HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017

ARTIKEL 1 : DOELSTELLING.
Tennisclub Matchpoint is een tennisclub waar vriendschap en kameraadschap voorop staan. Wij verwachten dat de
spelers/speelsters deze geest in hun gedragingen zullen weerspiegelen.
ARTIKEL 2 : LIDGELDEN EN ABONNEMENTEN.
Iedereen die de terreinen betreedt, moet in regel zijn met een abonnement. Deze zijn strikt persoonlijk en dienen

op het daartoe bestemde bord opgehangen te worden tijdens het spelen. Het bestuur zal hierop gericht
toezien en kan sancties opleggen zoals beschreven in artikel 7. Inschrijvingen op abonnementen kunnen gebeuren

in het clubhuis in Desselgem op de voorinschrijvingsdagen en wekelijks op zaterdag tussen 08u30 tot 09u30.
Bovendien staan de bestuursleden steeds ter uwer beschikking (adressen hieronder vermeld).
Samen met het abonnement wordt aan ieder lid die dit wenst een (genummerde) sleutel overhandigd. Deze sleutel
geeft toegang tot de terreinen en is strikt persoonlijk, wat inhoudt dat deze niet mag doorgegeven worden. De
waarborg voor deze sleutel bedraagt 10 €, doch wordt op het einde van het seizoen terugbetaald bij het indienen van
de sleutel(s). Dit kan tot uiterlijk eind november. Bij verlies of niet-teruggave van de sleutel op het einde van het
seizoen en uiterlijk eind november wordt de waarborg niet terugbetaald.
De prijzen van de abonnementen bedragen : kinderen < 12 jaar : 20 €, jongeren van 12 tot 18 jaar : 50 €, volwassenen >
18 jaar : 75 €, familieabonnement : 170 €.
Alle spelers moeten een abonnement hebben. Een –12jarige mag enkel spelen met of onder toezicht van een +12jarige.
Niet leden, verder gasten genoemd, kunnen enkel spelen vergezeld van een lid dat 5 €/uur betaalt.
ARTIKEL 3 : TENNISUITRUSTING.
Sportkledij is verplicht. Bij warm weer is het niet toegelaten te spelen zonder shirt. Tennispantoffels zijn verplicht
op de terreinen. Deze pantoffels moeten ongeribd en hielloos zijn. Basket- en atletiekpantoffels zijn dus
verboden.
ARTIKEL 4 : TERREINRESERVATIE.
De terreinreservatie gebeurt enkel online op www.tcdesselgem.be . Er kan gespeeld worden tussen 08u30 en 22u30.
Elk lid kan spelen zoveel hij/zij wil, doch men kan slechts opnieuw reserveren als de vorige reservatie voorbij is (wie
bv reserveert op zondag van 09u30 tot 10u30, kan slechts opnieuw reserveren die zondag vanaf 10u30). Men kan
slechts 1 uur tegelijk reserveren. Het spreekt voor zich dat de sparringpartner (die dan ook lid moet zijn) ook 1
(aansluitend) uur kan vastleggen.
Iedere speelperiode bedraagt 1 uur. Een gereserveerd terrein dat na 10 min nog niet is bespeeld, komt vrij voor
eventuele andere spelers. Als geen andere spelers zich aanbieden na een speelperiode, mag gewoon verder worden
gespeeld.
Gasten kunnen geen terrein reserveren en kunnen enkel spelen op uitnodiging van een lid.
Leden die wensen te spelen met een gast sturen voorafgaandelijk een e-mail naar info@tcdesselgem.be met
vermelding 'Reserveren met een gast', datum en uur van de reservatie. Het lid maakt de reservatie via het
gebruikelijke elektronische reservatiesysteem.
De betaling, zijnde 5€/gast/uur, wordt bij reservatie overgeschreven op rekening nr. BE 98 7755 9842 9393 of
wordt cash bezorgd aan iemand van de bestuursleden (zie hieronder).
ARTIKEL 5 : ORDE EN NETHEID.
Iedereen moet zorg dragen voor de orde en de netheid op en rond de terreinen. Papier en allerhande afval moeten in
de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd worden. Er wordt niet gerookt op de terreinen en er worden ook
geen lege blikjes achtergelaten. Het is verboden fietsen en bromfietsen tegen de omheining van de tennisterreinen en
tegen het clubhuis te plaatsen. Ze moeten in de daartoe voorziene rekken geplaatst worden.

…/…

ARTIKEL 6 : VEGEN, BESPROEIEN EN SLUITEN VAN DE TERREINEN.
De leden dienen na iedere speelbeurt het terrein te vegen (een paar minuten voor het einde van het gereserveerde
uur) en dit met de ter beschikking gestelde veegmatten. Bij droog weer mag na iedere speelbeurt het terrein
beneveld worden met de sproeiers. Bij het verlaten van de terreinen worden deze afgesloten met de sleutel.
ARTIKEL 7 : SANCTIES.
Bij niet-naleving van dit reglement kan het bestuur sancties nemen tegenover een lid/niet-lid. Het doorgeven van
abonnement/sleutel door een lid aan een niet-lid wordt bij een inbreuk bestraft met een boete op 75 €, zijnde de
prijs van een abonnement. Verdere inbreuken of andere overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot uitsluiting,
beslissing ligt bij het bestuur. Niet-leden of onbevoegden die zich op het terrein bevinden kunnen strafrechterlijk
vervolgd worden.
ARTIKEL 8 : ONDERHOUD.
Iedere zaterdag tussen 08u30 en 09u30 worden de terreinen afgesloten voor het wekelijks onderhoud.
ARTIKEL 10 : TORNOOIEN/LESSEN.
Tijdens organisaties, tornooien of lessen kan niet gereserveerd worden.
ARTIKEL 11 : WEERSOMSTANDIGHEDEN.
Bij slechte weersomstandigheden (hevige regenval, …) en andere onvoorziene gevallen is het bestuur gemachtigd het
spelen stop te zetten.
ARTIKEL 12 : BEZIT.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tennismateriaal, kledij en persoonlijke bezittingen.
ARTIKEL 13 : VERZEKERING.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en incidenten op en naast de terreinen, evenmin op
de weg van en naar de terreinen, veroorzaakt door of ten laste van onze leden.
Toch werd voor de leden voorzien in een verzekering tegen lichamelijke ongevallen met beperkte waarborgen.
Daartoe werd een abonnementspolis afgesloten bij Ethias. De premies worden betaald door Tennisclub Matchpoint en
zijn verrekend in de lidmaatschapsbijdrage. Alle betalende leden, evenals diegenen die les volgen zijn wel verzekerd.
Het bestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien mocht blijken dat de waarborgen ontoereikend zijn bij
een eventueel schadegeval. Het staat elkeen vrij een individuele polis af te sluiten, dewelke voorziet in ruime(re)
dekkingen.
Indien zich een schadegeval voordoet, dient het slachtoffer zich te wenden tot een van de bestuursleden (zie
hieronder). Aangifte dient zo snel mogelijk te gebeuren, en zeker binnen de 48 uur na het voorval.
Gasten spelen volledig voor eigen risico ; ze zijn NIET verzekerd tegen eventuele eigen schade of schade aan derden.
ARTIKEL 14 : BESTUUR.
Volgende personen maken per 01/01/2017 deel uit van het bestuur, en zijn bijgevolg gemachtigd dit reglement te
doen naleven en sancties te treffen :
DEMEULEMEESTER ILSE
DESMET WIM
DEVEENE ANN
DEVOS WARD
GODDERIS JOKE
VANDEVOORDE CARL
VERAVERBEKE DONAT
VAN TIEGHEM MARIE
HARINCK FABIENNE
ARTIKEL 15 : BESLUIT.

Akkerwindelaan 41
Kleine Nieuwstraat 24
Ballingstraat 40
Tienbunder 40
Schoolstraat 20
Meikeverstraat 1
Kleine Nieuwstraat 21
Tomberg 24
1e Linie Regimentstr.

Beveren-Leie
Desselgem
Desselgem
Desselgem
Beveren-Leie
Desselgem
Desselgem
Beveren-Leie
Ooigem

Tel 056/726907
Tel 056/722176
Tel 056/728717
Tel 056/726808
Tel 0479/450730
Tel 056/703225
Tel 0479/379730
Tel 0498/437548
Tel 0479/351663

ALLE PERSONEN DIE ZICH EEN ABONNEMENT AANSCHAFFEN EN GASTEN DIE SPELEN OP UITNODIGING,
VERKLAREN ZICH AKKOORD MET DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

