HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017
(laatste update: 12 december 2016)
DE LEDEN
Artikel 1
Spelend (of ‘toegetreden’) lid van Tennisclub de Mote vzw (TC de Mote vzw) wordt men door een aanvraag te doen bij de Raad van
Bestuur en door het betalen van het lidgeld. Het lidmaatschap loopt vanaf het moment van betaling van het lidgeld tot en met 31 maart
van het volgende jaar. Voor 2017 bedraagt dit lidgeld :

tem 31 juli

vanaf 1 augustus

vanaf 1 september

volwassenen

geboren in 1999 of vroeger

140 €

90 €

50 €

15 tot 18 jaar

geboren in 2000, 01 en 02

65 €

50 €

25 €

12 tot 15 jaar

geboren in 2003, 04 en 05

55 €

35

20 €

9 tot 12 jaar

geboren in 2006, 07 en 08

35 €

25 €

10 €

tot 8 jaar

geboren in 2009 of later

gratis

gratis

gratis

*Niet-leden die les volgen in de winter betalen forfait van 20 EUR.
Door toe te treden als spelend lid aanvaardt dit lid automatisch het huishoudelijk reglement van TC de Mote.

Artikel 2
Elk lid van T.C. De Mote wordt automatisch aangesloten bij de Tennis Vlaanderen vzw. Het lidgeld van de VTV is inbegrepen in het lidgeld
van TC de Mote. Elk lid wordt geacht zich te houden aan de reglementeringen die gelden binnen Tennis Vlaanderen vzw (bvb in verband
met interclubs, tornooien, ...).

Artikel 3
Om een te grote bezetting van de terreinen tegen te gaan kan de Raad van Bestuur besluiten om het ledenaantal te beperken. In eerste
instantie zullen dan leden van buiten de gemeente Koekelare geweigerd worden.

RECHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 4
Alle leden van TC de Mote hebben het recht om tijdens het zomerseizoen zonder bijkomende vergoeding gebruik te maken van de
tennisterreinen van de club. Deze terreinen zijn iedere dag toegankelijk. In geval van slecht weer kunnen bepaalde terreinen worden
afgesloten, dit om beschadiging te vermijden. Tijdens het winterseizoen is er voor het gebruik van de binnenterreinen een extra
vergoeding verschuldigd. Het gebruik van de buitenterreinen blijft tijdens het winterseizoen gratis. De terreinen in gemalen baksteen zijn
tijdens de winter gedurende een aantal maanden wel niet bespeelbaar.

Artikel 5
De leden mogen deelnemen aan alle activiteiten van TC de Mote onder de voorwaarden die vooraf worden meegedeeld. Voor sommige
activiteiten wordt wel een extra bijdrage gevraagd.

RESERVATIE VAN DE TERREINEN
Artikel 6
De reservatie van de terreinen via het terreinreservatiesysteem Elit.

Artikel 7
Volwassen leden mogen elk uur van de dag spelen. Na 18u30 krijgen zij echter voorrang op jeugdleden.

Artikel 8
Een speelbeurt bestaat uit 60 minuten dat begint en eindigt op een half uur. Het onderhoud van de terreinen (slepen terrein,...) moet
binnen de speelbeurt gebeuren.

SPELEN VAN NIET-LEDEN
Artikel 9
Niet-leden mogen spelen mits vooraf toestemming te vragen aan een van de beheerraadsleden en mits het betalen van 12 € per terrein
per speelbeurt. Indien een lid met niet-leden speelt wordt de prijs in verhouding aangepast. Bvb. Indien 1 lid dubbel speelt met 3 nietleden, dient er 9 € te worden betaald. Van deze mogelijkheid kan men maximaal 3 maal per seizoen gebruik maken.

Artikel 10
Niet-leden mogen ook niet spelen na 18u30, tenzij er gespeeld wordt met een volwassen lid.
Het spelen van niet-leden blijft een uitzondering en wordt zeker niet aangemoedigd door de Raad van Bestuur. T.C. De Mote is in de
eerste plaats immers een club voor zijn leden.

UITRUSTING en MATERIAAL
Artikel 11
Het gebruik van tenniskledij of aangepaste sportkledij is verplicht. Ook is het gebruik van tennisschoenen verplicht. Schoenen met hakken
of diep geribde sportschoenen zijn verboden op de tennisterreinen.

Artikel 12
Iedere speler dient zijn tennisballen te tekenen, bijvoorbeeld met de beginletters van naam en voornaam. Op deze manier kan elke speler
gemakkelijk zijn ballen herkennen.

DE TERREINEN IN GEMALEN BAKSTEEN
Artikel 13
Het gebruikte schoeisel moet aangepast zijn aan het terrein (minstens 80 % platte zolen). Het terrein mag nooit betreden worden met
gewone schoenen.

Artikel 14
Op het einde van elke speelbeurt dienen de spelers het terrein te slepen met de aanwezige sleepnetten of –borstels. Indien nodig dient
het terrein besproeid te worden. Tevens dienen de lijnen geborsteld te worden. Al deze activiteiten dienen te gebeuren binnen de
speelbeurt van desbetreffende spelers. Al het gebruikte materiaal dient op de voorziene plaats teruggehangen of -geplaatst.

GEBRUIK VAN DE VERLICHTING
Artikel 15
De verlichting van de tennisterreinen mag gratis gebruikt worden. Dit is een service die maar weinig tennisclubs kunnen aanbieden !
Praktisch werkt de verlichting als volgt :

De verlichting van terreinen 1 en 2 werken met jetons en/of met een schakelaar. De jetons kunnen in beperkte aantallen gratis
bekomen worden in het clubhuis. (Gratis) jetons tijdens het zomerseizoen mogen NIET gebruikt worden voor de binnenterreinen
tijdens winterseizoen.

De verlichting van terrein 3 moet door de spelers zelf ontstoken in de kast tussen terrein 1 en 2.

De verlichting van terreinen 5, 6 en 7 dient door de spelers zelf ontstoken te worden aan de elektriciteitskast die zich tussen terrein
5 en 6 bevindt (aan de kant van de voetbalkantine).

De verlichting van de indoorterreinen (terrein 8 en 9) gebeurt tijdens de zomer door middel van jetons. Deze dienen gevraagd in
clubhuis.
De verlichting werkt enkel tussen zonsondergang en middernacht.
Belangrijk : de lichten mogen tussen 2 speelbeurten NIET gedoofd worden (de lampen kunnen enkel na een afkoelingsperiode opnieuw
worden ingeschakeld). Na de laatste speelbeurt dienen de lampen uiteraard wel uitgeschakeld.

OP EN ROND DE TERREINEN
Artikel 16
Iedereen wordt verzocht om de terreinen proper te houden. Lege blikjes, enz. horen thuis in de vuilnisbakken. Lege glazen en flesjes
worden terugbezorgd in het clubhuis.

Artikel 17
Het is strikt verboden om tennisballen terug te halen op privaat terrein. In de mate van het mogelijke zullen die gerecupereerd worden.

Artikel 18
Ouders dienen erop toe te zien dat hun kleinere kinderen zich niet binnen de tennisomheining begeven.

Artikel 19
Alle problemen in verband met de terreinen moeten gemeld worden aan de terreinverantwoordelijke.

HET CLUBHUIS
Artikel 20
Het clubhuis is vrij toegankelijk voor iedereen.

Artikel 21
Tijdens de openingsuren kunnen de leden gebruik maken van de douches, toiletten, …

TOT SLOT NOG DIT
Artikel 22
De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen. Nochtans zullen gevonden voorwerpen tot het einde van het
lopende seizoen bewaard worden in het clubhuis, waar zij kunnen afgehaald worden.

Artikel 23
De Raad van Bestuur neemt GEEN VERANTWOORDELIJKHEID op zich voor ongevallen die gebeuren op de tennisterreinen. De Raad van
Bestuur zal wel het nodige doen om bij gebeurlijke ongevallen een tussenkomst te vragen van VTV-verzekering.

Artikel 24
T.C. De Mote hecht er groot belang aan dat er een vriendschappelijke sfeer heerst binnen de club. Vernederende en ontmoedigende
kritiek op het spel van andere spelers is dan ook volledig uit den boze. Het is zelfs de sportieve plicht van sterkere spelers om zwakkere
en beginnende spelers te helpen.

Artikel 25
Alle eventuele afwijkingen van het huishoudelijk reglement dienen op voorhand gevraagd te worden aan de Raad van Bestuur. Deze
oordeelt autonoom over de gegrondheid van de aanvraag.

Artikel 26
De Raad van Bestuur heeft het recht om het huishoudelijk reglement aan te passen wanneer dit nodig blijkt voor de goede werking van
de club.
De RAAD VAN BESTUUR
Koekelare, 12 december 2016

