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Sleutelbeleid toegang park en
clubhuis
Toegang tot het park
De toegang tot het tennispark is
voor leden mogelijk middels het
verkrijgen van de sleutel die
aan de buitenlantaarn hangt op
de Kosterdijk 17, bij Coby van
Eijk. Degene die de slautel daar
ophaalt is er ook
verantwoordelijk voor dat het
park weer correct wordt
afgesloten en de sleutel weer op
de Kosterdijk terecht komt. Als
deze verantwoordelijkheid op
het park aan een ander lid wordt
overgedragen, dient dat
expliciet te worden
afgesproken. De (op dat
moment) sleutelhouder draagt
er ook zorg voor dat er geen
onbevoegde op het park of op
de banenn komen.

Toegang tot de kleedkamers en
de verlichtingsruimte
Dezelfde sleutel als genoemd
onder 1 geeft toegang tot de
zijdeur van het clubhuis (langs
baan 1). In de hal bevinden zich
de knoppen voor de
baanverlichting. Via de hal is er
toegang tot de kleedkamers.

Reguliere toegang tot het
clubhuis
De leden van het bestuur en de
leden van de commissies zijn in

het bezit van een sleutel van
het clubhuis. Deze wordt
uitgegeven voor de uitoefening
van hun functie. Mochten zij
deze toegang aanwenden om
het clubhuis ook voor andere
spelers open te stellen, dan
dragen zij integraal
verantwoordelijkheid voor:
De orde en netheid in clubhuis
Het correct afsluiten van het
clubhuis
Het zorgdragen voor een
correcte betaling van
genuttigde consumpties
Het aanvullen van de voorraad
in het clubhuis
Na beëindiging van de
bestuurs- of commissiefunctie
wordt de sleutel van het
clubhuis weer onverwijld
ingeleverd bij het bestuur. Bij
verzuim om deze binnen 1
maand na verzoek daartoe in te
leveren wordt € 15,-- aan
kosten in rekening gebracht +
het recht op het gebruik van de
sleutel ingetrokken.

Bijzondere uitgifte
Het bestuur kan besluiten om
individuele leden voor een
bepaalde periode de
beschikking te geven over een
sleutel. Hiervan kan sprake zijn
als in teamverband met
regelmaat gespeeld wordt en
expliciet gebruik wordt
gemaakt van de consumpties
uit het clubhuis.

De sleutel wordt alsdan op de
persoon verstrekt en is nooit
overdraagbaar. De sleutelhouder
is gehouden als ‘een goed vader’
over de sleutel te waken en
mogelijk verlies onmiddellijk
aan het bestuur te melden.
Voor de sleutelhouder gelden
dezelfde plichten als voor
bestuursleden en
commissieleden.

