Huishoudelijk reglement
1) Als aangesloten lid dien je lid te zijn van TennisVlaanderen.
2) Indien je wil tennissen, reserveer dan via de website van onze club, de website van TennisVlaanderen of
op de computer in de kantine. Je kan twee uren reserveren. Indien je geen gebruik maakt van je
reservatie, annuleer die dan ten laatste 2 uren vóór het te spelen uur.. Een plein dat tien minuten na
aanvang van het speeluur niet bezet is, mag door andere leden ingenomen worden.
3) Op vrijdagavond wordt er vanaf 19 uur in principe dubbel gespeeld.
4) Je dient in aangepaste kledij te spelen. Alleen tennisschoenen met vlakke zolen zijn toegelaten. Witte
tenniskledij is niet meer verplicht. T-shirts of sweatshirts met bekende merknaam zijn zelfs toegelaten.
Een goedkope, voorbedrukte T-shirt is evenwel verboden.
5) Het bestuur heeft steeds het recht om eventueel gereserveerde uren op te eisen om lessenreeksen,
competities of clubactiviteiten te organiseren. De benadeelde krijgt hiervan een mail.
6) Na ieder speeluur ben je verplicht om het gebruikte plein te borstelen. Een speeluur duurt 55 minuten:
voorzie 5 minuten om te keren. Eventuele gaten of oneffenheden dien je met de lat gelijk te maken.
7) Maak na elk gespeeld uur je tennisschoenen zuiver. Draag er zorg voor dat je geen gravelresten achter
laat op het terras, in de kantine en in de kleedkamers.
8) Indien je materiële schade vaststelt op een gereserveerd plein, breng je onmiddellijk iemand van het
clubbestuur op de hoogte. Zo voorkom je er zelf aansprakelijk voor gesteld te worden.
9) Behalve voor competities en lessenreeksen mogen op elk plein nooit meer dan 4 personen aanwezig zijn.
10) Bij een ongeval of een kwetsuur dien je iemand van het clubbestuur, bij voorkeur de secretaris te
verwittigen, zoniet vervalt alle aansprakelijkheid.
11) Jongeren (minder dan 16 jaar) mogen na 19 uur geen plein meer reserveren. Ze mogen ook niet
deelnemen aan activiteiten en competities ingericht voor de volwassenen.
12) Indien je in een andere club deelneemt aan interclubwedstrijden, mag je niet aan de
clubkampioenschappen deelnemen. Voor het clubkampioenschap telt ook je dubbelklassement.
13) De pleinen zijn dagelijks geopend vanaf 9 uur tot 23 uur. Bij slecht weer is de technische commissie
gemachtigd de pleinen te sluiten.
14) De kantine is van maandag tot vrijdag open van 18 uur tot 1 uur.
Op zaterdag is ze gesloten en elke zondag tenslotte kan je er terecht van 9 tot 13 uur.
Feestdagen zijn sluitingsdagen.
Voor competities en omwille van het voetbal van KRC Genk worden de openingsuren naar behoefte
aangepast.
15) Lidgelden moeten altijd volledig betaald worden ongeacht de datum van aansluiting. Vanaf 1 april is het
lidgeld niet meer terugvorderbaar.
16) As TC VZW bestaat uit aangesloten leden, werkende leden en eventueel ereleden. De aangesloten leden
zijn personen die belang stellen in het beoefenen van tennis. Zij moeten door het clubbestuur aanvaard
worden. In de schoot van de vereniging worden zij vertegenwoordigd door een aantal afgevaardigden die,
na aanvaarding van het clubbestuur, de titel dragen en de hoedanigheid hebben van werkende leden. De
werkende leden zijn personen die door hun vorming of door hun ervaring doelmatige medewerking
verlenen aan de werkzaamheden van de vereniging. De ereleden worden door het bestuur ter
goedkeuring voorgedragen op de jaarlijkse statutaire vergadering. Deze voordracht gebeurt op basis van
bewezen uitzonderlijke verdienste voor de club. Ereleden kunnen zowel spelend als niet spelend zijn.

