TC Moorslede - Clubreglement 2021
1. Het politiereglement en overeenkomsten:
Het politiereglement op het sportcentrum en op de tennisterreinen van de gemeente
Moorslede is integraal van toepassing op T.C. Moorslede. Het reglement wordt
aangevuld met de bepalingen uit de overeenkomst tussen TC Moorslede en het
Gemeentbestuur en de overeenkomst tussen TC Moorslede en Sporto Bello en met de
bepalingen opgenomen in de statuten van de V.Z.W. Tennisclub Moorslede
2. Inschrijvingen:


Men kan bij de club inschrijven door zich aan te melden via de website van Tennis
Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) zoals gevraagd op de websitepagina
www.tcmoorslede.be/lid_worden van de website van TC Moorslede. Voor wie dit niet
lukt, mail dan naar info@tcmoorslede.be of bel naar 0474 51 42 13. Het bestuur kan
een inschrijvingsstop vastleggen.



Personen die het vorige jaar lid waren en voor de aangekondigde datum reglementair
inschrijven hebben voorrang.



De normale inschrijvingstermijn en het inschrijvingsgeld worden jaarlijks door het
bestuur bepaald. Vanaf augustus kan het bestuur eventueel beslissen om een korting
op het inschrijvingsgeld toe te staan zonder hiertoe evenwel verplicht te zijn.



Eens het seizoen begonnen is, kan het inschrijvingsgeld niet worden teruggevraagd.
De reeds gemaakte kosten (betalingen aan Tennis Vlaanderen) worden nooit
terugbetaald.



Ieder lid krijgt de kans deel te nemen aan de interclubcompetitie.



Het bestuur behoudt zich het recht voor om een persoon als clublid te weigeren. Het
bestuur zal zijn weigering schriftelijk motiveren.



Het bestuur houdt zich het recht voor om leden uit te sluiten die door hun gedrag de
belangen, de goede naam of het patrimonium van de club schenden of geschonden
hebben.



Wie lid wordt van TC Moorslede verklaart op de hoogte te zijn van het clubreglement
en gaat ermee akkoord. Het reglement wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van
TC Moorslede en per mail worden de leden hierover geïnformeerd.

3. Onderhoud van omgeving, terreinen en gebouwen


We vragen aan alle leden dat zij de omgeving, terreinen, tijdelijk opgebouwde tenten
en gebouwen (toiletten, douches in sporthal) als "goede huisvader" zouden
behandelen. Neem uw verantwoordelijkheid als burger en mede-eigenaar.



Het bestuur probeert te zorgen voor een goed onderhoud van omgeving, clubhuis,
tenten, gebouwen en de terreinen. Het is echter de verantwoordelijkheid van
iedereen ervoor te zorgen dat gebouw, omgeving en terreinen steeds net en
hygiënisch blijven.

4. Toegang tot het clubhuis en de terreinen.


Het clubhuis en de terreinen hebben slechts één toegang voor de leden.



Ieder lid krijgt de code van het cijferslot dat aan de deur hangt die toegang tot de
terreinen verleent. Gelieve de code vertrouwelijk te behandelen en slechts aan de
noodzakelijke personen mee te delen. De code wordt regelmatig gewijzigd. Kunt u
op een bepaald moment niet binnen, bel dan naar 0474 51 41 13 (Johan).



Wie als laatste de terreinen verlaat sluit de deur van de omheining met het cijferslot.



Het gebruik van alcoholische drank op de terreinen is verboden. Frisdranken en
water kunnen wel, weliswaar enkel in plastic, blik of kartonnen verpakking. Glas is
niet toegelaten op de terreinen. Leeggoed (plastic blik of karton) wordt na het spel
steeds meegenomen van het terrein en in de voorziene afval- of pmdzak
achtergelaten. In het clubhuis, de sporthal, in tijdelijk opgebouwde tenten en op de
terreinen zal men geen etensresten, papier, blik, plastic flessen of wat dan ook
achterlaten. Daarvoor zijn vuilnisemmers voorzien.



In de tent en op de terreinen zal men geen kauwgom achterlaten. In het clubhuis,
tijdelijk opgebouwde tenten en in de sporthal is roken verboden.

5. . Gebruik van de Herculan SR terreinen.


Schoeisel:
Op de terreinen is het gebruik van tennisschoenen verplicht. Tennisschoenen zijn
schoenen met relatief vlakke zolen (eventueel voorzien van matige inkervingen). De
schoenen hebben bij voorkeur een witte zool of in elk geval een zool die geen sporen
nalaat. Loopschoenen (met spikes) of andere schoenen met noppen die schade aan
de velden kunnen aanbrengen zijn verboden.

6. Verlichting:


Bij het invallen van de duisternis kan op de terreinen met kunstlicht gespeeld worden
dankzij de terreinverlichtingsinstallatie. Omwille van economische en milieuredenen
vragen we aan alle leden spaarzaam met de elektriciteit om te springen.



Hoe de lichten aansteken:
o Links van de deur van het clubhuis staan twee knoppen. Door het indrukken
van deze knoppen wordt de terreinverlichting ingeschakeld. Na het drukken
wacht je even af. Gaan de lichten nog niet aan, probeer dan opnieuw.
o De lichten mogen na het aansteken niet onmiddellijk gedoofd worden.
o De lichten mogen na het doven binnen de eerste 15 minuten niet opnieuw
aangeschakeld worden.
o We doen een beroep op alle spelers om de terreinen zo te gebruiken dat het
elektriciteitsverbruik minimaal is. De laatste speler op de terreinen dooft de
lichten. Als er nog wat nagepraat wordt, dan kan dit in het clubhuis of in de
straatverlichting voor de sporthal.



De terreinverlichting dooft uiterlijk en automatisch om 23 u.

7. Reservaties:


Reserveren gebeurt enkel elektronisch. Reserveren dient te gebeuren thuis vanaf de
computer, tablet of ander toestel met een internetverbinding. Met een smartphone
kunt u van eender waar reserveren. De handleiding wordt meegestuurd bij
inschrijving.



Je kunt 14 dagen op voorhand een terrein reserveren en je kunt twee reservaties
vastleggen. Onmiddellijk na het einde van de reservatie kun je opnieuw reserveren.
Elke reservatie gebeurt voor één uur en op minimum twee namen.



Voor elk gebruik is een reservatie verplicht. Het is naar het gemeentebestuur toe
noodzakelijk om het gebruik van de terreinen te kunnen bewijzen.



Wil elke reservatie die u niet opneemt onmiddellijk wissen. Andere spelers kunnen
dan het terrein gebruiken.



De terreinen worden door de bevoegde personen geblokkeerd bij bijzondere
activiteiten. Eventueel kan uw reservatie hiervoor ongedaan gemaakt worden.
Hiervoor wordt vooraf met u contact opgenomen. Indien het niet lukt om in contact te
treden en u te informeren over de annulering van uw reservatie, kunt u geen
aanspraak maken op het terrein noch op vergoeding van gemaakte onkosten.
 Wie niet de aangegeven werkwijze volgt wordt zonder discussie voor 1 maand
uitgesloten uit het reserveringsprogramma, en dat met onmiddellijke ingang.

8. Vrij reserveren en spelen met derden

Niet clubleden kunnen vrij reserveren. Hiervoor sturen ze een mail naar
info@tcmoorslede.be. De prijs bedraagt 14 € per uur (vastgelegd bij gemeentelijk
besluit). Het bestuur zorgt voor de reservering. Stuur hiervoor een sms naar of bel
naar 0474 41 52 13.

Spelen met niet clubleden is in principe enkel toegestaan als deze derde een terrein
huurt. Vermits de clubspeler zijn bijdrage al betaalde, moet de tweede speler (of
derde en vierde speler bij dubbel) slechts 7 € per uur betalen voor zijn deel van het
terrein. Zodra 1 niet lid deelneemt, is er 7 € verschuldigd door dit niet lid (ongeacht
de regeling die onderling getroffen wordt).

De gastspeler wordt niet verzekerd via de Tennis Vlaanderen verzekering of via
andere verzekeringen die de VZW T.C. Moorslede heeft genomen voor haar leden.

Wie niet de aangegeven werkwijze volgt wordt zonder discussie voor 1 maand
uitgesloten uit het reserveringsprogramma, en dat met onmiddellijke ingang.
9. Lessen
Algemeen
Alleen leden van TC Moorslede kunnen lessen volgen. TC Moorslede is de enige organisator
van lessen en werkt hiervoor samen met door de club erkende en bekwame lesgevers. Hun
namen worden jaarlijks op de website vermeld. Alleen deze erkende lesgevers mogen lessen
geven tegen het vastgelegde tarief.
De prijs voor de lessen wordt bepaald door het clubbestuur in overleg met deze lesgevers. De
prijzen worden jaarlijks gepubliceerd op de website.

Jeugdlessen
Lessenreeksen:

TC Moorslede VZW is de enige organisator van jeugdlessen in groep en doet
hiervoor beroep op bekwame lesgevers.

TC Moorslede VZW richt jaarlijks lessenreeksen in voor jongeren. Alle jongeren
worden daarvan op de hoogte gebracht.

Voor meer info: bel 0474 51 42 13 (Johan)
Individuele lessen:


Individuele lessen worden eveneens via TC Moorslede VZW geregeld. Bel hiervoor
naar Johan (0474 51 42 13).



Individuele tennislessen voor de jeugd worden nooit tijdens de spitsuren gegeven.
De spitsuren zijn op werkdagen van 18u tot 21 uur.

Tenniskampen:


TC Moorslede VZW organiseert eveneens tenniskampen tijdens de
schoolvakanties. Bel hiervoor eveneens naar Johan (0474 51 42 13).



Meer informatie over de tenniskampen vindt u op www.tcmoorslede.be

Lessen voor volwassenen

10.



Ook voor de lessen aan volwassenen kunt u terecht bij TC Moorslede VZW.
Individuele tennislessen kunnen ook gegeven worden tijdens de spitsuren.



De lessen worden rechtstreeks afgesproken met de lesgevers. Bel naar 0474 51 42
13 (Johan) voor meer informatie.
Verzekeringen
 De club bezit een verzekering: "Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of
ontploffing".
 De leden van de club zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen zodra ze
ingeschreven zijn bij Tennis Vlaanderen. Tennis Vlaanderen werkt samen met een
erkende en betrouwbare verzekeringsmaatschappij. Indien een lid slachtoffer wordt
van een ongeval, dan neemt het lid zo snel mogelijk contact op met Johan Verkest
op het nummer 0474 51 42 13 of met Stefan Ghijsen op nummer 0497 85 20 88.
Voor de aangifte hebben we de naam van het betrokken lid nodig, de naam van twee
getuigen, de juiste omstandigheden van het ongeval en de aard van de kwetsuur.
Het secretariaat stelt de papieren ter beschikking die het lid nodig heeft om naar de
dokter te gaan. De papieren kunnen per mail ter beschikking gesteld worden of na
afspraak opgehaald worden aan de terreinen.
 Naast de verzekering lichamelijke schade zijn de bij Tennis Vlaanderen aangesloten
leden verzekerd tegen nog een aantal risico's. U vindt de details op de website van
Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be). Log in met je persoonlijke code en
kies vervolgens voor speler en infotheek.
 U bent pas verzekerd als u toegelaten wordt tot het reserveringssysteem.

11.

Interclub
 Leden aangesloten bij T.C. Moorslede kunnen deelnemen aan de
interclubcompetitie. Hij/zij dient wel voor 15/3 van een kalenderjaar aangesloten te zijn
bij T.C. Moorslede
 Wie interclub wil spelen neemt contact op met het bestuur van TC Moorslede (zie
www.tcmoorslede.be voor de gegevens van de bestuursleden).
 De jeugdploegen spelen in ploegen van minimaal 6 spelers (3 vaste spelers en 3
reservespelers) op zaterdagmorgen
 Herenploegen spelen op zondagmorgen in ploegen van minimaal 8 spelers (4 vaste
spelers en 4 reservespelers)
 De heren 35, heren 45 en dames spelen op zaterdagnamiddag in ploegen van
minimaal 8 spelers (4 vaste spelers en 4 reservespelers).
 Wie interclub wil spelen moet voldoende beschikbaar zijn in de periode van de
interclubcompetitie die loopt van eind april tot half juni.
 Onvolledige opstellingen bij interclubwedstrijden of afgelastingen ervan hebben
geldboetes tot gevolg. Het bestuur van T.C. Moorslede kan ploegen die door gebrek
aan organisatie of afspraken boetes genereren, uitsluiten van verdere deelname aan de
competitie en hen eventueel verplichten de boetes zelf te betalen.
 Wie interclub wil spelen houdt rekening met de volgende afspraken:
Jeugdinterclub:
 De jeugdploegen worden op verplaatsing niet begeleid door een afgevaardigde van
de club. Jeugdinterclub is dus een engagement voor de jongeren en hun ouders.
 De organisatie van de verplaatsingen en de onkosten daaraan verbonden zijn de
verantwoordelijkheid van de ouders.
 Bij thuiswedstrijden is een afgevaardigde van het clubbestuur aanwezig voor alle
materiële en organisatorische aspecten van de interclub.
Interclub voor volwassenen
 De onkosten voor de verplaatsingen zijn ten laste van de spelers. De spelers zijn
niet verzekerd voor stoffelijke schade tijdens de verplaatsingen.
 De (verplichte) nieuwe ballen bij de thuiswedstrijden worden betaald door de
enkelspelers. De ballen worden dan uiteraard hun eigendom. De ballen moeten
aangekocht worden bij TC Moorslede. Het is niet toegelaten met eigen nieuwe
ballen te spelen.
 Het is de gewoonte dat de thuisclub op het einde van een wedstrijd aan de
tegenpartij (en aan zichzelf) een eenvoudige maaltijd aanbiedt. De onkosten voor
deze maaltijd worden gedeeld door de ontvangende partij en de bezoekers. Er
wordt gestreefd naar democratische prijzen per persoon voor de bezoekers. De
ploeg neemt zelf de nodige maatregelen om de maaltijd te voorzien.

12.

Aanvullende bepalingen
 Het bestuur van T.C. Moorslede kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
ongevallen of schade aan derden veroorzaakt door de leden.
 Inbreuken op het reglement kunnen door het bestuur in overeenstemming met de
statuten van de V.Z.W. T.C. Moorslede beteugeld worden.
 Door lid te worden van TC Moorslede erkent het lid kennis te hebben van de
reglementen van inwendige orde.
 Het clubbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de terreinen op 1 april
van het lopend seizoen om één of andere reden niet bespeelbaar zijn. Ook in de
loop van het jaar is het clubbestuur niet aansprakelijk als op eender welk moment
en door eender welke omstandigheid de terreinen niet bespeelbaar zijn.
 De netten blijven gans het jaar hangen en wie dit wil kan ook in de winter tennissen
zodra het weer het toelaat. Bij vorst is het niet toegelaten de terreinen te gebruiken.

