Reglement van inwendige orde.
Koninklijke Park Tennis Club Brasschaat vzw
Koninklijke Park Tennis Club Brasschaat vzw, hierna Park TC genoemd, is een familieclub waar de volgende
vier waarden centraal staan:

Sport – Fair-Play – Respect – Vriendschap.
Alle leden onderschrijven deze gedragscode door hun lidmaatschap.

Art. 1 – Lidmaatschap
Park TC bestaat uit werkelijke en toetredende leden zoals vermeld in de statuten.
Enkel die leden die hun lidgeld voor het lopend seizoen vereffend hebben, krijgen toegang tot de
tennispleinen en andere accommodaties en verkrijgen stemrecht op de algemene vergadering. Een seizoen
loopt van 1 januari tot 31 december.
De leden dragen individueel de verantwoordelijkheid voor de door hen aangebrachte schade aan de
accommodaties. Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor hun kinderen, al dan niet vergezeld.
Een kandidatuur voor minderjarige jongeren (tem de leeftijd van 16 jaar) wordt slechts in aanmerking
genomen indien minstens één van de ouders eveneens (bezoekend of spelend) lid wordt.
Worden als leden van éénzelfde gezin beschouwd, alle leden van betrokken gezin die onder
éénzelfde dak wonen en die de leeftijd van 26 jaar niet hebben bereikt.
Elk lid mag maximaal driemaal per jaar iemand uitnodigen. Elk niet lid die uitgenodigd wordt moet
ingeschreven worden in het bezoekersboek. Eén en dezelfde persoon kan slechts driemaal uitgenodigd
worden. Inwonende familieleden kunnen niet uitgenodigd worden, zij moeten lid zijn.
Uitnodigen mag niet op sluitingsdagen.
Niet-leden die wensen deel te nemen aan de tenniskampen van de tennisschool kunnen zich hiervoor
inschrijven en worden op de tennisclub gedogen. Zij kunnen in geen geval aanspraak maken op deelname
aan de dagelijkse clubactiviteiten.

Art. 2 - Terreinen en Accommodaties
De leden verbinden er zich toe de tennispleinen en accommodaties in goede staat te behouden.
Betreed de speelvelden niet wanneer ze onbespeelbaar zijn, ook niet wanneer dit niet aangegeven is.
Stop vroeg genoeg met spelen bij overmatige neerslag zodat U het speelveld nog eerst kunt vegen.
Bij droog weer dienen de pleinen, bij het betreden en/of verlaten ervan, steeds gesproeid te worden.
Men wordt verzocht de pleinen steeds te vegen alvorens ze te verlaten.
Het leeggoed, de glazen en dergelijke moeten naar de bar teruggebracht worden.
Papier en ander afval dienen opgeborgen te worden in de hiertoe voorziene afvalbakken (binnen en
buiten).
Sportzakken, kleding, helmen en dergelijke dienen opgeborgen te worden in de vestiaire bij het
uithangbord aan de ingang.
Het gebruik, en uiteraard het verdelen, van drugs en andere verboden stimulerende middelen is totaal uit
den boze en kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting uit de vereniging.
Fietsen en motors dienen naar de hiertoe voorziene plaats gebracht worden.

Reglement van inwendige orde.
Auto’s parkeren op het binnenplein is enkel voorbehouden voor de uitbaters, medewerkers van Park T.C. en
leveranciers.
ROKEN wordt niet toegelaten in het clubhuis en kleedkamers.
HONDEN zijn niet toegelaten.

Art. 3 – Tennis
Jaarlijks worden clubkampioenschappen, interclubs en tornooien georganiseerd onder de
verantwoordelijkheid van de sportraad.
Officiële wedstrijden zoals interclubs, tornooien en clubkampioenschappen hebben steeds voorrang.
Tijdens alle activiteiten op de terreinen (wedstrijd, les, oefenen, ....) moet correcte tenniskledij gedragen
worden volgens de reglementen van Tennis Vlaanderen, maar overwegend witte kledij wordt aanbevolen.
Enkel aanwezige spelers kunnen een tennisplein reserveren. Het reserveren van een plein voor een
volgende partij, tijdens het spelen, wordt niet toegestaan.
Uitzondering op deze regel wordt toegestaan voor de “criteriums” van dinsdag en donderdagavond, maar
uitsluitend op terreinen 1, 2 en 3 (inschrijven reservatie in reservatieboek verplicht).
Tijdens het weekeinde en bij grote belangstelling speelt men dubbel en niet langer dan één uur.
Gedurende de tenniskampen zullen steeds twee velden beschikbaar blijven voor de leden indien gewenst.
De jeugd (tot en met 16 jaar) speelt bij voorkeur op pleinen 5, 6, 7 en 8.
Op woensdagnamiddag heeft de jeugd voorrang op alle tennispleinen tot 18 uur.
Op vrijdag van 16.00u tot 19.30u, worden zes pleinen voorbehouden voor jeugdtraining onder leiding van
de tennisschool.

Art. 4 – Grensoverschrijdend gedrag
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 de raad van 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 op de raad van
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.

Art. 5 – Diversen
In principe is elk genoten verbruik contant af te rekenen met de uitbaters.
Van dit principe kan eventueel afgeweken worden, tegenover de correcte en solvabele leden,
wanneer zij een verbruikersbon dateren en ondertekenen.
De Raad van Bestuur kan steeds huidig reglement wijzigen, mits bekendmaking ad valvas aan de leden.
Alle niet voorziene gevallen door dit reglement, zullen door de Raad van Bestuur beslecht worden.
Brasschaat, december 2018
RAAD VAN BESTUUR

