REGLEMENT KTC BEUKENHOF
Tennisseizoen
Het tennisseizoen start, in principe op 1 april en eindigt op 30 september.
Terreinen/Kleedkamers
De terreinen/kleedkamers zijn toegankelijk vanaf ± 7u30. Voor de sluiting ervan: zie uurregeling
op prikbord. Respecteer er orde en netheid; laat geen waardevolle voorwerpen achter. Bij twijfel
over de bespeelbaarheid beslist de clubhuis-verantwoordelijke hierover of een bestuurslid.

Kleding
Iedere speler moet tenniskledij en tennispantoffels dragen (geen jogging of basketpantoffels).
Spelregeling
 Alvorens te tennissen moet elke speler zeer duidelijk naam, voornaam, uur van aankomst,
begin speeluur en gebruikt terrein invullen in het register (initialen en/of alleen voornamen
volstaan niet!).
 Wanneer andere leden wachten, speelt men niet langer dan 1 uur.
 Indien een groot aantal leden zijn beurt afwacht, zal men, indien mogelijk, slechts dubbels
spelen. Men mag dan 75 minuten spelen i.p.v. 60 minuten.
 Aan de tennispartners die in de mogelijkheid zijn om overdag te spelen, wordt sterk
gesuggereerd om vanaf 19u de terreinen vrij te houden voor leden met een volledige
dagtaak.
 Terreinen kunnen door het bestuur gereserveerd worden voor interclubwedstrijden en voor de
tornooien die door TC Beukenhof worden ingericht. Deze reservatie wordt steeds vooraf in
het clubhuis uitgehangen.
 De volledige interclubkalender en andere officiële tornooien kunt u, per speeldag/-periode,
terugvinden op het prikbord, op onze website tcbeukenhof www.tcbeukenhof.be en op de
website van de Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be
 Indien de terreinen droog zijn, moet men vooraf voldoende sproeien.
 Na de match moet men het gebruikte terrein met een sleepnet volledig (tot tegen de
omheining) effenen en als de terreinen zeer stoffig zijn, moeten de spelers ze eerst lichtjes
sproeien en dan pas slepen.
 Sleep de terreinen in een cirkelvormige baan, m.a.w. trek rondjes !!! Begin aan de
buitenrand en eindig in het midden.

Lessen
Lesgevers moeten gediplomeerd zijn en de toelating tot lesgeven aanvragen bij het bestuur. De
programmatie van de lessen zal steeds vooraf op het mededelingenbord uithangen.
Reglement niet-leden
1) Om op de Beukenhofterreinen te mogen spelen, moet men, in principe, lid zijn. Wie een
"aantal" keren wil komen spelen, moet het lidmaatschap aanvragen.
2) Eénzelfde niet-lid mag slechts een beperkt aantal keren (in principe max 3) worden
uitgenodigd en betaalt hiervoor 7,-€. Wedstrijden met leden gaan steeds voor op wedstrijden
met niet-leden en wij vragen met aandrang aan onze leden dat zij na 19u uitsluitend met
leden zouden spelen.
Als een lid na 19u toch met een niet-lid speelt en er wachten een aantal leden, dan moet het
terrein op de 1e vraag van de wachtende leden worden vrijgegeven !!!
Het lid dat uitnodigt is verantwoordelijk voor de correcte inschrijving in het register en voor
de voorafgaandelijke betaling van de bijdrage door het niet-lid.
Als er geen
verantwoordelijke in de bar is, dient het lid de verplichte bijdrage van het niet-lid, in
ontvangst te nemen, en deze bij de eerstkomende gelegenheid aan de verantwoordelijke
in de bar te overhandigen.
Leden, die niet-leden uitnodigen en zich niet aan deze reglementering houden, kunnen
gesanctioneerd worden.
3) Niet-leden kunnen max 3 maal een terrein huren. Zij moeten zich ook correct inschrijven en
voorafgaandelijk betalen aan de verantwoordelijke: 20 € per terrein Als er geen
verantwoordelijke in de bar is, moeten zij zich toch inschrijven en bij de eerste gelegenheid
hun bijdrage betalen. Wie niet in het register ingeschreven staat, kan onmiddellijk de
toegang tot de terreinen ontzegd worden.
4) Bij vaststelling van misbruiken in verband met bovenstaande reglementering kan het bestuur
beslissen niet-leden verdere toegang tot de terreinen te weigeren.
5) Niet-leden zijn niet verzekerd en bovendien is het bestuur niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen.
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