REGLEMENT Tennisclub de Vloer Vloerstraat 71 – 3020 Herent 016/23 66 25
devloer@skynet.be

Artikel 1
Elk lid of bezoeker wordt geacht kennis genomen te hebben van dit huishoudelijk reglement. Dit reglement kan
naargelang de bezettingsgraad of na overleg met de leden door het bestuur aangepast worden.

Artikel 2
Men is lid van De Vloer van zodra de bijdrage betaald is.

Artikel 3
De terreinen worden ter beschikking gesteld, uitsluitend aan de leden van De Vloer en bij gelegenheid aan spelers
die wedstrijden tegen De Vloer betwisten, of die deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door De Vloer. Indien
voldaan is aan de verder in dit reglement vermelde voorwaarden, kunnen ook, uitzonderlijk, niet-leden spelen. Zie
artikel 11 + 12.
Alle spelers hebben dezelfde rechten en zullen zich nooit op een kwalificatie kunnen beroepen teneinde zich aan de
bestaande regels te kunnen onttrekken.

Artikel 4
Ieder lid is vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken, maar kan hierbij geen aanspraak maken
op zijn betaalde bijdrage. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 5
Ieder lid is verplicht de verzekering bij de Vlaamse Tennisvereniging (VTV) te onderschrijven.
Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of diefstallen. De leden zijn verzekerd voor
ongevallen via de VTV.
De ongeval formulieren kunnen aan de bar aangevraagd worden.

Artikel 6
De terreinen zijn toegankelijk vanaf maandag 06 april 2015 tot 20 09 2015, in de week van 9u tot 23u, in het weekend van 9u tot
19u.
Openingsuren van het cafetaria : alle dagen vanaf 10u, dinsdag 12u en vrijdag 15u. Sluitingsuur in de week om
01u00. Men gelieve dit te respecteren!

Artikel 7
De spelers zullen voor hun eigen uitrusting instaan. Zij zorgen voor een aangepaste sportkledij en schoeisel (de
zool mag geen oneffenheden vertonen). Indien geen aangepast schoeisel wordt men niet toegelaten op het
terrein.

Artikel 8
De terreinen kunnen zonder voorafgaand bericht onbespeelbaar worden verklaard wegens slechte
weersomstandigheden of voor onderhoudswerken. Bij regen moet men onmiddellijk de terreinen verlaten.

Artikel 9
In geval van tornooien of andere wedstrijden worden de terreinen op voorhand gereserveerd door de tornooileiding
op de inschrijvingsbladen. De leden zullen hiervan tijdig kennis kunnen nemen via de berichtgeving in de bar.

Artikel 10
De reservatie gebeurt door de naam van twee spelers (naam + voornaam) te noteren in het inschrijvingsboek
maximaal 8 dagen vooruitlopend. In overeenkomst met de reservatie dient op de
voorziene tijd en het voorziene terrein gespeeld te worden. Het reservatierecht vervalt indien 10 minuten na het
uur de spelers zich niet op het terrein bevinden. Indien men door onvoorziene omstandigheden niet kan spelen,
moet men vooraf verwittigen zowel de club als de tegenspeler. Bij het niet annuleren van de reservatie krijgt men
een eerste verwittiging. Gebeurt dit een tweede maal kan de club de betrokken persoon voor een week schorsen.
Iedere speler heeft 2 reservatierechten. Dit betekent geenszins dat er maar tweemaal per week kan gespeeld
worden. Elk lid kan na beëindigen van een gereserveerd uur onmiddellijk terug een vrij uur reserveren, misschien
reeds voor de dag nadien. (maximaal 8 dagen vooruitlopend) Naast deze 2 reservatiebeurten is extra reserveren
wel mogelijk alleen de dag zelf. Men kan telefonisch reserveren tijdens de openingsuren van de bar (niet via mail !).
Zie art. 6
Jongeren tot en met 18 jaar mogen tijdens de werkdagen enkel reserveren tot 19u.d.w.z. laatste reservatie: van
18u tot 19u.
Kinderen die niet tennissen worden omwille van veiligheidsredenen niet toegelaten op het terrein.

Artikel 11
Clubleden kunnen uitzonderlijk met een of meerdere gasten tennissen onder volgende voorwaarden:
– enkel tijdens het weekend en in de week voor 19u.
- de gast dient zich te schikken naar het reglement van de club.
- aanmelding en betaling van de huurprijs van het terrein dient te gebeuren aan de bar voor aanvang van
het spel. Elke gastspeler betaalt 6€.
– Gastspelers jonger dan 14j. betalen 3€/uur.

Artikel 12
Leden vreemd aan de club kunnen op de terreinen spelen onder de volgende voorwaarden:
12€ per uur per terrein, spelers jonger dan 14 jaar betalen 5€
moeten zich schikken naar het reglement van de club
Kunnen niet spelen in de week (maandag t.e.m. vrijdag) na 19u.

Artikel 13
Bij het beëindigen van het spel wordt het terrein geëffend met het sleepnet.

Artikel 14
In het geval het terrein te droog ligt bij aanvang, moeten de spelers dit sproeien vooraleer zij beginnen te spelen.

Artikel 15
Er geldt rookverbod op de tennispleinen, in het cafetaria en in de kleedkamers. De uit de bar meegenomen glazen
en flessen dienen teruggebracht te worden.Blauwe zakken zijn beschikbaar voor plastiek en blik.

Artikel 16
Iedereen die gebruik maakt van de accomodatie is verplicht deze in goede staat te houden. Alle beschadigingen
dienen onmiddellijk gemeld te worden aan een bestuurslid. Voor elke beschadiging die opzettelijk veroorzaakt
werd, kan schadevergoeding of rechtsvordering, indien nodig, geëist worden.

Artikel 17
Een clublid kan door het bestuur gesanctioneerd en uitgesloten worden. Bij overtreding van het reglement wordt
de speler verwittigd. Na een tweede verwittiging volgt een tijdelijk schorsing (14 dagen). Op de derde overtreding
volgt uitsluiting. De speler in kwestie kan in geen geval zijn lidgeld terug vorderen.

