Aandachtspunten in en rond het clubhuis
1. Diegene die in het bezit is gesteld van een toegangssleutel, kan ook
buiten de vastgestelde openingstijden “baan7” betreden. Vandaar hierbij
enige aandachtspunten.
2. Wil je de ruimte van “baan7” betreden, overtuig je er dan van of er reeds
personen aanwezig zijn. Zo ja, dan heeft men de beveiliging reeds
uitgeschakeld. Dit is te merken, omdat er dan geen pieptoon gaat bij
binnenkomst. Dus dan niet schakelen!
3. Zo niet, dan hoor je na het openen van de toegangsdeur een pieptoon,
waarna binnen (30 sec) de inbraakbeveiliging met de sleutel moet
worden uitgeschakeld. De sleutelschakelaar vind je op de wand onder de
televisie.
4. Bij vertrek dien je er voor te zorgen dat alle deuren (ook
schuifdeuren) zijn afgesloten en alle verlichting is uitgeschakeld.
5. Hierna schakel je de inbraakbeveiliging van “baan7” in via de
sleutelschakelaar. Er volgt gedurende 30 sec een pieptoon, waarbinnen
je de ruimte moet verlaten. Sluit als laatste de toegangsdeur van “baan7”.
Pas als de zoemer stopt is de beveiliging van de ruimte ingeschakeld.
Indien je iets bent vergeten en teruggaat, altijd eerst weer het alarm
uitschakelen!
6. Indien je van deze procedure afwijkt, zal er bij onjuist handelen
onherroepelijk het alarm afgaan. Gaat het alarm af, schakel het dan uit
met de sleutel en blijf wachten op een telefoontje van de meldkamer.
Zo wordt voorkomen dat een bestuurslid en/of politie voor vals alarm naar
het clubhuis moet komen.
7. Gelieve géén mededelingen en reclames op deuren en ramen aan te
brengen, alleen op het daarvoor bedoelde mededelingenbord.
8. Geen stoelen van binnen op het terras gebruiken, hiervoor zijn voldoende
terrasstoelen in de stoelenberging aan het einde van het terras.
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9. Wanneer je ’s avonds als laatste de tennisbaan verlaat, wil je dan de
baanverlichting uitdoen. We willen als vereniging graag energieneutraal
handelen.
10. Zijn er terrasstoelen gebruikt, dan graag de stoelen weer terugzetten in
de stoelenberging en de berging met de sleutel uit de hal afsluiten en
sleutel terughangen.
11. “Gevonden” voorwerpen die langdurig in de garderobe blijven
hangen/liggen zullen na enige tijd in een ton in de binnenberging worden
bewaard en na enkele maanden worden verwijderd.
12. Voor het afsluiten of vertrek de kopjes en glazen naar binnen
halen/brengen.
13. Indien je als laatste de entree van het clubhuis verlaat, zorg dan dat de
verlichting van de gang en entree ook is uitgeschakeld. (De
nachtverlichting buiten wordt automatisch in- en uitgeschakeld)
14. Voor noodsituaties, bijvoorbeeld na oproep van een ambulance, is de
hoofdpoort ook te openen met de sleutel van de stoelenberging.

Bij voorbaat dank voor je medewerking.
Het bestuur van T.V.Breakpoint’83
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