.
Flehite is het gehele jaar open. Het bestuur kan afhankelijk van de gesteldheid van de
banen besluiten om het seizoen langer of korter te laten duren.
Het is niet toegestaan banen te gebruiken, die door de groundsman als
onbespeelbaar zijn verklaard.
a. De banen mogen niet bespeeld worden bij regenval, plassen en opdooi.
b. Volg de aanwijzingen die gegeven worden door de groundsman en de parkcommissie
via mondelinge communicatie, het publicatiebord, de Flash en Facebook
Indien de banen bespeelbaar zijn, is het tennispark in elk geval geopend van 9.00 uur tot
23.00 uur. Mocht het hek niet open zijn, dan is het mogelijk om binnen te komen met je
KNLTB ledenpas.
Alle banen hebben verlichting welke vanuit het clubhuis aan- en uit geschakeld kunnen
worden. In de hal naast het KNLTB afhangbord hangt een tablet. De bediening is
eenvoudig:
 tik op de tablet
 kies de baan die verlicht moet gaan worden
 tik op training en de verlichting zal aan gaan.
De andere stand heet “loop” dit is de gedimde stand waarbij je eventueel nog de baan
kunt slepen. Deze stand is niet bedoeld om bij te tennissen.
Als je klaar bent met spelen en er geen spelers na jou hebben afgehangen, dan mag de
verlichting uitgeschakeld worden. Er is geen wachttijd meer nodig tussen het aan- en
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uitschakelen. Indien er geen bardienst aanwezig is, dan kan je toegang tot het clubhuis
krijgen met
behulp van je KNLTB-pas.
Voor
instructies zie www.
https://www.flehite.nl/toegang_tot_het_park/ Vergeet in dat geval niet om, na het aanen/of uitzetten van de verlichting, het clubhuis weer af te sluiten.
LET OP: de verlichting mag branden tot uiterlijk 23:00. Dit in verband met de Algemene
Politie Verordening van de Gemeente Amersfoort.
10. Er is een automatische sproei-installatie. De sproeitijden staan vermeld op het bord bij de
ingang van het clubhuis. Het is niet toegestaan de sproei-installatie zelf te bedienen, tenzij
je hier de juiste instructies voor gehad hebt.
11. Na het spelen dienen de banen rond gesleept te worden met de aanwezige sleepnetten,
conform de instructies. De enige uitzondering is als de banen door plotselinge regenval
glinsteren of er plassen ontstaan zijn.

12. Verboden zijn al die gedragingen, welke naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met
de goede orde, zoals:
a. Glaswerk mee naar de baan nemen;
b. Hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
c. Het spelen met ballen buiten de banen (met uitzondering van de oefenmuur);
d. Het beklimmen van omrasteringen;
e. Op de taluds naast de banen te lopen;
f. Het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van
papierafval e.d.;
g. Het veroorzaken van schade aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en
netten, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.
13. Ieder lid is verplicht vóór het tennissen in het digitale afhangbord de desbetreffende baan
persoonlijk af te hangen via hun persoonlijke KNLTB ledenpas. Ook al zijn de banen vrij.
Het digitale afhangbord hangt in hal van het clubhuis.
14. Per afschrijving mag een half uur worden gespeeld in geval van een “single”; drie kwartier
in geval van een “dubbel”. De aangegeven tijd op de klok van het afhangbord is bepalend.
Het is niet toegestaan om een dubbel te spelen terwijl er voor twee keer single is
afgehangen.
15. Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van
leden en/of bezoekers.
16. Flehite leden worden gevraagd alle materiële zaken op het park te behandelen alsof het
hun eigendom is en er zorgvuldig mee om te gaan. Men is verplicht in geval van al dan
niet moedwillige vernieling van banen, netpalen en/of netten, meubilair of andere
eigendommen van de vereniging daarvan terstond aan het bestuur mededeling te doen
en de werkelijk geleden schade te vergoeden.
17. Het is niet toegestaan tennisles te krijgen van een trainer die niet is aangesteld door het
bestuur van Flehite, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur.
18. Zonder toestemming van het bestuur mogen geen reclames worden aangebracht en
speciale verlichting of geluidsinstallaties etc. worden gebruikt.
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19. Flehite is een grotendeels rookvrije club:
a. Er mag op twee plekken gerookt worden. Het is toegestaan in de hoek onder het afdak
van het clubhuis bij baan 2 en aan de rechterkant op het terras bij baan 4. Deze plekken
zijn gemarkeerd met borden met het opschrift rookplek
b. De resten van de sigaretten worden in de daarvoor bestemde asbakken gedeponeerd.
Peuken die NIET in deze asbakken worden gedeponeerd worden ook NIET opgeruimd!
Met andere woorden hou het netjes en opgeruimd.
c. Van de leden wordt verwacht dat zij gasten attenderen op het rookbeleid en mensen
aanspreken als zij zich niet houden aan de geldende regels.
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20. Het is mogelijk om als Flehite lid een introducee mee te nemen:
a. Ieder lid mag 3x per jaar een introducee meenemen
b. Tijdens de competitieperiode (begin april tot begin juni) is het niet mogelijk om iemand
te introduceren
c. De kosten voor een introducee bedragen € 5 voor een dag of avond. Deze kan voldaan
worden bij de bar. In ruil daarvoor ontvangt de introducee een tijdelijke ledenpas die
gebruikt kan worden om af te hangen. Deze wordt na afloop weer bij de bar ingeleverd.
De tijdelijke ledenpas ligt in de kassa. Er zijn maar twee passen, dus zorg dat deze ook
weer terug komen in de kassa voor een volgende introducee.

21. Parkeren:
a. Fietsen moeten worden gestald in de fietsenstalling op het park zelf
b. Auto’s kunnen door de week en op zaterdag geparkeerd worden op de parkeerplaats
bij Youké aan de Waterdaal (aan de rechterkant van de vereniging). Op zon- en
feestdagen moeten de auto’s geparkeerd worden op het bospad aan de linkerkant van
de vereniging. De parkeerplaats aan de Waterdaal is dan niet beschikbaar voor leden
van Flehite en haar bezoekers. Het zijhek aan die zijde is daarom op zondag ook
gesloten
22. De kleedkamers (en wc) zijn toegankelijk gedurende de openingstijden van het tennispark.
Laat deze altijd schoon achter.
23. De bar wordt gerund door vrijwilligers en is geopend op de tijden dat er bardienst aanwezig
is:
a. Van ieder senior lid wordt verwacht dat hij 8 uur bardienst in een seizoen draait.
b. Kinderen zijn niet achter de bar toegestaan.
c. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
d. Degene die bardienst heeft volgt de aanwijzingen in het barboek en de door de
barcommissie verzonden bevestigingsmail.
e. Degene die als laatste het clubhuis verlaat, zorgt dat het clubhuis en de bar netjes
achtergelaten wordt, de voorraad aangevuld is en de afwasmachine uitgeruimd is. Alle
lichten worden uitgedaan. Het clubhuis wordt vervolgens afgesloten door het alarm in
te schakelen en zowel de tussendeur als de buitendeur op slot te doen. Zie 24.
f. Is er geen bardienst, ruim dan je eigen spullen op!
g. Je mag pas achter de bar staan als je je IVA certificaat gehaald hebt.
24. Om toegang te krijgen tot het clubhuis tijdens je bardienst moet je drie dingen doen: de
voordeur openen, het alarm uitzetten en de binnendeur van het slot draaien.
 De voordeur ontgrendel je door je KNLTB-pas door de kaartlezer te halen.
 Ons clubhuis is ook beveiligd met een ALARM. Het alarm zet je uit door je KNLTBpas door de kaartlezer naast de binnendeur te halen.
 De sleutel om de binnendeur van het clubhuis open te maken hangt in het
sleutelkluisje. Je vindt het sleutelkluisje naast de binnendeur aan de rechterkant. Om
het kluisje te openen heb je de code nodig die je via de barcommissie hebt gekregen
in het bevestigingsmailtje voor jouw bardienst. Deze sleutel kun je ook gebruiken om
de beide zijhekken van het park te openen.
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25. Omwille van de beveiliging is het belangrijk dat je, wanneer jij de laatste bent die het
park verlaat, het clubhuis en het park afsluit. Om af te sluiten doe je het volgende:
 Doe eerst beide zijhekken op slot.
 Sluit de binnendeur van het clubhuis af met de sleutel, hang de sleutel in het
sleutelkluisje en verdraai de code zodat het kluisje weer afgesloten is en
onbevoegden geen toegang hebben.
 Haal je KNLTB-pas weer door de kaartlezer aan de linkerkant van de binnendeur om
het alarm in te schakelen én tegelijkertijd het slot van de buitendeur te activeren.
 Loop direct naar buiten, sluit de buitendeur (misschien een beetje aandrukken) en
wacht tot je hoort dat de deur vergrendelt. Dit kan een paar seconden duren.
 Verlaat het park door op de ‘EXIT’ knop op de biels te drukken. Als het goed is valt
het hek vanzelf achter je in het slot. Controleer dit voor de zekerheid even.
26. Voor de veiligheid op het park is het belangrijk om te zorgen dat het hek aan de Waterdaal
dicht blijft. Als je het park verlaat via dit hek, verlaat het park door op de ‘EXIT’ knop op
de biels te drukken. Als het goed is valt het hek vanzelf achter je in het slot. Controleer dit
voor de zekerheid even.
27. Het bestuur heeft het recht om eenieder die zich niet aan dit reglement houdt van het park
te verwijderen
28. Bij afwezigheid van enig lid van het bestuur is de groundsman bevoegd de naleving van dit
reglement te controleren.
29. Een ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement dat op de website
is gepubliceerd.
Neem voor meer informatie contact op met het bestuur via secretariaat@flehite.nl.
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