ATC Emelwerth
rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap
rechten
1. Als er getennist kan worden, heeft u het gehele jaar vrij toegang tot ons
tennispark en clubhuis aan de Sportlaan.
2. U mag tennissen op de buitenbanen aan de Sportlaan, zolang deze voor tennis
geopend zijn. De vier gravelbanen (baan 1-4) zijn geopend van begin april t/m
september. De zes Smashcourtbanen (baan 5-10) zijn het gehele jaar geopend,
behalve als er sprake is van opdooi.
3. U mag een niet-lid introduceren om met u te tennissen. Hiervoor dient u van te
voren een introductiekaart aan te schaffen in het clubhuis of bij de
ledenadministratie. De introductiekaart kost vijf euro en is geldig voor één hele
dag en kan gedurende die dag gebruikt worden om, samen met één of meer
leden, een tennisbaan af te hangen.
4. U mag deelnemen aan alle door de Vereniging georganiseerde aktiviteiten, tenzij
deze vanuit hun aard voor u niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld: 50+ toernooi is
alleen voor 50+-ers).
5. U mag zich beschikbaar stellen voor functies in de commissies. De vereniging kent
als vaste commissies: Parkcommissie, Recreatiecommissie, Jeugdcommissie en
Technische Commissie.
6. U mag zich beschikbaar stellen voor een functie in het bestuur. In het bestuur
zitten, naast de voorzitters van de commissies, een voorzitter, secretaris en
penningmeester.
7. U mag zich beschikbaar stellen voor verenigingsaktiviteiten, zoals bardiensten of
incidentele ondersteuning van de commissies.
8. U heeft toegang tot en aktief en passief stemrecht op de ledenvergadering.
9. Als lid van ATC Emelwerth bent u tevens lid van de Koninklijke Nederlandse LawnTennis Bond (KNLTB) en geniet u alle daaraan verbonden rechten, zoals het recht
op deelname aan officiële open toernooien van andere tennisverenigingen.

plichten
1. U gedraagt zich correct op en rond de tennisbanen. Dat betekent onder meer:
geen gevloek en getier, geen misbruik van het racket, geen onsportief gedrag.
2. Bij het tennissen draagt u geschikte tennisschoenen en draagt u correcte
tenniskleding.
3. U draagt uw steentje bij aan het klein onderhoud van de banen: sproeien indien
nodig (voor de gravelbanen), slepen elke keer na het spelen.
4. U hangt altijd uw tennisbaan af met de ledenpas, ook als het stil is op de banen.
5. U neemt het afhangreglement voor de tennisbanen strikt in acht.
6. Als u competitie speelt, gedraagt u zich ook bij uitwedstrijden correct en volgt u
de regels van de tennisvereniging waar u te gast bent.
7. U spreekt andere leden erop aan als zij in strijd met de bovenstaande plichten
handelen.
8. Als u (door bestuur of commissie) gevraagd wordt bepaalde verenigingstaken op u
te nemen, zult u in redelijkheid overwegen of u die taken op u kunt nemen. (Let
wel: we zijn een vereniging! We zullen alles samen moeten doen!)
9. U betaalt tijdig, voor 1 maart, uw contributie, of u geeft voor de inning van uw
contributie een machtiging af bij de ledenadministratie of de penningmeester.
NB: het bovenstaande is een vrije weergave van de rechten en plichten van de leden, die uiteraard
ondergeschikt is aan het gestelde in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

