(for English scroll down)

Voorwaarden najaarscompetitie 2021
• De kosten om deel te nemen aan de voorjaarscompetitie bedragen rond de 16,‐ euro per
persoon. Deze kosten worden automatisch afgeschreven, en bestaan uit een KNLTB bijdrage
en ballengeld.
• Je dient op de volgende data beschikbaar te zijn:
❏ Vrijdag: 17 en 24 september; 1, 8, 15, 22 en 29 oktober.
❏ Zaterdag: 18, 25 september; 2, 9, 16 , 23 en 30 oktober.
❏ Zondag: 19 en 26 september; 3, 10, 17, 24 en 31 oktober.

• Als je nu al weet dat je op 2 of meer van deze data niet kunt, schrijf je dan niet in, als je je
wel inschrijft en achteraf blijkt dat je (zonder goede reden) meer dan 2x afwezig bent dan zullen
daar consequenties aan zijn verbonden, dit kan een boete betekenen of uitsluiting voor de
competitie. Je kan dan wel als invaller spelen: geef je daarvoor op door te mailen naar Victor
Petit: tennis@dstvobvius.nl, met vermelding van je beschikbaarheid.
• Indien je je zonder gegronde reden na zondag 13 juni 2021 terugtrekt uit de competitie, zullen
daar consequenties aan verbonden zijn. De boete bedraagt 25 euro, zoals beschreven in het
Huishoudelijk Reglement.
• Bezit van een X-abonnement voor 2020‐2021 is verplicht voor deelname aan de
Najaarscompetitie 2021.
• Op competitiedagen waar men thuis speelt, dienen alle leden in een shirt met TU Delft
logo te tennissen.
• Leden die niet in het bezit zijn van een shirt met het TU Delft logo, zijn verplicht tot één van
de volgende twee opties:
▪ Aanschaf van een Obviusshirt

▪ Het laten bedrukken van een eigen T-shirt met het TU-logo (gratis). Lever voor een
bedrukking je shirt in bij Luuk Nieboer: penningmeester@dstvobvius.nl

Terms and conditions autumn competition 2021
• The cost for participation is approximately 16,‐ euros. These costs include a contribution
for the KNLTB and the balls.
• You have to be available on the following days:
❏ Friday: 17th and 24th of September; 1st, 8th, 15th, 22nd and 29th of October.
❏ Saturday: 18th and 25th of September; 2nd, 9th, 16th, 23rd and 30th of October.
❏ Sunday: 19th and 26th of September; 3rd, 10th, 17th, 24th and 31st of October.

• If you already know that you won’t be able to play on at least 2 of these dates, then don’t sign
up for the fall competition if you do sign up and you are more unavailable for more than 2 times
(without a good reason) there will be consequences. You can sign up for the list of reserves by
sending an email to Victor Petit: tennis@dstvobvius.nl, including your availability.
• If you withdraw from the competition after Sunday the 13th of June 2021 without a proper
reason, there will be consequences. The fine will be 25 euros, as is described in the house
rules.
• You have to be in possession of an X-card 2020‐2021 from X TU Delft to be able to
participate in the Autumn competition 2021
• On competition days you have to wear a shirt with a TU Delft Logo.
• Members who play competition for Obvius but don’t have a shirt with a TU-logo will have to
make a choice between:
▪ Purchasing an Obviusshirt
▪ Have an TU logo printed on one of your own shirts (free). This can be done by handing your
shirt over to Luuk Nieboer: penningmeester@dstvobvius.nl

