REGLEMENTEN INWENDIGE ORDE RHYC -TENNIS

VERSIE 2013

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN
C. AFDELING TENNIS
Artikel 1
De K.H.Y.C. verhuurt aan de afdeling tennis de terreinen tegen een jaarlijks te bepalen bedrag. De Beheerraad behoudt zich echter
het recht om niet bezette terreinen te laten gebruiken door niet-geaffilieerde leden, bvb. leden van de afdeling watersport die
sporadisch (2 tot 3 maal per jaar) willen tennissen.
Artikel 2
Alleen de leden in het bezit van een K.H.Y.C. lidkaart alsook de leden van andere clubs, uitgenodigd door de afdeling tennis of
deelnemend aan wedstrijden, mogen gebruik maken van de tennisvelden.
Artikel 3
Iedereen heeft zich strikt te schikken naar de bepalingen van dit reglement of naar de instructies van het comitélid belast met het
onderhoud of de goede gang van zaken op en rond de tennisinstallaties.
Artikel 4
Voor de actieve leden van de afdeling tennis wordt door de secretaris van deze afdeling automatisch een bondskaart van de
Vlaamse Tennisvereniging aangevraagd. Leden van de afdeling watersport die regelmatig wensen te tennissen, leden die tennisles wensen te volgen en andere leden, vullen een aanvraag voor het verkrijgen van een bondskaart in. Deze bondskaart met
de private reservering pin code, zal hun enkele dagen later ter hand gesteld worden. De bondskaart bevat een sportongevallen
verzekering. De verplaatsing van en naar de club is in deze verzekering inbegrepen. De verzekering is pas geldig wanneer er van
de betrokken speler een medisch attest bestaat. Medische attesten kunnen op het tennissecretariaat bekomen worden.
Artikel 5
Het betreden van de tennisvelden wordt enkel toegelaten aan spelers in aangepaste tenniskledij. Leden die wensen deel te nemen aan interclub of tornooien dienen steeds tenniskledij te dragen.
Artikel 6
Officiële wedstrijden of andere organisaties van het tenniscomité hebben steeds voorrang op andere wedstrijden.
Artikel 7
Er zal steeds getracht worden om de wedstrijden per ploeg gezamenlijk te laten aan vangen (9-10 uur ‘s morgens, 14 uur ‘s namiddags), waardoor de banen zo beperkt mogelijk (in tijd) onbeschikbaar zijn voor de leden. Voor het reserveren van een baan
verwijzen we naar het reservatiereglement.
Artikel 8
Aan de schoolgaande jeugd wordt gevraagd niet meer te reserveren na 20.00H. Het tenniscomité kan eventueel uren voor de
jeugd voorbehouden. K.H.Y.C. Stat-Reg.DOC
Artikel 9
De tennisspelers(-sters) zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het materiaal van de club en het gebruik van de inrichtingen. De
bestuursleden of het onderhoudspersoneel kunnen, indien nodig (te nat, te droog, slecht schoeisel), de toegang tot de terreinen
verbieden.
Artikel 10
Iedere beschadiging dient onmiddellijk ter kennis gebracht te worden van de materiaalmeester.
Artikel 11
Aan de spelers wordt gevraagd hun schoeisel van grint te ontdoen alvorens het clubhuis te betreden.
Artikel 12
Bij het verlaten van het tennisplein dienen de spelers lege flesjes ed. mee naar het clubhuis te nemen.
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Artikel 13
Leden kunnen aan de Beheerraad de toelating vragen om een niet-lid uit te nodigen. In dit geval is het algemeen reglement van
inwendige orde van toepassing. Het niet-lid dient zich te schikken naar dit reglement. Het uitnodigend lid is verantwoordelijk voor
de uitgenodigde persoon.
Artikel 14
Voor het eventuele gebruik van de ballenwerptoestel dient men zich te wenden tot het tenniscomité.
Artikel 15
Het spelen met kunstlicht is gratis. Na het spelen moet de verlichting onmiddellijk gedoofd worden.
Artikel 16
Na het spelen dient men het plein in een bespeelbare toestand achter te laten door het te borstelen en eventueel te besproeien.
Artikel 17
Al de gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, zullen onherroepelijk opgelost worden door de Raad van Beheer van de
KHYC volgens het algemeen reglement van inwendige orde of volgens de statuten.
RESERVATIE-REGLEMENT:
1. Dit reglement is van toepassing voor al de personen die van de tennisbanen op de K.H.Y.C. gebruik wensen te maken.
2. Men kan reserveren steeds via de website en de verwijzing “pleinreservatie” of via de P.C. die ter beschikking staat in 		
het clubhuis, te bedenken dat reserveren slechts mogelijk is als het clubhuis open is. Dwz. in de week vanaf 14h. en op 		
zon-en feestdagen vanaf 10h.
3. Afzeggen: wanneer U niet op het gereserveerde uur kunt spelen moet U de reservatie zo snel mogelijk persoonlijk of
telefonisch annuleren. Bij niet naleving: eerste maal: vermaning, tweede maal: schorsing van 14 dagen (onmogelijk tot
reservatie).
4. Reservaties zijn steeds strikt persoonlijk: de personen vermeld op het scherm horen effectief op de baan te staan. De 		
systeembeheerder kan de historiek van al de reservaties (en annulaties ) inkijken.
5. Bestuurscontrole: het verleden leert ons dat een bestuurscontrole absoluut noodzakelijk is. De bestuursleden zullen 		
dan ook regelmatig nagaan of alles reglementair verloopt en indien nodig sancties treffen.
6. Reservatiecodes: personen die met hun lidgeld volledig in orde zijn kunnen hun reservatiecode op het tennissecretariaat aanvragen. Om ons in orde te stellen met de V.T.V. zal iedereen die een bondskaart wenst automatisch lid 		
worden van de V.T.V. De kosten voor de bondskaart zijn in het lidgeld inbegrepen.
7. Hoe reserveren: selecteer de dag, het uur en de baan, waarop U wilt reserveren.
-De helgele en helgroene vakken met een naam ingevuld zijn reeds gereserveerde uren. Deze kunnen enkel
geannuleerd worden door de ingever. Selecteer het vak dat overeenkomt met het uur en de baan welke U wilt reserveren. Dubbelklik dan in het vak of druk op “ENTER”.
- Je moet nu enkel je naam nog selecteren. Ga met de muisaanwijzer op je naam staan en klik op de linkse knop. Geef
dan je pincode in en de baan is voor U gereserveerd.
-Door een gereserveerd vak aan te duiden (éénmaal klikken met de muis) kan je uw eigen reservatie annuleren.
-Om de volgende of vorige baan (midi-tennisplein) te zien druk dan in de scrolbar onder aan het reservatiescherm. Je kan
slechts 1 maal reserveren. Je kan opnieuw reserveren nadat de 1e reservatie verlopen is.
- Via het menu “Leden” kan je telefoonnummers opvragen (nu staan er zoveel mogelijk GSM nummers in) of je eigen
telefoonnummer wijzigen. Eveneens via het menu “Leden” kan je de pincode wijzigen. De pincode wordt enkel
toegekend aan leden die in het bezit zijn van een VTV-bondskaart. Op de bondskaart 2003 zal de code vermeld staan.
- Het menu “reservaties Club” worden uitsluitend gebruikt door de trainers en interclub verantwoordelijken om grote
blokken te reserveren voor BVB lessen en interclubontmoetingen.
-Het menu “Systeem” is enkel toegankelijk voor de systeembeheerder.
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-Het menu “Einde” is om uit het programma te gaan. Gelieve deze niet te gebruiken.
- Indien je code verloren of vergeten is kan je beroep doen op de tennisverantwoordelijken, en aan de baruitbating,
indien deze zich daarvoor vrij kan maken. Indien je vast zit maak dan gebruik van de escapetoets (esc) links boven aan
uw klavier.
8. Vrij spelen: een terrein dat vrij is mag gebruikt worden zonder te reserveren. Personen die 15 minuten te laat komen verliezen het recht tot spelen.
9. Opmerkingen:
-De jeugd onder de 12 jaar laten hun ouders reserveren.
-De codes zijn STRIKT PERSOONLIJK, en mogen dus niet door andere personen gebruikt worden.
-Officiële wedstrijden en organisaties onder auspiciën van de club hebben steeds voorrang.
-In het begin van het seizoen moet men rekening houden met interclub thuiswedstrijden.
Tot besluit: Wij zijn er ons van bewust dat ook dit reglement zijn voor-en nadelen heeft maar hopen echter op uw fairplay om dit
systeem te laten slagen
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