REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE VZW

Algemene bepalingen.

Dit Reglement van Inwendige Orde beoogt de vastlegging van rechten en
verplichtingen voor de aangesloten leden van de Koninklijke Tennisclub Wase en
refereert aan de statuten van voornoemde vzw, zoals opgericht op 4 november 1967
en alle daaropvolgende statutenwijzigingen.
Alle aangesloten (werkende en niet-werkende) leden van de Koninklijke Tennisclub
Wase onderwerpen zich aan huidig Reglement van Inwendige Orde, evenals de
vigerende reglementen van Tennis Vlaanderen en de Koninklijke Belgische
Tennisbond, hierna KBTB genoemd, zowel op het tennisterrein als daarbuiten,
tijdens de aanwezigheid in de clubinstallaties en in de installaties welke door Tennis
Vlaanderen of KBTB worden gebruikt voor hun organisaties.
Elk aangesloten lid is ertoe gehouden zich integer en sportief te gedragen en het
nodige gevolg te geven aan de beslissingen van alle officials en voor hen het nodige
respect te tonen tijdens de uitoefening van hun functie. Alle aangesloten leden dienen
zich te onthouden van elke vorm van racisme, pesterijen en discriminatie in hun
uitlatingen en gedragingen.
In het kader van haar jeugdwerking onderschrijft de Koninklijke Tennisclub Wase
het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ (Ethiek in de
jeugdsport), waarbij elke jongere het recht heeft om kampioen te worden, maar
evenzeer het recht heeft om geen kampioen te worden.
( http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/ )
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1. Leden, Lidgelden en toegang tot de terreinen

De Koninklijke Tennisclub Wase is een privéclub waarvan de toegang tijdens het
zomerseizoen voorbehouden is aan de leden.
Het jaarlijks lidgeld dient betaald te worden vóór 1 maart. Leden die interclub
wensen te spelen, dienen hun lidgeld te betalen vóór 1 februari.
De terreinen mogen slechts betreden worden indien het lidgeld betaald is. De club
heeft het recht spelende leden, wiens lidgeld niet betaald is, het terrein te ontzeggen.
Het bestuur heeft het recht om een lidmaatschap te beëindigen om dwingende
redenen. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt
voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor
uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door het bestuur.
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de club het lidmaatschap
schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig
heeft gemaakt aan een inbreuk op grensoverschrijdend gedrag, zoals pesterijen,
diefstal, vandalisme, geweld, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen,
intimidatie, mishandeling, chantage, etc.

Op de terreinen is roken en het verbruik van alcoholische dranken verboden; spelen
‘onder invloed’ is niet toegelaten. Algemeen geldt er een nultolerantie voor drugs op
de clubaccommodatie, zowel in handel als gebruik.

Fietsen en motorfietsen moeten op een aangeduide plaats gezet worden. Motorfietsen
worden uitsluitend gestart en stilgelegd in de dreef in dewelke zich de ingang van de
club bevindt. Beplanting mag niet beschadigd worden.

Het clubhuis als de terreinen zijn toegankelijk op de volgende uren
-

Maandag namiddag vanaf

14.00 uur.

-

Woensdag en vrijdag vanaf

10.00 uur ’s morgens.

-

Alle andere dagen vanaf

09.00 uur ’s morgens.
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2. Gebruik van de tennisterreinen en infrastructuur

Gebruikers (spelers) van de terreinen worden geacht op de terreinen te verschijnen in
correcte tenniskledij en met aangepast schoeisel (vlakke zool).

Wanneer het net van een der terreinen neergelaten is, is het terrein onbespeelbaar.
Het is dan ook verboden op eigen initiatief het net aan te spannen. Indien er zich
plassen op de terreinen bevinden is het de leden verboden deze door gelijk welk
middel te verwijderen.

Enkele minuten voor het verstrijken van de speelduur moet het terrein worden
geveegd met de daartoe voorziene sleepmatten/terreinborstels. Indien nodig moeten
de buitenterreinen gesproeid worden. Het aanzetten van de automatische sproei
installatie is voorbehouden aan de uitbater of terreinverantwoordelijke.

De club kan te allen tijde de terreinen opeisen voor tornooien, interclubs, trainingen,
sportactiviteiten, enz…

Verantwoordelijk gebruik

Het is verboden het clubpatrimonium te beschadigen. Beschadigingen moeten
onmiddellijk kenbaar gemaakt worden aan een bestuurslid of uitbater van het
clubhuis.
Honden zijn niet toegelaten in het clubhuis en dienen buiten aan de leiband
gehouden te worden.
De breuk van wastafels en spiegels, en iedere andere beschadiging moet aan
een bestuurslid of aan de uitbater kenbaar gemaakt worden.
-

De club is niet verantwoordelijk voor vergeten of verloren voorwerpen.
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Interclub en lessen
De interclubwedstrijden hebben absolute voorrang op alle terreinen. Ingeval van
regen, hebben de interclubspelers voorrang om de wedstrijden onmiddellijk indoor
verder te betwisten De interclubverantwoordelijke beslist over de verdeling van de
terreinen. Ook lessen kunnen voortgaan op één indoorterrein in geval van regen.

Verstoring en Geluidsbeheersing.
Tijdens competitieve evenementen wordt van de toeschouwers verwacht dat ze het
lawaai tot een absoluut minimum beperken om de wedstrijd niet te verstoren. Ouders
worden verzocht hun kinderen tot stilte aan te manen.
Kinderen mogen de terreinen betreden alleen als ze gaan tennissen. Anders moeten
kinderen buiten de omheining gehouden worden en mogen in geen geval plaats
nemen op de scheidsrechterstoelen en de banken die zich op de terreinen bevinden.

3. Reservatiesysteem
Raadpleeg het afzonderlijke document “Reservatiesysteem voor tennis terreinen”
voor hoe het reserveringssysteem werkt:
http://www.wasetc.be/?q=node/209
Het is te allen tijde verboden de terreinen te betreden zonder geldige reservatie. Ben
je aan het spelen zonder geregistreerd te zijn, dan ben je in overtreding, wat kan
leiden tot clubschorsing.
Zomerseizoen dat loopt van begin april tot eind september:
De terreinen kunnen online gereserveerd worden via het reserveringssysteem van
Tennis Vlaanderen en is alleen mogelijk online via pc en / of via smartphone.
Spelende senior-leden mogen driemaal per jaar een gastspeler uitnodigen, Personen
die geen lid zijn kunnen maximum driemaal per jaar uitgenodigd worden als
gastspeler op hun persoonlijke naam. Spelers niet ingeschreven bij Tennis
Vlaanderen spelen op eigen verantwoordelijkheid en worden geboekt als onbekende
gast.
Winterseizoen loopt van eind september tot begin april.
Terreinen kunnen gehuurd worden via het systeem van vaste verhuur (elke week een
terrein op een vaste dag en vast uur) of via het reserveringssysteem van Tennis
Vlaanderen voor losse verhuur (dit van de beschikbare vrije uren en tegen betaling).
Tijdens het winterseizoen mogen terreinen gehuurd worden door leden en ook nietleden.
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4. Verzekeringen en sportongevallen

Door zijn/haar aansluiting bij de Koninklijke Tennisclub Wase verklaart ieder
aangesloten lid in een goede fysieke conditie te verkeren om de tennissport te
beoefenen. Indien hij/zij hiervan niet overtuigd is, heeft hij/zij de verplichting een
medisch onderzoek te ondergaan alvorens zich aan te sluiten.
Door zijn/haar aansluiting verklaart hij/zij geen verhaal te laten gelden ten aanzien
van de club of haar verantwoordelijken voor zover het risico niet gedekt is door de
verzekering van de aansluiting bij Tennis Vlaanderen. Meer informatie over de
Algemene Voorwaarden van de sportongevallenverzekering op de website van
Tennis Vlaanderen.
https://www.tennisvlaanderen.be/verzekering-sportongevallen
De verzekeringspolis van Tennis Vlaanderen omvat de Burgerlijke
Aansprakelijkheid (BA) inzake schade aan derden en lichamelijke (sport)ongevallen.
De dekking wordt per definitie uitgebreid naar niet-leden die deelnemen aan
clubactiviteiten ter promotie van de tennissport en naar vrijwilligers-niet-leden
betrokken bij de organisatie ervan.
Voor zover het aangesloten lid een tussenkomst wenst van de verzekering van Tennis
Vlaanderen, is hij/zij verplicht, bij ongeval of letsel, opgelopen tijdens de
verplaatsing naar de terreinen van de Koninklijke Tennisclub Wase, tijdens het
tennisspel op de terreinen van de Koninklijke Tennisclub Wase of tijdens een
officieel tornooi op de terreinen van de inrichtende club, binnen de 48 uur hiervan
aangifte te doen of te laten doen bij de clubsecretaris. Bij iedere aangifte is de
verklaring van een ooggetuige van de feiten (melding van naam en woonplaats)
wenselijk. De verzekering van Tennis Vlaanderen vergoedt slechts nadat andere
instellingen zoals mutualiteit, familiale verzekering enz. tussengekomen zijn of dit
weigeren te doen.
De Koninklijke Tennisclub Wase kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
lichamelijke letsels opgelopen bij een ongeval of bij diefstal in haar accommodatie
(terreinen, kantine, parking, sanitair en kleedkamers); dit geldt ook voor ongevallen
met of zonder stoffelijke en/of lichamelijke schade op de parkeerterreinen van de
tennisclub.
De Koninklijke Tennisclub Wase heeft een verzekeringspolis onderschreven ter
dekking van risico’s inzake de objectieve aansprakelijkheid (stoffelijke en
lichamelijke schade) bij brand en ontploffing in gebouwen.
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