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Inleiding 

Het huishoudelijk reglement heeft als doel basisafspraken te maken met alle leden van VZW TC Nobel. Dit reglement 

bestaat uit een aantal artikels die hieronder beschreven worden. 

 

Artikels 

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 TC Nobel van zodra het lidgeld betaald is 

Artikel 3  

De terreinen worden ter beschikking gesteld, uitsluitend aan de leden van TC Nobel en bij gelegenheid aan spelers die 

wedstrijden tegen TC Nobel betwisten, of die deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door TC Nobel. 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 via Francis Pollet aangevraagd worden.  

  



 
 
Artikel 6  

De terreinen zijn toegankelijk vanaf zondag 01 april 2018 tot 30 september 2018 na formele goedkeuring van het bestuur 

betreffende de bespeelbaarheid.  

Openingsuren van het cafetaria gedurende een gewone week 

• Maandag : 18:00h tot … 

• Dinsdag : 18:00h tot … 

• Woensdag : 13:00h tot … 

• Donderdag : 18:00h tot … 

• Vrijdag : 17:00h tot … 

• Zaterdag : gesloten of open voor uitzonderlijke redenen 

• Zondag : gesloten of open voor uitzonderlijke redenen 

Tijdens andere weken waar er evenementen plaats vinden (zoals interclub, tornooi, evenement) worden de 

openingsuren van de bar aangepast in functie van het evenement. 

Artikel 7  

De spelers zullen voor hun eigen uitrusting instaan.  

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 het clubbestuur. Deze 

reserveringen zijn duidelijk merkbaar op de reserveringstool van Tennis Vlaanderen.  

Artikel 10  

TC Nobel maakt gebruik van het Tennis Vlaanderen reservering systeem dat ter beschikking gesteld wordt door Tennis 

Vlaanderen. 

We verwachten dat alle leden hun veld reserveren voordat er gespeeld wordt. Dit voorkomt misverstanden en problemen 

op de club. De personen met de reservaties op het reserveringssysteem hebben steeds voorrang op spelers die niet 

gereserveerd hebben. 

Het TC Nobel bestuur zal trachten volgende evenementen op voorhand te reserveren zodat alles duidelijk is voor de 

leden welke velden wanneer beschikbaar zijn: 



 
 

• Lessen in samenspraak met de hoofdtrainer 

• Interclub op basis van de opgestelde kalender (2 velden per ploeg) 

• Tornooien 

Artikel 11  

Clubleden kunnen uitzonderlijk met een of meerdere gasten tennissen onder volgende voorwaarden:  

• het geen repetitief karakter krijgt  

• de gast dient zich te schikken naar het reglement van de club.  

• elke gastspeler betaalt 10 € per uur.  

Artikel 12  

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch 

grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, 

beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag 

of misbruik.  

Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 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. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een 

minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent 

de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is 

dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.  

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. Afvalemmers zijn beschikbaar voor plastiek en blik.  

Artikel 16  

Iedereen die gebruik maakt van de accommodatie 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. 
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