KONINKLIJKE LAWN TENNISCLUB HERENT V.Z.W

Wildemansweg 36, 3020 Herent
Tennis Vlaanderen nr. 7015
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2020
1. Algemene bepalingen
Bepalingen
− Toetredende (spelende) leden :
De leden vanaf de leeftijd van 5 jaar, van wie de Raad van Bestuur (RvB) de kandidatuur
aanvaard heeft en die hun lidmaatschapsgeld voor het lopende seizoen betaald hebben.
− Ereleden:
Steunende leden en/of sponsors wiens kandidatuur dusdanig aanvaard werd door de de Raad
van Bestuur.

Het lidmaatschap:
− impliceert dat het lid de bepalingen uit de statuten van de vzw en het onderhavig huishoudelijk
reglement aanvaardt;
− is pas definitief als het lidgeld betaald is en het inschrijvingsformulier (best online via website)
ontvangen werd.
Bijkomende bepalingen
− Wanneer het achterstallige bedrag van de poefkaarten van het vorige jaar niet betaald is, wordt
de inschrijving voor het volgende jaar niet aanvaard.
− Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald. Spelers met zware blessures kunnen korting
verkrijgen op hun lidmaatschap van het volgend jaar. Alles te beslissen in overleg met het
Bestuur.

Vrijwilligerswet
Op 01.01.2007 trad de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in werking. In het kader van deze
wetgeving, wenst KLTC Herent haar leden erover te informeren dat:

− KLTC een Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw) is. Het doel van KLTC Herent wordt in de
statuten omschreven als: de bevordering van de beoefening van de sport in het algemeen en de
bevordering van de beoefening van het tennisspel in het bijzonder, zowel op recreatief als op
competitief niveau.
− Zij overeenkomstig artikel 6 § 1 van de Vrijwilligerswet een verzekering heeft afgesloten bij
AXA Belgium voor haar burgerlijke aansprakelijkheid inzake vrijwilligerswerk – polisnummer
730.230.028.
− Zij haar vrijwilligers geen onkostenvergoeding betaalt.
− De vrijwilliger die bij de uitoefening van zijn vrijwilligersactiviteiten kennis zou krijgen van
geheimen in de zin van artikel 458 SW, gehouden is tot de geheimhoudingsplicht.
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2. Lidmaatschapsgelden
Het bedrag

− Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks bepaald door de RvB.
− De “verplichte aansluiting bij Tennis Vlaanderen” is inbegrepen.
− Spelers die zich via een andere club bij Tennis Vlaanderen hebben aangesloten, dienen dit
uitdrukkelijk te vermelden op hun inschrijvingsformulier, deze bijdrage wordt dan in mindering
gebracht.

Vermindering
Wordt enkel toegestaan voor:
1) Tweede en volgende lid van éénzelfde familie.
2) Jeugd (tot en met 18 jaar).
3) Studenten.
4) Gezinslidmaatschap.

Competitie.
Een lid kan enkel ingeschreven worden voor de officiële of Leuvense interclub, indien hij zijn
lidgeld betaald heeft en via KLTC Herent aangesloten is bij Tennis Vlaanderen.

3. Toegang tot het clublokaal en de terreinen
Toegang
− De toegang tot het clublokaal is strikt voorbehouden aan de leden en hun naasten.
− Bij ontmoetingen met andere clubs of bij interclubwedstrijden hebben vreemde spelers met hun
genodigden eveneens toegang.

Sleutels
− De sleutel die toegang geeft tot het clublokaal kan, na het betaling - via storting op de rekening
van KLTC Herent - van een waarborgsom van € 35 na afspraak afgehaald worden bij een
bestuurslid.
− Bij het beëindigen van het lidmaatschap zal men de sleutel aan één van de bestuursleden
terugbezorgen, waarna de waarborgsom kan gerecupereerd worden.

4. Gebruik van het clublokaal en de kleedkamers
Lokalen
− De leden zullen er naar streven de lokalen net, proper en ordelijk te houden.
− Dit houdt o.a. ook in dat men
˗ de toog afruimt,
˗ de gebruikte glazen spoelt en afdroogt,
˗ de lege flesjes in de voorziene bakken plaatst.
− Men zorgt ervoor om het lokaal te sluiten telkens men zich naar het speelveld begeeft en er geen
andere personen aanwezig zijn.
− Bij het definitief verlaten van de lokalen zal men controleren dat
˗ de deur die vanuit het clublokaal toegang geeft tot de kleedkamers behoorlijk
vergrendeld is met het schuifslot,
˗ dat alle lichten gedoofd zijn,
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˗ dat de verwarming op een laag pitje staat en
˗ dat het clublokaal behoorlijk afgesloten is.
− Indien een lid dat als laatste het lokaal verlaat, door omstandigheden niet in het bezit is van een
sleutel, zal hij contact opnemen met een ander lid of iemand van het bestuur.
− De schakelaar voor de verlichting van de toog staat aan de ingangsdeur, de andere schakelaars
staan naast de deur van de toiletten.
− De timer voor de buitenverlichting staat aan de buitendeur. Deze timer geeft de leden de
mogelijkheid het park veilig te verlaten, het buitenlicht zal na enkele minuten automatisch
doven.

5. Verbruik van dranken, eetwaren en diversen
Verbruik

− Het verbruik van dranken en etenswaren dient het lid afzonderlijk en per datum te noteren op
een persoonlijke of familiale poeffiche. Het is niet toegelaten om eigen dranken (zoals
bier/wijn) en etenswaren te consumeren in het clubhuis behalve met toestemming van het
bestuur.
− Deze fiches zijn alfabetisch gerangschikt en bevinden zich in de map op de toog.
− Andere uitgaven of ontvangsten worden eveneens op deze fiches ingeschreven, doch
afzonderlijk en met de nodige verduidelijking (vb. genodigden, aankoop tennisballen, wafels,
enz.).

Afrekening en betaling

− De afrekening gebeurt enkele keren per seizoen.
− De bedragen worden getotaliseerd en de fiches worden aan de leden bezorgd via mail.
− Na berekening van de totalen worden de leden verzocht hun rekening binnen de 14 dagen te
betalen.
− Dit gebeurt bij voorkeur door het verschuldigde bedrag te storten op de rekening van KLTC:
BE59 0017 9225 2226
− Leden die wensen contant te betalen doen dit uitsluitend bij de penningmeester.
− Rekeningen die op het einde van het lopende jaar niet vereffend zijn, zullen door de
penningmeester, aan de betrokkenen via extra mail toegezonden worden.

Jongeren
− Jongeren onder de 16 jaar zullen zich niet bedienen achter de toog, behoudens bij aanduiding
door de RvB.
− Indien zij iets wensen te verbruiken zullen zij een beroep doen op een volwassene die de
verschuldigde som zal ontvangen of zal inschrijven op de poeffiche.
− Bovendien zullen minderjarigen, zoals bij wet bepaald, geen alcoholhoudende dranken
gebruiken.

6. Gebruik van terreinen en verlichting
Terreinen
− Zoals vermeld in de huurovereenkomst tussen de gemeente Herent en KLTC Herent worden de
tennisterreinen in het Wildemanspark ter beschikking gesteld van de vereniging voor een
periode van 6 jaar vanaf 01.01.2020. De gemeentelijke sportdienst kan echter ten allen tijde
beschikken over de terreinen rekening houdend met de behoeften en verplichtingen van
Koninklijke Lawn Tennisclub Herent.
− De terreinen worden door de club ter beschikking gesteld van de leden.
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− Het bestuur heeft op elk ogenblik het recht de terreinen te reserveren voor clubavonden,
officiële of vriendschappelijke ontmoetingen, clubkampioenschappen, lessen en andere
activiteiten die van die aard zijn om de tennissport en het clubleven in het algemeen te
bevorderen.
− De terreinen zijn toegankelijk met dezelfde sleutel als het clublokaal.
− Enkel clubleden met aangepast schoeisel, d.w.z. tennispantoffels met een vlakke zool hebben
toegang tot de terreinen.
− Voor het einde van elke reservatieperiode, na elke match of in het algemeen na elk gebruik moet
het terrein opnieuw gladgestreken worden met het sleepnet en dit over de volledige bespeelde
oppervlakte.
− Bij droog weer dienen de terreinen eveneens bevochtigd te worden met de beschikbare sproeiinstallatie.
− Het niet naleven van deze regels kan permanente schade aan de terreinen veroorzaken.
− Ieder lid die een overtreding hiertegen vaststelt, zal de betrokkene hierop attent maken en
eventueel de RvB inlichten bij herhaling.
− Elke overtreder stelt zich bloot aan de sancties zoals beschreven in punt 8 (“Maatregelen en
Sancties”).

Verlichting

− De leden die dit wensen, kunnen gebruik maken van de terreinverlichting.
− Het ontsteken van de verlichting gebeurt progressief, d.w.z. dat na het ontsteken van de eerste
serie lampen enkele seconden zal gewacht worden vooraleer de tweede serie te ontsteken.
− Deze procedure zal strikt toegepast worden, om te vermijden dat de installatie beschadigd of
overbelast wordt.
− Na elk gebruik dienen de lampen gedoofd te worden, ook een voor een.
− De lichten dienen ten laatste gedoofd te worden om 23.00 uur dus na de reservatie tot 23.00 uur.

7. Reservatie en cluburen
Reservatie
− Reservaties zijn enkel mogelijk door gebruik te maken van terreinreservatie van website Tennis
Vlaanderen.
− Er kan vrij gereserveerd worden buiten de cluburen en de voor de gemeente voorbehouden uren,
nl. woensdag van 14 tot 17 uur zaterdag 14 tot 18 uur en zondag 13 tot 18 uur op terrein 3. Ook
is terrein 3 voorbehouden aan de gemeente tijdens de schoolvakanties van 14 tot 17 uur
− Wanneer spelers 10 minuten na aanvang van het gereserveerde uur niet aanwezig zijn, vervalt
de reservatie. Het terrein komt dan beschikbaar voor andere clubleden.
− Elk lid kan één reservatie maken en dit maximaal 7 dagen op voorhand.
− Slechts nadat de eerdere reservatie verlopen is of geannuleerd werd, mag men zich opnieuw
inschrijven voor de volgende reservatie.
− Bij de terreinreservatie moet slechts één naam vermeld worden.
− Op terrein 2 gelden reservatieperioden van 1,5 uur om vooral dubbelwedstrijden en intensievere
trainingen te promoten.
− De speler wiens naam in het reservatieboek staat, dient effectief te spelen, enkel indien men
overwachts weerhouden is, kan men zich laten vervangen.
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Cluburen
Terrein 1
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Terrein 2

Terrein 3

Wie?

18.30u – 23u

10u – 12u
14u - 17u
18u – 23u

Gemeente
Clubavond

14u - 18u
13u - 18u

Gemeente
Gemeente

10u – 12u
18u – 23u

Terrein 3 : 14 tot 17 uur tijdens schoolvakanties voorbehouden aan gemeente

Genodigden
Spelen met een of meer genodigden is toegelaten onder de volgende voorwaarden :
− In het reservatiesysteem wordt de naam van de genodigde onder “opmerkingen” vermeld.
− Het clublid schrijft € 2.50 in het poefboek + naam genodigde + datum. Indien hiervan
afgeweken wordt, dan zal de club € 5 afrekenen via de poefboek. (Bij dubbelspel is het € 2.50
per genodigde).
− Het is uitgesloten dat eenzelfde genodigde meer dan 3 maal gebruik maakt van de terreinen
zonder lid te zijn van de club.

8. Maatregelen en sancties
Elk lid verbindt zich ertoe de bepalingen vervat in de statuten van onze vzw en in
onderhavig Huishoudelijk Reglement na te leven.
Bij overtredingen of onregelmatigheden stelt het lid zich, in volgorde van ernst, bloot aan
volgende sancties:
1)
2)
3)
4)
5)

Een waarschuwing.
Een boete.
Een tijdelijke schorsing.
Een schorsing voor onbepaalde duur.
Een definitieve uitsluiting uit de club.

Herent, 1 januari 2020
Voor de Raad van Bestuur

DIDIER LEEMANS
secretaris

PATRICK VAN BECELAERE
voorzitter
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