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onze huisregels
Huis- en gedragsregels TVVEGO
Vooraf
De huisregels van TVVEGO (Tennis Vereniging Voor Elkanders Genoegen Opgericht) geven je een
goed beeld van de afspraken van onze tennisvereniging.
In de officiële statuten zijn regels vastgelegd. Deze regels worden hieronder in eenvoudige taal
beschreven. De huisregels worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van
TVVEGO.
TVVEGO
TVVEGO is een tennisvereniging uit Apeldoorn. De vereniging bestaat al sinds 1955. TVVEGO doet aan
tennis: voor beginners, recreanten en competitiespelers.
Als lid van TVVEGO ben je ook lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond).
Leden
De leden van VTVEGO zijn:
 Mini’s tot 15 jaar oud;
 Aspiranten, jeugdleden in de leeftijd van 15 tot 18 jaar;
 Senioren van achttien jaar en ouder;
 Leden van Verdienste en Ereleden.
TVVEGO zijn de leden de baas. Zij vergaderen minimaal 1 keer per jaar in een algemene
ledenvergadering.
Aanmelden en lid worden
Van TVVEGO word je lid door een aanmeldingsformulier in te vullen. Voor jeugdleden wordt het
formulier ondertekend door vader, moeder of voogd. De secretaris van het bestuur laat je snel weten
of je als lid bent toegelaten. Je krijgt dan ook een exemplaar van de huisregels toegestuurd.
De statuten van de vereniging vindt je op de website.
Elk lid is altijd welkom op wedstrijden en bijeenkomsten, toernooien van TVVEGO.
PS: als je verhuist, stuur dan altijd een adreswijziging aan de ledenadministratie van TVVEGO. Dit kun
je doen door een mail te sturen aan ledenadministratie@tvvego.nl

Contributie
Als lid van VEGO betaal je contributie en een bijdrage aan de KNLTB. Voor de betaling ontvang je een
factuur van de penningmeester. Ereleden hoeven geen contributie te betalen.
Opzeggen
Opzeggen doe je ruim voordat het nieuwe tennisjaar begint (dus ruim vóór 1 januari) en nadat je de
contributie over het afgelopen seizoen hebt betaald.
Vrijwilligers
Bij TVVEGO worden alle verenigingstaken door vrijwilligers gedaan. Ook bestuursleden betalen
contributie. Zonder hulp van ouders, jeugd en seniorleden zouden we niet met zoveel plezier kunnen
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sporten. Het bestuur zal indien nodig seniorleden, maar vaak ook ouders van jeugdleden vragen om
(deel)werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.
Clubkleuren
De kleuren van TVVEGO zijn wit en licht groen. Clubkleuren dragen bij officiële wedstrijden is geen
verplichting, maar wordt wel aanbevolen.
Bestuur
Het bestuur van TVVEGO wordt gekozen door/tijdens de algemene ledenvergadering. De samenstelling
van het bestuur kunt u elders op de site lezen. Met wensen en ideeën kunt u bij elk van de
bestuursleden terecht.
TVVEGO in beweging
TVEGO informeert de leden via de website en via schriftelijke of digitale nieuwsbrieven.
De PR commissie zorgt voor de informatie naar en van de leden en voor een positieve uitstraling van
de vereniging. Je kunt de leden van de PR commissie bereiken via het e-mailadres prcie@tvvego.nl
Sponsorbijdragen van leden met een eigen bedrijf worden bijzonder op prijs gesteld.
Om tennisvereniging VEGO goed te laten functioneren zijn er huis- en gedragsregels en reglementen
nodig, deze regels moeten duidelijk en bekend zijn en moeten worden nageleefd. Zo is het in ieder
samenleving, want ook VEGO is een samenleving in het klein. Bij TVVEGO hechten we aan de regels,
niet om de regels zelf maar om het doel erachter. Sportiviteit, plezier en respect zijn de kernbegrippen die we met onze regels nastreven. Bij TVVEGO zijn we afhankelijk van elkaar. Je doen, maar
ook je nalaten heeft consequenties voor anderen. Wees je dus bewust van je verantwoordelijkheid. Dit
geldt op de baan maar ook daarbuiten. Duidelijke gedragsregels -zeker als die binnen de gehele
vereniging worden gerespecteerd – leveren een positieve bijdrage aan een goed functionerende
vereniging. Dat betekent dat alle leden & gasten een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn maar ook
voor elkaar. TVVEGO heeft daarom een gedragsprotocol opgesteld, dit protocol is geen vrijblijvende
notitie, maar een overeenkomst waarop je elkaar kunt aanspreken.
Er is géén VEGOpolitie aanwezig op het park. Met elkaar zullen we er voor moeten zorgen dat de regels
worden nageleefd. Spreek elkaar erop aan als regels worden overtreden. Doe dit altijd rustig, correct
en met een positieve houding. Vermijd conflicten hierover en schakel zo nodig een bestuurslid in. Aan
misdragingen zijn consequenties verbonden. Degene die zich misdraagt zal ter verantwoording
geroepen worden en zo nodig zullen er sancties volgen. Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte
worden gebracht. Sancties kunnen in het uiterste geval leiden tot schorsing, royement en/of
verwijdering van het park.
Uitgangspunten gedragsregels:
lid zijn van TVVEGO is meer dan alleen tennissen. Ieder lid levert een bijdrage in welke vorm dan ook,
een ieder naar kunnen en naar mogelijkheden;






leden van TVVEGO tonen in gedrag en woord respect voor andere leden & gasten ongeacht,
herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of religie;
aanwijzingen, gegeven door kaderleden, betrekking hebbend op zaken rond het sportpark,
worden opgevolgd;
leden van TVVEGO praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de
vereniging te interesseren;
het bestuur, de leiders, de trainers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de
jeugdleden en voor elkaar;
de VEGO leden behandelen alle materiele zaken op het park, alsof het hun eigendom is en gaan
er zorgvuldig mee om;
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pesten, discriminatie, bedreigingen en intimiderend gedrag wordt niet getolereerd.

Gedragsregels ouders, verzorgers, toeschouwers:
 ouders zijn supporters: tijdens de wedstrijden en/of trainingen, bepalen alleen de trainers of
begeleiders het verloop van de wedstrijd of training. Ouders dienen zich hiervan bewust te zijn
dat de spelers onder leiding staan van de kaderleden;
 onze ouders zijn betrokken: de ouders zorgen voor het vervoer van hun kind naar trainingen
en (uit)wedstrijden. Onze ouders zetten zich in: ouders zijn bereid zich in te zetten voor de
club;
 onze toeschouwers blijven buiten de lijnen: toeschouwers gedragen zich sportief en blijven
bij voorkeur op de publieksstrook.
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Reglementenbundel
Bar- en Clubhuisregement:
Algemeen
Doelstelling:
Het bar- en clubhuisreglement stelt regels voor het beheer en het gebruik van de bar in het
clubhuis. Alle leden worden geacht zich aan deze regels te houden, in het belang van een
goede onderlinge sfeer en optimaal gebruik van de bar en clubhuis.
Verantwoordelijkheid:
Het barteam is verantwoordelijk voor de exploitatie van de bar en de uitvoering van de bardienst. Het
barteam en Parkzaken zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubhuis en de bijbehorende
inventaris.
Openingstijden:
De bar en het clubhuis worden door de bardienst geopend en gesloten.
De reguliere openingstijden zijn:
maanden
dagen
openingsuren
april tot en met oktober
maandag t/m vrijdag
19.00 tot 23.00 uur
zaterdag en zondag
10.00 tot 18.00 uur
november tot en met maart
maandag t/m vrijdag
19.00 tot 22.00 uur
zaterdag en zondag
10.00 tot 18.00 uur
Bij bijzondere evenementen kan in overleg met het bestuur van de reguliere openingstijden
afgeweken worden.
Bardienst:
De bardienst wordt uitgevoerd door de leden volgens de ‘’Instructie voor de Bardienst’’, opgesteld door
het barteam.
De taken van de bardienst zijn:
 bediening van de bar;
 toezicht houden op het clubhuis;
 uitvoeren van introductieregelingen.
Alle aanwijzingen die de bardienst i.v.m deze taken geeft, moeten worden opgevolgd door de
aanwezigen op het park.
Seniorleden vanaf 18 jaar zijn verplicht 3x per jaar bardienst (*) te draaien, zij kunnen hun bardienst
zelf inplannen via www.Jiba-Afhangbord.nl
Het niet nakomen (no show) van een bardienst brengt kosten met zich mee. Het bedrag hiervoor is
door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd en bedraagt € 30,per keer.
Afkopen van de bardienst is niet mogelijk.
Seniorleden die op 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar 80 jaar of ouder zijn, zijn vrijgesteld van
bardienst.
(*) Leden die geen bardienst kunnen verrichten kunnen dispensatie, of andere vrijwilligerstaken
aanvragen bij het bestuur.
Prijzen:
De prijzen van consumpties worden duidelijk zichtbaar bij de bar vermeld.
REGELS VOOR DE BAR
 consumpties worden alleen verstrekt tegen constante (pin)betaling;
 uitsluitend leden die op dat moment bardienst hebben mogen achter de bar komen;
kinderen mogen absoluut niet achter de bar komen;
 serviesgoed moet na gebruik door de gebruiker bij de bar teruggebracht worden;
 buiten de openingstijden worden geen consumpties verstrekt;
 de telefoon mag alleen gebruikt worden na toestemming van de bardienst. Voor lokale
gesprekken wordt € 0.25 betaald, voor interlokale gesprekken € 0.25 per minuut.
Het is verboden om:
 conform de wet mag er in het clubhuis niet meer gerookt worden;
 er wordt geen alcohol geschonken aan:
o personen jonger dan 18 jaar;
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o jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
o personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
o tijdens jeugdtoernooien;
het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan
het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank
worden geweigerd;
personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de bardienst
verzocht het clubhuis te verlaten;
glaswerk moet binnen of op de terrassen blijven;
help de barmedewerkers door het clubhuis netjes achter te laten, een schoner clubhuis begint
bij jezelf;
TVVEGO is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade aan goederen;
plaats geen tennistassen op de tafels;
hou de nooduitgang (terrasdeuren) altijd vrij van obstakels;
competitieteams mogen zelf versnaperingen (ter traktatie) meenemen.

REGELS VOOR HET CLUBHUIS
 Het ophangen van affiches van mededelingen is toegestaan aan bestuurs- en commissieleden.
Voor publicaties door anderen is toestemming van het bestuur nodig.
 Tafels en stoelen uit het clubhuis, moeten na gebruik weer op hun plaats worden gezet.
 Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing van achtergelaten goederen, in het clubhuis.
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PARKREGLEMENT
ALGEMEEN
Doelstelling:
Het parkreglement stelt regels voor het beheer en het gebruik van het park. Alle leden worden geacht
zich aan deze regels te houden, in het belang van een goede onderlinge sfeer en optimaal gebruik van
het park.
Verantwoordelijkheid:
Parkzaken is in overleg met het bestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van het tennispark en de
banen.
Leden:
Alle leden van TVVEGO zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan het onderhoud van het park,
door zich te houden aan de regels uit het park- en baanreglement.
Aansprakelijkheid:
Het bestuur van TVVEGO stelt zich niet aansprakelijk voor verwondingen, diefstal of beschadiging van
goederen op het park.
OPENINGSTIJDEN
Openings- en sluitingstijden:
Het park is bij normale weersomstandigheden dagelijks geopend van 08:00 tot 23:00 uur. Bij
bijzondere activiteiten kan in overleg met het bestuur van de reguliere openingstijden afgeweken
worden.
Na 23.30 uur gaat het hek automatisch dicht. Vanuit het park is het hek te openen met de ontsluitingsknop.
TOEGANG
Het tennispark is geen openbaar terrein.
Toegang hebben:
 leden, donateurs en introducés (zie introductiereglement);
 niet-leden, wel KNLTB-lid zijnde, op dagen dat deelgenomen wordt aan op het park gespeelde
wedstrijden;
 familie, partners en kinderen van leden;
 toeschouwers en genodigden bij bijzondere activiteiten.
Honden:
Honden worden alleen toegelaten als ze aangelijnd zijn en aangelijnd blijven.
VERKEER:
Voetgangers hebben op het park altijd voorrang ten opzichte van de fietsers.
Fietsen:
Fietsen en brommers mogen uitsluitend gestald worden op de daarvoor aangegeven plaatsen en zoveel
mogelijk in de fietsenrekken. Het toegangshek (parkingang) en het pad naar clubhuis moeten altijd
vrijgehouden worden (i.v.m. hulpdiensten).
GEBRUIK TERREIN
Opruimen:
Aanwezigen op het park zijn verplicht om door hen veroorzaakt afval en door hen gebruikte
serviesgoed op te ruimen.
Handel:
Zonder toestemming van het bestuur mag op het park geen handel gedreven.
Tennisleraar:
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Zonder toestemming van het bestuur mag op het park geen andere dan door het bestuur aangewezen
tennisleraar geëngageerd worden.
Kinderen:
Volwassenen houden toezicht op door hen meegebrachte kinderen en zorgen ervoor dat deze geen
overlast of beschadigingen veroorzaken. Ouders zijn aansprakelijk voor door hun kind veroorzaakte
schade aan en op het park.
Defecten:
Alle leden worden verzocht door hen geconstateerde defecten of beschadigingen direct te melden aan
parkzaken of de bardienst.
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BAANREGLEMENT
ALGEMEEN
Doelstelling:
Dit baanreglement stelt regels voor het gedrag op, en het gebruik van de banen. Alle leden worden
geacht zich aan deze regels te houden, in het belang van een goede onderlinge sfeer en het in
optimale conditie houden van de banen met de bijbehorende uitrusting.
Naleving:
Het toezien op een juiste naleving van dit reglement is een verantwoordelijkheid van ieder lid en in het
bijzonder van bestuurs- en commissieleden. Bestuursleden kunnen bij niet naleving van het
baanreglement sancties opleggen.
SPEELTIJDEN
Normale omstandigheden:
Men kan bij normale weersomstandigheden dagelijks op de banen tennissen van 08:00 tot 23:00 uur.
Op de banen kan te allen tijde gespeeld worden met uitzondering van sneeuw op de banen.
Bij bijzondere evenementen kan in overleg met het bestuur van de reguliere speeltijden afgeweken
worden.
Abnormale omstandigheden:
Parkzaken en bestuursleden hebben de bevoegdheid de banen wegens weersomstandigheden
onbespeelbaar te verklaren.
BAANINDELING
Baanschema:
Jaarlijks wordt door het bestuur de baanindeling vastgesteld.
Een schema van deze baanindeling wordt bij het afschrijfbord opgehangen. Op het baanschema wordt
per baan aangegeven welke groep leden of welke activiteit op een bepaalde tijd voorrang heeft.
Onderscheid wordt gemaakt in:
- vrije banen : geen bijzondere voorrang
- rommelpotbanen : voorrang voor rommelpot
- lesbanen: voorrang voor les/training
- rolstoeltennis: voorrang voor les/training
- mentorentennis: (tot max 20.00 uur) gaat voor vrij tennissen
Bijzondere activiteiten:
I.v.m competitie, toernooien en andere evenementen kan in overleg met het bestuur tijdelijk
afgeweken worden van de vaste baanindeling.
Bijzondere afwijkingen van het schema i.v.m eenmalige evenementen wordt tijdig, op een duidelijke
zichtbare plaats, bekend gemaakt.
Competitie en toernooien hebben voorrang boven het geven van lessen door de trainer.
Lessen van de trainer gaan vóór vrij spelen.
Junioren:
Junioren, tot en met 15 jaar, hebben na 19.00 uur geen speelrechten meer.
Uitzondering op deze regel.
In de maanden juni tot en met augustus, bij een lage baanbezetting, mogen zij, zonder verlichting,
spelen. Zij verliezen hun speelrecht, bij een volle baanbezetting.
GEDRAGSREGELS EN BAANGEBRUIK
 Iedereen kan met behulp van een geldig KNLTB-pasje op naam van TV VEGO toegang krijgen
tot de banen/verlichting. Met de magneetstrip op het kaartje kan de deur van het clubhuis
worden geopend, mocht deze afgesloten zijn.
 het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters;
 iedereen dient met de juiste tenniskleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische
temperaturen;
 loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn;
 we zijn op tijd: wie niet op de afgesproken of afgehangen tijd aanwezig is, loopt het risico om
niet te trainen of te tennissen;
 we houden het netjes: we laten de tennisbanen geen rommel achter;
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we melden af bij verhindering: als we verhinderd zijn voor een training of wedstrijd geven we
hiervan tijdig bericht;
de leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien
dat zij geen overlast veroorzaken;
als er hemelwater op de baan blijft staan, ga dit niet proberen te verwijderen d.m.v.
bijvoorbeeld trekkers, vegers of iets dergelijks, wacht tot het afwateringssysteem zijn werk
heeft gedaan.

VERLICHTING
Verantwoordelijkheid
De verlichting kan naar behoefte, door leden zelf, worden in- en uitgeschakeld. Het schakelpaneel
hangt in de hal van het clubhuis. Het clubhuis is altijd met de ledenpas toegankelijk. De verlichting
wordt uiterlijk om 23:00 uur uitgeschakeld, behoudens toernooien. Na het tennissen de verlichting
direct uitschakelen als er geen spelers na u komen.
Het is niet toegestaan de verlichting op andere banen (b.v. baan 7 & 8) in te schakelen als andere
(tussen)banen vrij zijn.
AFHANGEN
Baanreservering Digitaal
Wie: Vrij tennissen is toegestaan voor leden van TVVEGO.
Afhangen/Reserveren: De leden, die vrij willen tennissen, hangen af via het digitale afhangbord dat
zich direct links naast de toegangsdeur van het clubhuis bevindt. Door “afhangen” te selecteren
gevolgd door “eerst volgende vrije baan”, wordt u gevraagd uw pasjes door de kaartlezer te halen. U
krijgt daarna een baan toegewezen.
Baankeuze: Het systeem bepaalt de baan waarop u wilt spelen. U krijgt de eerst volgende baan die
vrij komt of al vrij is. U kunt dus niet (altijd) zelf de tijd van spelen en de baan kiezen.
Doorhangen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag
u weer afhangen. Tijdens uw speeltijd uw passen doorhangen staat het systeem niet toe. Eerder
stoppen met tennis om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.
Opnieuw Afhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan kunt u
pas direct daarna opnieuw afhangen, als u door wilt spelen.
Reservering bekijken: Om te bekijken wanneer u ook al weer moet spelen kunt u “overzicht banen”
of “wanneer speel ik” selecteren.
Bij-dubbelen: Als twee personen een reservering maken kunnen twee andere personen zich zelf
toevoegen en er zo een dubbel van maken. De eindspeeltijd wordt dan aangepast (van 45 naar 60
minuten) als er achter u niemand anders op die baan een reservering heeft staan. Anders, blijft de
speeltijd gewoon 45 minuten (ook al staat u nu met vier man op de baan).
Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In
het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk
eerder beginnen.
Training: Tennisles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te
hangen voor vrij tennissen.
Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande
tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens tennisactiviteiten zal er
altijd één baan voor vrij tennissen beschikbaar zijn.
Speelduur: De speelduur is afhankelijk van het aantal spelers op de baan: 2-3 spelers hebben een
speelduur van 45 minuten en 4 spelers hebben een speelduur van 60 minuten.
Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande
tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc.
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Introductieregeling
ALGEMEEN
Doelstelling:
Het introductiereglement stelt regels voor het introduceren van niet TVVEGO-leden. Alle leden worden
geacht zich aan deze regels te houden in het belang van een goede onderlinge sfeer en beheersing van
het gebruik van de banen door niet-leden.
Introduceren:
Zowel senior- als juniorleden mogen introduceren.
Een TVVEGO- lid mag maximaal 3 x iemand introduceren. Een niet- TVVEGO- lid mag maximaal 3 x
geïntroduceerd worden.
Tijdstip:
Een TVVEGO lid kan in de maanden juni tot en met augustus (tegen een kleine vergoeding € 5,00) met
een introducé tennissen.
Introduceren is niet toegestaan tijdens de competitiedagen en tijdens evenementen of toernooien. Kijk
goed op de VEGOSITE.
Introductieperiode:
Introductie is mogelijk tijdens de openingstijden van de bar.
Kosten:
Introduceren kost € 5,- per keer + € 15,- borg voor de introductiepas. Betaling geschiedt bij de bar.
Verantwoordelijkheid:
Het TVVEGO-lid dat introduceert is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé en voor de juiste
aanmelding.
Zwerverspas
Jeugdleden van Apeldoornse tennisclubs mogen (overdag) door andere jeugdleden op ieder Apeldoorns
tennispark geïntroduceerd worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
AANMELDING
Aanmelding:
De introducé moet door het TVVEGO- lid aangemeld worden bij de bardienst.
Is de bar gesloten, dan kan er niet geïntroduceerd worden.
Schrift en pasje:
Het TVVEGO- lid en de introducé worden na betaling in het barboek geschreven. De introducé krijgt
een introductiepas.
Afhangen:
Ook bij het introduceren is het afhangen verplicht, gebruik daarvoor de introductiepas. Een introducé
mag geen TVVEGO leden afhangen.
Na afloop:
Na afloop wordt de introductiepas ingeleverd bij de bar en wordt de borg terug betaald.
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Rommelpot
Doelstelling
Tennisvereniging TVVEGO hecht veel belang aan een goed functioneerde rommelpotavond. Het
rommelpotten is een sociaal gebeuren, beginnende en gevorderden (senior)leden spelen met elkaar.
Dinsdagavond
De dinsdagavond is de formele rommelpot -avond en begint om 19.00 uur (gedurende het hele jaar,
naar gelang de weersomstandigheden). De rommelpot -avond vervalt wanneer sprake is van een
nationale feestdag, officiële (club) wedstrijden of toernooien.
Verantwoordelijkheid:
De indeler (aangewezen door de vereniging) deelt de samenstelling en de baanbezetting in, naar
mogelijk gelijkwaardige (gemixte) partijen.
De rommelpot-avond
 de leden leveren hun (geldige) spelerspasje in;
 elke 30 minuten wordt de samenstelling opnieuw vastgesteld en uitgestald op het speciaal
daartoe gefabriceerde bord;
 de indeling op het bord is voor dat half uur bindend (accepteer deze);
 indien je niet meer wilt spelen of een pauze wilt inlassen, draai je je spelerspasje om, of laat dit
weten aan de indeler;
 na iedere speelbeurt wordt er gesleept.
Vrije banen op dinsdagavond
 het “vrij” tennissen is ondergeschikt op de rommelpot –avond, behalve 1 lesbaan;
 wanneer geen beslag wordt gelegd voor het rommelpotten, kunnen deze worden gebruikt voor
vrij tennis.
Rommelpot-donderdagmorgen
Voor de rommelpot (donderdag)ochtend gelden dezelfde regels als op de dinsdagavond.
Discussie:
In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

De huisregels/reglementen kunnen jaarlijks bijgesteld worden.
De huisregels/reglementen worden ter goedkeuring voorgelegd tijdens de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering.
Nawoord: Dit gedragsprotocol is een theoretisch document met mooie woorden en goede
bedoelingen. Het geeft in elk geval duidelijk aan waar we als TVVEGO voor willen staan. De uitvoering
in de praktijk is een zaak van ons allen en dus niet een taak van de kaderleden. Help mee om de
hierboven genoemde doelen te realiseren. Coach elkaar op een positieve manier om zodoende van
TVVEGO een: sportieve, sociale en gerespecteerde vereniging te maken en te houden.
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