
 

 

 

 

Tennisclub Teuge – regels voor het houden van familie tennistoernooien 
 

 

Algemeen: 

Het bestuur van tennisclub Teuge wil stimuleren dat leden en hun familie/kennissen vaker en 

optimaler gebruik maken van onze mooie tennisaccommodatie. Het houden van 

familietoernooien is een prima middel om dat te bewerkstelligen. Een familietoernooi is niet 

alleen een sportieve bezigheid, maar biedt families/vriendengroepen de gelegenheid om op 

een gezellige manier bij elkaar te zijn als mooi alternatief voor familiedagen die overal 

gehouden worden. Bijkomend voordeel voor de club kan tevens zijn, dat 

deelnemers/familieleden zich aanmelden als lid van de club. 

Tennisclub Teuge biedt heel graag deze mogelijkheden, echter wel met in achtneming van een 

aantal spelregels. 

Hieronder staan deze spelregels vermeld. 

 

Regels voor het houden van familietoernooien 

 

1 Een verzoek voor een familietoernooi dient bij het bestuur worden ingediend; 

minimaal twee weken voor het betreffende toernooi 

2 Het bestuur houdt zich het recht voor om een verzoek met opgaaf van redenen af te 

wijzen 

3 Bij een te houden familietoernooi dient minimaal 1 persoon aanwezig te zijn, die lid is 

van TC Teuge. Deze persoon is in principe verantwoordelijk voor het goed en 

ordentelijk verlopen van het toernooi, inclusief het regelen van de bardienst 

4 Het tarief voor het houden van een toernooi bedraagt € 50,--per 6 uren voor het 

gebruiken van de tennisbanen 

5 Er mag gebruik worden gemaakt van de drie banen, die er zijn bij tennisclub Teuge. 

echter wanneer leden van de club willen tennissen tijdens dat toernooi dient baan 3 

hiervoor direct vrijgemaakt te worden 

6 Consumpties en andere etenswaren, die in het reguliere assortiment van de club 

voorkomen, mogen niet meegenomen worden, maar moeten gekocht worden in de 

clubkantine tegen de actueel geldende tarieven 

7 Het tennislid dat verantwoordelijk is voor het goed verlopen van het familietoernooi is 

eveneens verantwoordelijk voor de bardienst. Het is niet wenselijk dat iedereen achter 

de bar werkzaam is. Het tennislid overlegt vooraf met het bestuur hoe de bardienst zal 

worden ingedeeld 

8 Het tennispark, inclusief toiletten en kantine dient schoon achtergelaten te worden 

9 De afrekening vindt plaats door middel van het afstorten van de gedane inkomsten met 

een specificatie hiervan in de kluis onder de kassa 

10  In overleg met het bestuur zal, indien nodig, een sleutel van de kantine worden 

verstrekt 

11 BBQ’s mogen alleen dan worden gehouden na overleg met het bestuur 

12 Familietoernooien mogen gehouden worden op zaterdag en/of zondag overdag. 


