Kantinereglement
Bar
C.01 Er mag absoluut geen jeugd jonger dan 16 jaar achter de bar komen
C.02 Er word geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar
C.03 Consumpties dienen meteen afgerekend te worden, behalve bij de competitie
C.04 Commissies die tijdens hun activiteiten als commissie consumpties van de bar
mogen gebruiken, dienen deze op een aparte afrekening in de kassa te verwerken.
C.05 Degene die bardienst heeft, mag tijdens zijn dienst niet zelf gaan tennissen; hij
wordt geacht tijdens zijn dienst voortdurend de verantwoordelijkheid voor de bar te
dragen.
C.06 Mocht de bardienst niet op komen dagen, bel dan de captain van die week op.
Algemeen
C.07 Het clubhuis is alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging en hun gasten
C.08 Een ieder wordt geacht zich volgens algemeen geldende fatsoensnormen te
gedragen in het clubhuis
C.09 Tassen horen beneden in de kleedruimte opgeborgen te worden
C.10 Roken is in het gehele clubhuis niet toegestaan
C.11 Honden zijn in het clubhuis niet toegestaan (overigens: op het terras en op andere
plaatsen in het park dienen de honden aangelijnd te zijn)
C.12 Er mag niet om geld gespeeld worden
C.13 De (sociale) controle op naleving van de regels in het clubhuis en op het tennispark
is een verantwoordelijkheid van elk lid van TV Heusden
C.14 De tennisvereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van bezittingen en schade op
enigerlei wijze opgelopen tijdens het betreden van het tennispaviljoen en het
gebruik van de faciliteiten

Vergaderruimte
C.15 De vergaderruimte is bedoeld voor vergaderingen van bestuur en commissies
C.16 De vergaderruimte is kan ook gebruikt worden als werkplek voor de
toernooicommissie van de open toernooien en de clubkampioenschappen
C.17 De vergaderruimte kan door bestuur en commissies voor hun activiteiten
gereserveerd worden; daartoe dient het bestuur van te voren op de hoogte te
worden gebracht
C.18 De vergaderruimte mag op geen enkele manier gebruikt worden om materiaal in op
te slaan

