Clublokaal: sport- en recreatiecentrum A.J. Braillard
Secretariaat: Stijn Streuvelslaan 10
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel: 02/305 74 55
Tennis Vlaanderen nr: 7008
Website: www.rtctennis.be

Intern reglement Ruisbroekse Tennisclub (RTC) 2021
Uitgebreid reglement voor de leden van RTC, de gebruikers en bezoekers van de tennisterreinen en de
sanitaire installaties. Elk lid, gast of bezoeker wordt geacht kennis genomen te hebben van dit intern
reglement (IR).

Artikel 1 : Algemene bepalingen
-

RTC is een officiële vzw ( statuten verschenen in het staatsblad ) en is aangesloten bij Tennis
Vlaanderen onder stamnummer 7008.
Dit IR vormt een aanvulling op de neergelegde statuten van de vzw RTC. Dit IR is van
toepassing op alle leden van RTC en hun gasten.
De accommodaties zijn gelegen in de Wandelingstraat 52, 1601 Ruisbroek aan het sport en
recreatiecentrum AJ Braillard.
Het IR kan door het bestuur gewijzigd worden om aldus een soepele werking van de vereniging
te verzekeren. In alle niet-voorziene gevallen beslist het bestuur autonoom.
De omgangstaal is het Nederlands.
Roken is ten strengste verboden in de gebouwen en op de tennisbanen van RTC.
Het bestuur kan leden weigeren of een lidmaatschap annuleren om disciplinaire redenen.

Artikel 2 : Lidmaatschap
-

-

-

Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks het abonnementsgeld voor het komende seizoen. Deze
worden bij aanvang van het seizoen op de website (www.rtctennis.be) gepubliceerd of via mail
bekend gemaakt. De geïnde bedragen zijn, zonder uitzonderingen, definitief verworven voor de
club.
Men is spelend lid van RTC van zodra het inschrijvingsformulier volledig ingevuld is en de
volledige bijdrage betaald is.
Alle leden worden aangesloten bij Tennis Vlaanderen, het Tennis Vlaanderen-lidnummer geldt
tevens als lidnummer van de club. Het lidgeld is steeds volledig verschuldigd, ook als het lid
eveneens aangesloten is bij een andere club en via de andere club een Tennis Vlaanderenlidkaart heeft bekomen.
Het bestuur beslist zonder verhaal over de aanvaarding van nieuwe leden.

-

-

Elk aangesloten lid is steeds vrij zich uit de vereniging terug te trekken, zonder enig recht op
gehele of gedeeltelijke teruggave van lidgeld. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet
overdraagbaar.
Interclubspelers dienen hun lidgeld te betalen vóór 01 april van het desbetreffende jaar waarin
men interclub wenst te spelen.

Artikel 3 : Toegang, kleding en gedrag
-

-

-

-

Enkel leden van RTC, in regel met de betaling van hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopend
seizoen, hebben toegang tot alle tennisbanen en de kleedkamers.
Op de tennisbanen is het dragen van reglementaire tenniskleding en aangepast schoeisel
verplicht. Enkel tennisschoenen zijn toegestaan, geen loopschoenen. Het dragen van
sportschoenen met diep profiel of gewone schoenen is verboden op de tennisbanen. Zonder
aangepast schoeisel wordt men niet toegelaten op het terrein of kan men gevraagd worden het
terrein te verlaten. Tennissen in bloot bovenlijf is uitdrukkelijk verboden.
De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd en hoffelijk te
gedragen.
Op en rond de terreinen, in de kleedkamers, douches en toiletten zal de grootste zorg heersen.
Verpakkingen allerhande (papieren, lege blikjes, flessen, enz.) mogen niet achtergelaten worden.
Ouders die hun kinderen meenemen, moeten ervoor zorg dragen dat deze niet op de terreinen
komen en niet tot last zijn van andere spelers.
De spelers op de terreinen en de supporters dienen zich te houden aan de regels van de fairplay
en sportiviteit. Het gebruiken van verbale of lichamelijke agressie kan leiden tot het stopzetten
van het spel, onmiddellijk verlaten van de baan of verwijderen uit de club. Het bestuur kan later
verregaande sancties nemen naar eigen goeddunken.
In geval van vandalisme zal aangifte gedaan worden bij de officiële instanties.
RTC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren en verdwenen voorwerpen. Het is
raadzaam geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten. Gevonden
voorwerpen dienen onmiddellijk afgegeven te worden in het clublokaal of aan het personeel van
de sporthal.
De bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid. RTC is niet aansprakelijk voor eventuele
persoonlijke ongevallen.

Artikel 4 : Terreinen
Algemeen :
-

-

De buitenterreinen zijn toegankelijk vanaf begin april tot half oktober van 09.00 tot 23.00uur via
een digitale code. De code is voor dit jaar: 7008. Het bestuur kan deze code wijzigen indien
misbruik werd vastgesteld. Sluit na het verlaten van de terreinen steeds de toegangsdeur.
De club kan onbeperkt activiteiten organiseren en daarvoor banen reserveren. Deze activiteiten
hebben steeds voorrang op de gewone reservaties.
De tennisbanen en alle bijhorend materiaal (tennis- en sleepnetten, kabels, banken omheining,
enz.) dienen door de leden met de grootste zorg behandeld te worden.
Per speelperiode mag 55 minuten getennist worden. Tijdens de resterende 5 minuten dienen de
spelers hun terrein te vegen en eventueel te sproeien.
De terreinen kunnen zonder voorafgaand bericht onbespeelbaar worden verklaard wegens slechte
weersomstandigheden of voor onderhoudswerken. Respecteer deze beslissing.
Bij regen dien je onmiddellijk het terrein te verlaten.

-

-

-

-

Niet spelen op terreinen die er nog nat bijliggen. “ NAT” wil zeggen dat er nog plassen op staan
OF dat er vochtige plaatsen zijn waarop men zou kunnen uitschuiven of waar voetstappen putjes
in het veld kunnen achterlaten. Dit beschadigt een terrein onherroepelijk voor een gans seizoen
en brengt onnodige herstellingskosten met zich mee.
Enkel indien de buitenterreinen onbespeelbaar zijn en de overdekte terreinen van de gemeente
vrij zijn, mag daarop gespeeld worden mits inschrijving van naam, club, dag en uur op het “roos
blaadje”. Eventueel kan er gevraagd worden om dubbel te spelen.
Let wel : op het “roos blaadje” (hangt aan onze kast bij de vestiaires) kan maar 15 minuten vóór
het uur ingeschreven worden voor 1 uur. Ook indien men dubbel speelt. Indien u reeds een uur
hebt gespeeld, hebben de spelers van het volgende uur voorrang.
Privé personen of andere clubs die de overdekking rechtstreeks van de gemeente hebben
gehuurd, hebben voorrang. Hetzelfde geldt voor interclub en tornooien.
De verlichtingsinstallatie bevindt zich tussen terreinen 3 en 4. Doof de lichten als je als laatste de
terreinen verlaat en er nadien geen reservatie meer is.

Vegen en sproeien van buitenterreinen tijdens het zomerseizoen:
-

-

Bij het beëindigen van het spel wordt het terrein geëffend met het sleepnet of borstel. Hang
nadien het sleepnet terug op de voorziene plaats.
Buitenvelden dienen na elke reservatie besproeid te worden bij droog weer. Wanneer het veld er
zeer droog bijligt, eerst sproeien en dan pas vegen ( zodat de gravel niet wegwaait) Voldoende
vochtigheid is zeer belangrijk voor de blijvende goede staat van de baan.
Spelers dienen tijdig te stoppen met spelen om te vegen en te sproeien zodat de volgende spelers
op het vastgelegde uur kunnen starten.
Terreinen stoppen niet aan de achterlijn, veeg dus alle ruimte tot aan de afsluiting, iedereen
speelt graag op een verzorgd terrein.
Uit respect voor de accommodatie vragen wij uw tennisschoenen uit te doen vooraleer u de
kleedkamers en/of de cafetaria betreedt.

Artikel 5 : Reservaties
-

-

Na betaling van hun lidmaatschapsbijdrage kunnen de leden een baan reserveren met hun
lidnummer en paswoord door via internet, hun eigen naam en die van een ander lid in te vullen
op een dag en uur naar keuze.
In het zomerseizoen kan je vooraf 2 maal reserveren, in het winterseizoen slechts 1 maal.
Men kan slechts opnieuw reserveren als de vorige reservatie vervallen is, hetzij door annulatie,
hetzij door op het geplande uur te spelen.
Hoe ga je te werk?




Stap 1: klik op ‘online reserveren’ en je wordt onmiddellijk doorverwezen naar de
reservatiepagina op de website www.tennisvlaanderen.be
Stap 2: inloggen met je lidnummer (7 cijfers) of e-mailadres en paswoord. Als je voor de
eerste keer inlogt, druk dan op wachtwoord vergeten en geef je je email adres in. Dan krijg je
je wachtwoord in je mailbox en kan je starten met je reservatie.
Stap 3: Reservatie maken/wijzigen.

-

Het is niet toegestaan met het paswoord van een ander te reserveren.
De beide spelers op wiens naam gereserveerd werd, dienen ook effectief op het bepaalde uur te
spelen.
Indien men belet is op de gereserveerde datum en uur moet men zo vlug mogelijk de reservatie
annuleren.
Interclub ontmoetingen kunnen zodanig uitlopen dat geplande reservaties niet kunnen doorgaan.
Interclub heeft altijd voorrang op reserveringen. Deze worden verwijderd of verplaatst. U
ontvangt hiervan dan automatisch een mail. De interclub verantwoordelijke zal ook trachten
telefonisch te verwittigen.

Artikel 6 : Gastspelers
-

-

-

Clubleden kunnen niet-leden uitnodigen. Tijdens het zomerseizoen kan men maximum 10
invitaties aanvragen aan 5 euro per stuk. In het winterseizoen is dat 5 invitaties aan 10 euro per
stuk. Deze invitaties moeten via het secretariaat aangevraagd worden en steeds vooraf betaald
worden.
Om met een gastspeler te kunnen reserveren, maak je een reservatie in eigen naam en voeg je als
tweede speler de naam van club-penningmeester “Inge Lanckriet” toe. In de opmerking vermeld
je de naam van je gast + E-mailadres.
Voor elke “gast”, die op het terrein staat, moet het uitnodigend RTC-lid de invitatie betaald
hebben.
De zomerinvitaties zijn enkel geldig op de buitenterreinen. Er kan dus niet in de overdekking
gespeeld worden met “gasten”.
Niet-leden zijn niet verzekerd en spelen dus op eigen risico. Het bestuur is niet verantwoordelijk
voor gebeurlijke ongevallen. De betaling is enkel een vergoeding voor de huur van het terrein.

Artikel 7 : Verzekering en aansprakelijkheid
-

-

-

Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen aangesloten is, valt automatisch onder de door Tennis
Vlaanderen afgesloten polis sportongevallen. Deze verzekering dekt de burgerlijke
aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de
tennisbanen.
De aangifteformulieren zijn terug te vinden op de website van de club of te verkrijgen via het
secretariaat.
Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men het ingevulde aangifteformulier naar het
secretariaat door te sturen. Vermeld altijd goed of het opgelopen letsel links is of rechts. Het
secretariaat maakt dan een dossier aan bij Ethias en stuurt het dossiernummer naar het slachtoffer
door. Alle facturen, kosten, doktersbezoeken e.d. moeten dan door het lid zelf naar Ethias
doorgestuurd worden. Opgelet vermeld steeds het dossiernummer.
De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van
bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de club.

Artikel 8 : Interclub
-

Om deel te nemen aan de interclubcompetitie dien je je eerst lid te maken van RTC.
Wie de interclubkleuren van RTC wenst te verdedigen, maar het jaar voordien actief was voor
een andere club, dient een transfer aan te vragen via de website van Tennis Vlaanderen tijdens de
transferperiode (tussen 15 november en 15 januari).

Artikel 9 : Tennislessen
-

-

Tennislessen kunnen enkel doorgaan na goedkeuring van het bestuursorgaan en mogen enkel
plaatsvinden op de buitenterreinen. Bij regenweer kan er dus geen gebruik gemaakt worden van
de overdekking op naam van RTC.
Start To Tennis kan jaarlijks georganiseerd worden op de buitenterreinen, mits voldoende
interesse.

Artikel 10 : Bescherming van het privéleven
-

-

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van RTC. Deze gegevens kunnen
medegedeeld worden aan derden, behoudens in geval van uitdrukkelijk verzet door het lid.
Tijdens alle clubevenementen kunnen opnames of foto’s gemaakt worden van de deelnemers,
aanwezigen en dit voor publicitaire motieven. Behoudens uitdrukkelijk ( schriftelijk ) verzet,
kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes van RTC vzw.
De privacyverklaring van RTC kan men terugvinden op de website van de club.

Artikel 11 : Allerlei
Door uw lidmaatschap bij RTC verklaart elk lid zich akkoord met dit intern reglement.
Voor alle handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met dit reglement, de statuten van RTC
en/of de wet, behoudt het bestuursorgaan zich het recht toe gepaste maatregelen te nemen, zo
ook telkens de belangen van de vereniging geschaad worden.
- Geen enkel initiatief, organisatie of om even welke activiteit, in naam van RTC, kan worden
georganiseerd zonder toestemming van het bestuur.
- Een lid die zijn lidmaatschapsbijdrage niet tijdig betaalt, wordt geacht geen lid meer te zijn van
onze vereniging.
- Dit intern reglement wordt jaarlijks herzien en moet goedgekeurd worden door het bestuur, met
een gewone meerderheid van stemmen.
-

Het bestuur van RTC wenst je veel tennisplezier!
De voorzitter: Francis Schouppe
De ondervoorzitter: Mary Lou Dillen
De secretaris: Marleen Parrein
De penningmeester ( secretariaat ): Inge Lanckriet (0477/237863)
Boekhouding: Henri Haentjens
Sportactiviteiten, website, … : Kevin Tondeur en Alex Vanhoudt

