REGLEMENT TENNIS WOTEN ZOMER
1. ALGEMEEN LIDMAATSCHAP
1.1.

Lid worden van Woten kan via: http://www.tennisvlaanderen.be/lidworden?clubId=2220
1.2. De leden zijn verzekerd voor ongevallen via Tennisvlaanderen. Het
aangifteformulier voor ongevallen vind je op www.woten.be
1.3. Woten heeft 4 tennisvelden (gravel). Terrein 1 outdoor. Terrein 4, 5 en 6
indoor.
1.4. Het zomerseizoen loopt vanaf 1 april tot en met 30 september
1.5. Elke speler verklaart zich automatisch akkoord met het “Reglement
Tennis Woten”
1.6. Elke aansluiting is pas definitief na de aanvaarding van de aanvraag door
het bestuur, de ontvangst van het lidgeld en de verwerking hiervan
1.7. Zowel leden als niet-leden kunnen reserveren en tennis spelen
1.8. Reserveren kan enkel via het online reservatiesysteem van Tennis
Vlaanderen: https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein
1.9. Gastspelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen dienen zich
eerst te registreren: https://www.tennisvlaanderen.be/registratie
1.10. Camerabewaking met alarmsysteem is aanwezig op de club (clubhuis,
ingang, terrassen en padel/tennisterreinen)
1.11. Wet op de privacy: de club kan foto’s van leden publiceren op de website,
via sociale mediakanalen of in het clubhuis en dit in het kader van haar
activiteiten. Indien een lid dit niet wenst dan kan dit schriftelijk gemeld
worden aan het Bestuur via info@woten.be

2. RESERVATIESYSTEEM
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Er kan maximaal 72 uur op voorhand gereserveerd worden
Zodra je reservatie is verlopen kan je een nieuwe reservatie maken
Een tweede “last minute” reservatiebeurt kan 6 uur op voorhand
Een reservatie bedraagt 1h00
Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd gereserveerd, dan dient
men op voorhand te annuleren teneinde de terreinreservatie toe te laten
aan andere spelers
“Bewuste” reservaties maken en vervolgens de namen wijzigen is niet
toegelaten
Reservaties van leden zijn steeds op naam. Het is niet toegelaten andere
namen te gebruiken. Alle spelers die bij het reserveren werden ingegeven
moeten effectief het terrein bezetten

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

Zowel het lid dat toestaat om zijn/haar naam te misbruiken voor
reservatie zonder zelf te spelen als degene die deze reservatie heeft
gemaakt kan hiervoor gesanctioneerd worden
Op een vrij terrein mogen enkel leden spelen zonder reservatie
Leden kunnen gastspelers uitnodigen. Tarief gastspeler: 10 euro/pp.
Gastspelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen spelen volledig
op eigen risico. Zij zijn niet verzekerd tegen eventuele eigen schade of
schade aan derden en aan materiaal. Woten is voor hen niet
verantwoordelijk
Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn/haar reservatie en het
respecteren van de regels
Bij misbruik van het reservatiesyteem wordt er gesanctioneerd. Op deze
manier trachten we de speelcapaciteit voor iedereen optimaal te
garanderen (fair-play en respect tov alle leden)
Sancties bij het niet correct naleven van het reservatiesysteem:
• Bij eerste inbreuk: sensibilisering/verwittiging via mail
• Bij tweede inbreuk: 1 week schorsing uit het reservatiesysteem
• Bij een derde inbreuk: 2 weken schorsing uit het reservatiesysteem
• Bij herhaaldelijke inbreuken of recidive: definitieve schrapping
en/of weigering door de club van het tennis-lidmaatschap

3. RESERVATIE DOOR NIET-LEDEN
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Reserveren kan enkel via het online reservatiesysteem van Tennis
Vlaanderen: https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein
Niet-leden kunnen 72 uur op voorhand een terrein reserveren
Niet-leden die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen spelen volledig
op eigen risico. Zij zijn niet verzekerd tegen eventuele eigen schade of
schade aan derden en aan materiaal. Woten is voor hen niet
verantwoordelijk
Het is voor niet-leden verboden de terreinen te betreden zonder het
maken van een online-reservatie
Tarief tennis voor niet-leden (gastspeler) = 20 euro/uur/terrein
Alle betalingen worden online uitgevoerd via het reservatiesysteem.
Indien een betaling niet werd ontvangen om welke reden ook, zal de
reservatie zonder verwittiging na 60 min geannuleerd worden

4. ALGEMENE AFSPRAKEN-REGELS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

De terreinen mogen uitsluitend betreden worden met gepaste sportkledij
en tennisschoenen (met vlakke zool, gravelschoenen)
Alle spelers kunnen gebruiken maken van het clubhuis, de toiletten, de
kleedkamers en de douches. Deze dienen na elk gebruik netjes achter
gelaten worden.
Het is niet toegelaten, individueel of in groep, tennislessen en/of trainingen te geven. De tennislessen en/of -trainingen worden, binnen een
georganiseerd kader, gegeven door het Stag-trainersteam.
Alle spelers dienen gebruik te maken van de opbergkasten (tenniszakken)
in het clubhuis. Het is verboden tenniszakken op de tafels te plaatsen.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.

4.22.
4.23.

De terreinen dienen steeds ordelijk en speelklaar achtergelaten te worden
Alle afval in de vuilnisbakken: PMD, restafval en tennisballen (inkomdeur)
Op de terreinen, in de overdekte hall en het clubhuis is het verboden om te
roken
Glazen of glazen flessen zijn verboden op de terreinen
Het gebruik van alcohol op de terreinen is verboden.
Het is niet toegelaten in ontbloot bovenlijf te sporten of op de club rond te
lopen
We houden ons strikt aan de vooropgestelde speelduur van 1h00. We
stoppen dus tijdig en stipt uit respect voor de volgende spelers
5 minuten voor het einduur (bv. 18u55) start je met het vegen van je
volledige terrein (ook achter de basislijn) en borstel je de lijnen gravelvrij
Indien het terrein te droog ligt dien je het volledige terrein te sproeien
(handmatig of met de automatische sproeiinstallatie)
Indien er na je speelmoment niemand na jou speelt, gelieve dan de lichten
te doven
Indien het terrein te nat ligt is het niet toegelaten om te spelen
(beschadiging van het terrein). Bij twijfel informeer aan de bar. Bij hevige
regenval dient men het outdoorterrein (terrein 1) onmiddellijk te verlaten
Respect voor de buren. Na 22u vragen we om het geluid tot een minimum
te beperken. Zowel op als naast het veld (terras, parking)
Het lidgeld wordt niet terugbetaald bij kwetsuren of ongevallen
Ingetrokken abonnementen geven geen recht tot terugbetaling van het
lidgeld, noch geheel, noch gedeeltelijk, zowel wat betreft het Woten
Tennislidmaatschap als de bijdrage bij Tennis Vlaanderen
Onderhoud en clubinitiatieven (interclub, lessen, tornooien, …) die door
het bestuur georganiseerd worden, hebben voorrang op alle reservaties.
Sluiting van de terreinen om welke reden ook geeft de leden geen recht op
een schadevergoeding
Alle aangerichte schade is ten laste van wie de schade veroorzaakt
Het toezicht op de terreinen gebeurt door de leden van het bestuur van
Woten en door degenen die hiertoe door het bestuur zijn aangesteld.
Enkel deze personen zijn gemachtigd de identificatie te vragen van
aanwezige spelers op de terreinen
Het bestuur kan op ieder moment een reservatie verplaatsen of
verwijderen
In het belang van iedereen kan het bestuur van Woten ten allen tijde het
reservatiereglement aanpassen
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