Clubreglement

Versie 01/03/2016

Tennisclub Roosendael is een aangename tennisclub waar zowel recreanten als
competitiespelers altijd welkom zijn. Tennissen kan tijdens het zomerseizoen in principe
van begin april tot eind september en dat in functie van de weersomstandigheden. De
tennisterreinen blijven voorbehouden voor de leden. Om alles in goede banen te leiden,
is er een officieel reglement opgesteld.
Aansluitingsvoorwaarden
1. Er zijn specifieke abonnementen voor kinderen tot 8 jaar, voor kinderen van 8 tot 12 jaar,
voor jongeren van 13 tot 18 jaar, voor studenten, voor individuele volwassenen en voor
families.
De kostprijs wordt jaarlijks meegedeeld.
2. Alle leden van tennisclub Roosendael zijn ook automatisch lid van de Tennis Vlaanderen.
Verzekering
1. Leden van tennisclub Roosendael krijgen een sportverzekering via Tennis Vlaanderen
die loopt van 01/04 tot en met 31/03 van het daaropvolgende jaar.
2. Voor niet-leden kan de club op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Openingsuren
1. Openingsuren terreinen: 9.00 tot 22.00 u.
2. Openingsuren clubhuis: enkel tijdens het zomerseizoen.







van maandag tot vrijdag: 18.30 tot 23.00 u.
op woensdag:14.00 tot 23.00 u (in functie van de lessen)
op zaterdag: 9.00 u tot 18.00 u. (in functie van de lessen)
op zondag: 10.00 u tot 13.00 u.
tijdens het clubtornooi:(in functie van de tornooikalender)
NB: van die uren kan worden afgeweken ifv de beschikbare vrijwilligers.

3. Tijdens een interclubontmoeting is de thuisploeg verantwoordelijk voor de bar.
Terreinen reserveren
1. Leden kunnen de terreinen enkel reserveren via de website en schikken zich op die
manier naar de restricties/mogelijkheden die het systeem toelaat.
2. Elke speelbeurt begint op het uur.
3. Wanneer een speler is verhinderd, moet hij zijn reservatie annuleren zodra hij dat weet.
Een reservatie vervalt 15 minuten na aanvang van de gereserveerde periode.
4. Wanneer het gereserveerde terrein vrij is voor of na het gereserveerde uur kan er
vroeger worden begonnen of langer worden doorgespeeld.
5. Jongeren tot 16 jaar kunnen geen terreinen reserveren na 19.00 uur.
6. Het is niet toegelaten om te reserveren onder een andere naam.
Gastspelers, terreinzorg, verlichting, pantoffels…
1. Niet-leden (gastspelers) kunnen uitgenodigd worden na voorafgaand akkoord van een
bestuurslid en mits betaling van 5€ per persoon per begonnen speluur en dat met een
maximaal 3 keer per seizoen.
2. Spelers moeten na elk gebruik de terreinen binnen de gereserveerde tijd gelijk strijken of
borstelen met het ter beschikking gestelde materiaal. Het is niet toegelaten afval zoals
flessen, tapes enz. achter te laten.

3. Het bestuur behoudt zich het recht voor de terreinen onbespeelbaar te verklaren.
4. Het bestuur kan de terreinen reserveren voor tornooien, lessen, tenniskampen,
interclubwedstrijden en andere clubinitiatieven. Reeds gemaakte reservaties kunnen
hierdoor komen te vervallen.
5. Tennispantoffels met vlakke zool zijn verplicht voor het betreden van de gravelterreinen.
Clubhuis.
1. Dranken worden geleverd en verkocht door de club. Inbreng van eigen dranken is enkel
toegelaten op het terrein en tijdens spelmomenten.
2. Het clubhuis met keuken, lokalen en aanhorigheden, staat ter beschikking van de leden.
3. Speciale evenementen (barbecue, kaas en wijn, verjaardagen etc.) worden tijdig
aangevraagd bij het bestuur. Die evenementen kunnen slechts toegestaan worden als ze
worden ingericht door en voor de leden en als ze de club als geheel ten goede komen.
Het gebruik van de accomodatie is niet gratis en de prijs wordt op voorhand bepaald door
het bestuur.
4. Elke interclubploeg kan éénmaal per seizoen een evenement organiseren om de
ploegkas te spijzen. Bij die activiteiten zijn de opbrengsten van de bar voor de club.
5. Het clubhuis, het terras, de keuken en de kantine moeten door de inrichters opgeruimd
en netjes achtergelaten worden. De inrichters zullen rekening houden met de voorziene
sluitingsuren en tijdig de nodige afspraken maken met de verantwoordelijke voor de
kantine.
Interclub
1. De club zal slechts een ploeg inschrijven voor deelname aan de interclubcompetitie
wanneer het bestuur ervan overtuigd is dat ze voldoende gestructureerd is om zonder
problemen de competitie rond te maken.
2. Interclubploegen die beboet worden, moeten de boete zelf betalen, tenzij aangetoond
wordt dat de ploegverantwoordelijken geen fouten hebben begaan.
3. De club komt voor de helft tussen in de kosten voor aankoop van het aantal reglementair
voorziene interclubtennisballen, op voorwaarde dat de interclubploeg het door het
bestuur goedgekeurde ballenaankoopbeleid respecteert.
4. De interclubploegen zullen bij de maaltijden dranken serveren die door de club worden
geleverd. De kosten van de maaltijd blijven ten laste van de ploeg. Het nuttigen van zelf
meegebrachte dranken is verboden.
Tennislessen, kampen en stages
De tennislessen die worden gegeven onder de naam van de club - al dan niet op de
terreinen van de club - worden via de club aangevraagd en georganiseerd, in samenspraak
met de lescoördinator. Iedereen die tennisles of -stage wil volgen dient een aanvraag te
doen via de lescoördinator en dat bij voorkeur via het contactformulier op de website onder
de rubriek lessen. Het is niet toegelaten om tennislessen te geven aan niet-leden.
Voor een uitgebreid reglement rond lessen en stages verwijzen wij naar bijlage 1.

Bijlage 1: Tennislessen, kampen en stages.
1. Iedereen die tennisles of stage wil volgen dient een aanvraag te doen via de
lescoördinator, en dat bij voorkeur via het contactformulier op de website onder de
rubriek lessen
2. Het bestuur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de lessen /stages niet te laten
doorgaan indien er onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige
schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Bij een afgelasting wordt de lesnemer hier
minstens 24 uur op voorhand van verwittigd en wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
3. Een lessenreeks bestaat uit x-aantal lessen, tenzij anders aangegeven. De lessen gaan
door op vaste tijdstippen.
4. In de tornooiweken wordt er geen les gegeven.
5. Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 60 minuten verstaan
6. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de deelnemer of de ouders hiervan een
schriftelijke bevestiging per email.
7. De indeling gebeurt in functie van het spelniveau. Verder is het voorbehouden aan de
lescoördinator om een lesgever toe te wijzen.
8. Indien een les niet kan doorgaan omdat de banen niet bespeelbaar zijn om welke reden
dan ook, zal de les worden ingehaald.
9. Het niet opdagen van een deelnemer op een les, kamp of stage geeft onder geen beding
recht op vergoeding noch vervanging. Wanneer een lesgever niet kan en wanneer de les
hierdoor komt te vervallen, wordt de les op een later tijdstip ingehaald.
10. De club is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit
voortvloeiende schade.
11. Voor vragen en/of opmerkingen betreffende de tennislessen of andere activiteiten, kunt u
steeds terecht bij de lesgever of de lescoördinator.
12. Privélessen kunnen en mogen rechtstreeks met de lesgever worden afgestemd, mits dat
de lescoördinator hiervan op de hoogte wordt gesteld. Reservaties dienen altijd te op
naam te gebeuren via het reservatiesysteem.

