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Artikel 1: Algemene beschikkingen. 

1.1. Dit huishoudelijk reglement beoogt de vastlegging van rechten en verplichtingen voor de 

aangesloten leden van de vzw Kastelse Tennisclub; dit reglement ontleent haar bestaansrecht aan 

en refereert aan de statuten van voornoemde vzw, opgericht op 27/04/1993. 

1.2. Als aangesloten lid bij vzw Tennis Vlaanderen onderwerpt de vzw Kastelse Tennisclub zich aan 

de vigerende reglementen van Tennis Vlaanderen en de Koninklijke Belgische TennisBond, 

hierna KBTB genoemd, zowel op het tennisterrein als daarbuiten, tijdens de aanwezigheid in de 

clubinstallaties en in de installaties welke door Tennis Vlaanderen of KBTB worden gebruikt 

voor hun organisaties. Elk aangesloten lid is ertoe gehouden zich integer en sportief te gedragen 

en het nodige gevolg te geven aan de beslissingen van alle officials en voor hen het nodige 

respect te tonen tijdens de uitoefening van hun functie. Alle aangesloten leden dienen zich te 

onthouden van elke vorm van racisme, pesterijen en discriminatie in hun uitlatingen en 

gedragingen. 

1.3. In het kader van haar jeugdwerking onderschrijft de vzw Kastelse Tennisclub het ‘Panathlon 

Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ (Ethiek in de jeugdsport), waarbij elke 

jongere het recht heeft om kampioen te worden, maar hij evenzeer het recht heeft om geen 

kampioen te worden:  

 de Kastelse Tennisclub zal de positieve waarden van de jeugdsport actiever, met 

volgehouden inspanning en met goede planning nastreven; 

 de Kastelse Tennisclub zal de inspanning voortzetten om alle vormen van discriminatie uit 

de jeugdsport te bannen; 

 de Kastelse Tennisclub erkent en aanvaardt dat sport ook negatieve effecten kan 

veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te 

beschermen;  

 de Kastelse Tennisclub verwelkomt de steun van de sponsors en de media maar gelooft dat 

die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

1.4. Ten behoeve van de organisatie van de diverse sport- en overige activiteiten voor haar 

aangesloten leden richt de vzw Kastelse Tennisclub een zogenaamd ‘Dagelijks Bestuur’ op, 

waarvan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierna onder artikel 2 beschreven worden. 

Artikel 2: Dagelijks Bestuur Kastelse Tennisclub. 

2.1. Het Dagelijks Bestuur van de Kastelse Tennisclub bestaat uit minimum 5 aangesloten leden of 

ereleden. Tijdens de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur zullen deze leden de 

verschillende functies verdelen: voorzitter, secretaris, verantwoordelijke ledenadministratie en 

Elit-gebruik, webmaster, verantwoordelijke marketing en communicatie, penningmeester, 

verantwoordelijke infrastructuur en technisch beheer, verantwoordelijke voor kantine, 

verantwoordelijke sponsoring, verantwoordelijke public relations, verantwoordelijke 

evenementen, jeugdsportcoördinator, verantwoordelijke jeugdwerking, verantwoordelijke 

sportieve activiteiten senioren. Elk lid van het Dagelijks Bestuur kan meerdere functies 

combineren. 

2.2. Bij het vacant worden van een functie in het Dagelijks Bestuur hebben de overblijvende leden 

van het Dagelijks Bestuur het recht of de plicht samen voorlopig in de vacature te voorzien. In 
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zulk geval zal de Raad van Bestuur van de vzw Kastelse Tennisclub tijdens haar eerstvolgende 

vergadering tot definitieve bekrachtiging overgaan. 

2.3. Van de leden van het Dagelijks Bestuur worden er omwille van de continuïteit niet meer dan 3 

leden jaarlijks herverkiesbaar gesteld, tenzij het aantal vrijwillig uittredende leden dit aantal 

overschrijdt. De verkiesbaarheidsstelling gebeurt volgens een beurtrol bepaald door het Dagelijks 

Bestuur. 

2.4. Kunnen aan de verkiezing van het Dagelijks Bestuurs deelnemen: alle aangesloten leden en 

ereleden van het lopende tennisseizoen (1 april tot 31 maart), die de leeftijd van 12 jaar bereikt of 

overschreden hebben. 

2.5. Het verkiesbaar gestelde aantal leden van het Dagelijks Bestuur wordt bij rechtstreekse stemming 

door handopsteking bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden verkozen 

tijdens de jaarlijkse openingsavond uit de volgende verkiesbare leden: de spelende of ereleden 

van het lopende tennisseizoen, die hun kandidatuur stelden op deze jaarlijkse openingsavond en 

die op dat ogenblik de leeftijd van 16 jaar bereikt of overschreden hebben. Daarenboven ook de 

herverkiesbaar gestelde leden van het Dagelijks Bestuur. Indien er meer kandidaten dan het 

aantal verkiesbare plaatsen zijn, wordt een tweede stembeurt georganiseerd, waarbij de kandidaat 

met het laagst aantal nominatieve stemmen afvalt. 

2.6. De leden van het Dagelijks Bestuur worden tenminste 1 maand voor de jaarlijkse openingsavond 

via de website of in een jaarlijks rondschrijven kenbaar gemaakt samen met het aantal 

stemgerechtigde leden.  Hun functies kunnen enkel door de Raad van Bestuur van de vzw 

Kastelse Tennisclub verplicht herverkiesbaar gesteld worden; de Raad van Bestuur kan van dit 

recht gebruik maken indien zij van mening is dat afbreuk gedaan werd aan 

verantwoordelijkheden of bevoegdheden zoals hierna vastgelegd. 

2.7. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van alle sport- en 

overige activiteiten georganiseerd voor de aangesloten leden.  Bij het begin van het werkingsjaar, 

(kalenderjaar) doch uiterlijk op 1 februari, zal zij inzicht verschaffen in de activiteiten die zij 

wenst te organiseren.  De Raad van Bestuur van de vzw Kastelse Tennisclub zal hieraan haar 

goedkeuring moeten verlenen en dient derhalve over een onderbouwd begrotingsvoorstel te 

beschikken. 

2.8. Met het tot ter beschikking gestelde budget kan het Dagelijks Bestuur de vereiste financiële 

middelen aanwenden; aan de Raad van Bestuur van de vzw Kastelse Tennisclub zal evenwel ten 

allen tijde inzicht en controle verschaft moeten worden over uitgaven en inkomsten. 

2.9. Bij organisatie van sportactiviteiten dient het Dagelijks Bestuur zich ten allen tijde te schikken 

naar de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement. 

2.10. Het Dagelijks Bestuur bepaalt zelf tijdstip en frequentie van vergadering. 

Artikel 3: Aangesloten leden van Kastelse Tennisclub. 

3.1. Het bedrag van het lidgeld voor de aangesloten leden wordt jaarlijks voor aanvang van het 

nieuwe werkingsjaar en uiterlijk voor 1 januari door de Raad van Bestuur van de vzw Kastelse 

Tennisclub bepaald. In dit bedrag is steeds de kostprijs van het abonnement bij Tennis 

Vlaanderen inbegrepen. Tenzij anders gepreciseerd door de Raad van Bestuur omvat het lidgeld 

het lidmaatschap voor een jaarabonnement (van 1 april tot 31 maart). De Raad van Bestuur 

bepaalt ook jaarlijks – voor zover van toepassing - de bedragen voor de middenseizoen tarieven 

(vanaf 1 augustus tot 31 maart). Gebruik van verlichting is in het lidgeld inbegrepen. 

3.2. Na verwerking van vraag tot abonnement, door het toekomstig lid via de website van Tennis 

Vlaanderen ingediend , ontvangt de aanvrager een verzoek tot betaling van het lidgeld. Uiterlijk 1 

week na de betaling van het gevraagde lidgeld, wordt de aangeslotene opgenomen in de officiële 

ledenlijst van de club en aangesloten bij Tennis Vlaanderen. Door deze betaling aanvaardt de 
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aangeslotene vanaf dan rechten en plichten zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement van 

de vzw Kastelse Tennisclub. Van zodra de verantwoordelijke ledenadministratie de betaling van 

het lidgeld in Elit verwerkt heeft, ontvangt de abonnee van Tennis Vlaanderen een elektronische 

bevestiging van zijn/haar lidmaatschap; dit mailbericht vermeldt het lidnummer bij Tennis 

Vlaanderen en dus ook de Kastelse Tennisclub en, voor zover van toepassing, het paswoord 

voor toegang tot de website Tennis Vlaanderen en het individuele spelersdashboard op diezelfde 

website. Het digitale lidmaatschap vervangt de eerdere papieren lidkaart. 

3.3. Bij de verwerking van de abonnementsaanvragen behoudt de verantwoordelijke voor de 

ledenadministratie zich het recht voor om de aanvraag van een kandidaat-lid te weigeren. Aan de 

bertrokkene zal steeds de reden van weigering meegedeeld worden. 

3.4. Lidmaatschap van de Kastelse Tennisclub is enkel mogelijk door een lidmaatschap bij Tennis 

Vlaanderen; voor de clubleden, die voor de interclubcompetitie reeds over een lidmaatschap van 

Tennis Vlaanderen via een andere tennisclub beschikken, volstaat de betaling van het lidgeld, 

verlaagd met de geldende bijdrage van Tennis Vlaanderen. 

3.5. De mogelijkheid bestaat om steunend lid of erelid te worden van de Kastelse Tennisclub, zonder 

de verplichting aangesloten lid te zijn, mits storting aan de Kastelse Tennisclub van de bijdrage 

voor steunend lid of erelid. De Raad van Bestuur kan eigenmachtig erelidkaarten verlenen aan 

derden op grond van bijzondere prestaties ten overstaan van de club. Ereleden hebben dezelfde 

rechten als aangesloten leden. 

3.6. Alle leden dienen zich te gedragen conform het Huishoudelijk Reglement. Wangedrag en het niet 

naleven van de bepalingen van dit reglement geeft de Raad van Bestuur van de vzw Kastelse 

Tennisclub het recht een aangesloten lid te schorsen of te ontslaan.  Schorsing of ontslag heeft 

nooit terugbetaling van lidgeld tot gevolg, noch van enig deel daarvan. 

3.7. Op basis van vrijwilligerswerk voor de Kastelse Tennisclub en om uitzonderlijke redenen, steeds 

door beslissing van de Raad van Bestuur bekrachtigd, kan besloten worden tot gehele of 

gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld, evenwel steeds onder aftrek van de bijdrage van 

Tennis Vlaanderen. 

3.8. De Raad van Bestuur van de vzw Kastelse Tennisclub bepaalt bij aanvang van het nieuwe 

werkingsjaar en uiterlijk voor 1 februari het maximum aantal aangesloten leden (volwassenen) 

voor het zomerseizoen en dit in functie van het beschikbare aantal terreinen. Eenmaal het 

maximum bereikt zal de Raad van Bestuur gebruik maken van een wachtlijst, beheerd door de 

verantwoordelijke van de ledenadministratie, om de volgorde van aansluiting voor nieuw 

geworven leden te bepalen. Voorrang hierin wordt gegeven aan de leden van het jaar voordien en 

dit laatste tot 1 juli. 

3.9. Zoals statutair bepaald zal de Raad van Bestuur jaarlijks, bij aanvang van het nieuwe werkingsjaar 

en uiterlijk voor 1 januari, de vrijstelling van betaling van het lidgeld voor bestuursleden 

herbevestigen. Aan deze vrijstelling kan geen gewoonterecht ontleend worden. 

Artikel 4: Gedrag op de tennisterreinen. 

4.1. Enkel aangesloten leden van de vzw Kastelse Tennisclub, zoals bepaald in artikel 3.4, zijn 

gerechtigd om de tennisterreinen te gebruiken; het Dagelijks Bestuur van de vzw Kastelse 

Tennisclub behoudt het recht om terreinen bij niet-gebruik of niet-reservering door aangesloten 

leden, privaat te verhuren of aan niet-leden, verenigingen of scholen ter beschikking te stellen. 

4.2. Tijdens de openingsuren van de kantine is de schuifpoort naar de parking geopend en is de 

tennisinfrastructuur voor alle leden vrij toegankelijk. Tijdens de sluitingsuren van de kantine, stelt 

de Kastelse Tennisclub voor aangesloten leden en de tennisleden van hetzelfde gezin een badge 

of magneetsleutel ter beschikking. Met deze badge hebben leden toegang tot de terreinen, 

kleedkamers en sanitair via de kleine ingangspoort, uitgerust met een badgelezer. 
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4.3. Deze badge of magneetsleutel is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik en kan desgevallend 

enkel aan tennisleden van eenzelfde gezin voor gebruik doorgegeven worden. Badges kunnen 

aangevraagd worden bij de toogmedewerker van de kantine en ontleners betalen een éénmalige 

waarborg, waarvan het bedrag jaarlijks bepaald wordt door de Raad van Bestuur bij aanvang van 

het nieuwe werkingsjaar en uiterlijk voor 1 februari. De waarborg wordt aan leden op hun 

verzoek terugbetaald en dit aan de nominale waarde van het ogenblik van ontlening. De badges 

zijn genummerd zodat tracering van gebruik ten allen tijde mogelijk is. Leden, die misbruik 

maken van deze faciliteit door bijvoorbeeld hun badge aan andere aangesloten leden (anders dan 

de tennisleden van eenzelfde gezin) ter beschikking stellen, riskeren bij vaststelling van het 

misbruik een buitenwerkingstelling van de badge (beheer van badges via geregistreerd 

toegangsnummer). 

4.4. De tennisterreinen in kunstgravel kunnen in de wintermaanden niet gebruikt worden bij 

langdurige periodes van vorst of tijdens en na sneeuwval; in dergelijke weerssituaties zal de 

toegangspoort gesloten blijven en zal ook de badgelezer voor het gebruik van de kleine 

toegangspoort buiten werking gesteld worden. 

4.5. De terreinbijdrage voor privaat verhuur wordt jaarlijks bij aanvang van het nieuwe werkingsjaar  

en uiterlijk voor 1 februari vastgelegd en aan de leden gecommuniceerd.  Deze bijdrage per uur 

dient te worden voldaan, voorafgaand aan het gebruik van het terrein, bij de toogmedewerker in 

de kantine.  Deze terreinbijdrage is ook van toepassing indien een aangesloten lid speelt met een 

niet-lid en is niet deelbaar door het aantal spelers op het terrein. 

4.6. Om de tennissport in het algemeen en de Kastelse Tennisclub-clubwerking in het bijzonder te 

promoten mag elk aangesloten lid van de Kastelse Tennisclub bij wijze van kennismaking 

jaarlijks 3 maal een vriend of kennis niet-lid voor een tennisbeurt op de terreinen uitnodigen.  In 

de geest van deze reglementbepaling zal het Kastelse Tennisclub-lid zich ervan vergewissen dat 

het betreffende niet-lid slechts 1 maal (enkel- of dubbelspel) van deze faciliteit gebruik maakt; 

het is dus bijvoorbeeld niet toegelaten om als niet-lid in meer dan één dubbelpartij te spelen door 

telkens als gast van één van de overige spelende leden aan te treden.  Vanaf het 2de gebruik van 

een terrein als niet-lid geldt artikel 4.2. 

4.7. Gebruikers(spelers) van de terreinen worden geacht op de terreinen te verschijnen in correcte 

tenniskledij en met aangepast schoeisel (met vlakke zool).   

4.8. Enkele minuten voor het verstrijken van de speelduur moet het terrein worden geveegd met de 

daartoe voorziene sleepmatten. 

4.9. Op de terreinen is roken en het verbruik van alcoholische dranken verboden; spelen ‘onder 

invloed’ is niet toegelaten. 

4.10. Klachten over de slechte staat/beschadiging van de terreinen en de sanitaire installaties moeten 

gemeld worden bij de verantwoordelijke infrastructuur van het Dagelijks Bestuur. 

 

Artikel 5: Kantine, kleedkamers en sanitair. 

5.1. De kantine van de Kastelse Tennisclub is toegankelijk voor alle leden en hun familieleden tijdens 

de openingsuren, zoals door het Dagelijks Bestuur jaarlijks bij aanvang van het nieuwe 

werkingsjaar en uiterlijk voor 1 februari vastgelegd.  

5.2. Aangesloten leden en abonnees kunnen de kantine gebruiken voor de organisatie van een privé 

feestje. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 Deze faciliteit is strikt beperkt tot de clubleden die aansprakelijk zijn voor betaling van de 

factuur voor gebruiks- en overige vergoedingen en het consumptieverbruik 

 Reservatie loopt steeds via de verantwoordelijke voor de kantine en gebruik van de 

kantine kan in geen geval strijdig zijn met activiteiten georganiseerd door de Kastelse 

Tennisclub. 
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 Bij reservatie zal een checklist met basisafspraken voor uitvoering gecommuniceerd en in 

een overeenkomst vastgelegd worden. Dranken voor verbruik zullen enkel door de club 

geleverd worden. 

 De factuur voor gebruik omvat: een vergoeding voor gebruik van de kantineruimte, een 

uurvergoeding voor het reinigen van de ruimte na gebruik, een uurvergoeding voor 

dienstverlening door personeel aangesteld door de verantwoordelijke voor de kantine, het 

bedrag van consumpties aan de vastgelegde tarieven. 

 Modaliteiten en tarieven van vergoeding en consumpties zullen door het Dagelijks 

Bestuur jaarlijks bij aanvang van het nieuwe werkingsjaar en uiterlijk voor 1 februari vastgelegd 

worden. 

5.3. In tegenstelling tot de kantine die enkel tijdens de openingsuren toegankelijk is, zullen de 

kleedkamers en bijbehorend sanitair steeds toegankelijk zijn voor de aangesloten leden. 

5.4. Achterlaten van voorwerpen of kleding in de kleedkamers gebeurt op eigen risico; kleedkamers 

en douches dienen in ordelijke staat achtergelaten te worden. De laatste gebruiker dooft de 

verlichting in de ruimten en sluit de buitendeur. 

5.5. Gebruik van geneesmiddelen of aanverwante inhoud van de EHBO-kast, aangebracht in de 

kleedkamers, is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze geneesmiddelen worden enkel ter 

beschikking gesteld voor ter plaatse opgelopen kwetsuren of lichamelijke ongemakken en dus 

niet voor gebruik buiten de infrastructuur van de Kastelse Tennisclub. 

Artikel 6: Deelname aan activiteiten door jeugdleden. 

Bij georganiseerde seniorenactiviteiten kunnen jeugdleden vanaf 14 jaar toegelaten worden; zij komen 

echter pas dan in aanmerking voor deelname aan de activiteiten als er onvoldoende senioren zijn. 

Artikel 7: Tennislessen en trainingen. 

7.1. Het Dagelijks Bestuur voorziet jaarlijks in de mogelijkheid tot het volgen van lessen en/of 

trainingen, afhankelijk van de behoeften van jeugd en senioren. Het zal hiertoe een 

inschrijvingsperiode voor zomer- en wintertrainingen voorzien onder voorwaarden vastgesteld 

door de Raad van Bestuur. 

7.2. De Raad van Bestuur stelt, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, de trainers aan voor een 

periode van één tennisseizoen (1 april – 31 maart); deze aanstelling kan stilzwijgend verlengd 

worden voor een volgend tennisseizoen  De aangestelde trainers zijn verplicht aan de normale 

aansluitingsvoorwaarden van elk ander aangesloten lid te voldoen. Elk van de trainers beschikt 

tevens over een sleutel voor toegang tot de bergruimte van het tennismateriaal van de Kastelse 

Tennisclub. Als lesgever zullen zij het ter beschikking gestelde materiaal als een goed huisvader 

beheren en over het correcte gebruik ervan door de lesnemers waken. 

7.3. Alleen de door de vzw Kastelse Tennisclub aangestelde trainers hebben het recht lessen, 

trainingen of instructie tegen betaling te geven op de infrastructuur van de Kastelse Tennisclub.  

7.4. Deelnemers aan de lessen, competitiestages of zomerstages schrijven zich steeds in via de 

website van de club en de speciale module op de website van Tennis Vlaanderen. Om aan deze 

opleidings- of trainingssessies te kunnen starten hebben deelnemers voorafgaandelijk het 

lidmaatschap van de Kastelse Tennisclub verworven en hebben zij tevens het vereiste lesgeld 

betaald.  

7.5. Tennislessen voor jeugd (in principe gegroepeerd in 10 sessies in het voorjaar en 20 sessies in het 

najaar) vinden plaats volgens een les- of weekschema, bepaald door de jeugdverantwoordelijke(n) 

binnen het Dagelijks Bestuur en in overeenstemming met de typologie van KidsTennis en voor 

zover als mogelijk met de wensen van de lesnemers. Tennislessen voor senioren worden hetzij 

gegroepeerd in tennisstages of in les- of weekschema’s in overeenstemming met de 
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mogelijkheden en wensen van lesnemers. Voor tennislessen worden, in de mate van het 

mogelijke, steeds dezelfde terreinen benut (terrein 3 en mini-miditerreinen).  

7.6. De jeugdverantwoordelijke(n) binnen het Dagelijks Bestuur draagt via de tennisschoolmodule in 

Elit zorg voor een tijdige reservatie van het trainings- of lesuur in het elektronisch 

reservatiesysteem. De registraties in het reservatiesysteem leveren nuttige informatie voor de 

toekomstige behoeftenbepaling. 

7.7. Lesgevers doen hetzij maandelijks via factuur, hetzij via een periodieke bijlage, al dan niet 

ontleent aan de tennisschoolmodule, aangifte van gepresteerde lesuren aan de respectieve 

verantwoordelijken (jeugdwerking en activiteiten senioren) binnen het Dagelijks bestuur. Deze 

trainingsvergoeding wordt door de penningmeester overgemaakt na uitvoering van de 

trainingsessies en fiatering van de factuur door de respectieve verantwoordelijke. 

7.8. De trainer legt verantwoording af ten opzichte van de respectieve verantwoordelijken binnen het 

Dagelijks Bestuur voor het respecteren van de lesschema’s. Enkel de trainer kan lessen annuleren 

of verplaatsen o.m. omwille van slechte weersomstandigheden. Afwezigheid tijdens een sessie 

houdt in dat de tennisbeurt als ‘benut’ beschouwd wordt, tenzij anders overeengekomen met de 

trainer. 

Artikel 9: Reservatiesysteem. 

9.1. De Kastelse Tennisclub maakt gebruik van het elektronisch reservatiesysteem zoals dit door de 

Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld wordt; het beheer (parametrisering en onderhoud) van 

het systeem wordt door de verantwoordelijke ledenadministratie uitgevoerd. Enkel de bij Tennis 

Vlaanderen en zodoende ook bij de Kastelse Tennsiclub aangesloten leden hebben toegang tot 

het reservatiesysteem van de club. 

9.2. Binnen het reservatiesysteem zijn de volgende ledengroepen bepaald met elk eigen 

beheersparameters: beheerders, bestuursleden, hoofdgebruikers, kids tot 8 jaar, juniors vanaf 9 

tot 18 jaar, seniors vanaf 19 jaar en tennisleraren. Enkel de beheerders kunnen gebruik maken 

van groepsreservatie voor de door haar ingerichte activiteiten. Deze clubactiviteiten hebben 

steeds voorrang op de persoonlijke reservaties en worden tijdig op het inlichtingenbord, in een 

elektronische nieuwsbrief of in de activiteitenkalender op de clubwebsite aangekondigd. 

9.3. Reservatie van de terreinen (2 miditerreinen en 5 tennisterreinen) gebeurt aan de hand van de 

handleiding zoals ter beschikking gesteld op de website van de Kastelse Tennisclub. Een 

reservatie door spelende leden veronderstelt steeds de inschrijving op het respectievelijke terrein 

van tenminste één lid of abonnee; gelijktijdige reservatie van meerdere terreinen is enkel mogelijk 

voor bepaalde ledengroepen (bestuursleden, tennisleraren, beheerders). Reservatie van een 

terrein kan slechts voor de duur van 1 uur en conform de uurregeling zoals voor elk van de 

terreinen bepaald (op het half uur voor de terreinen 4 en 5, op het uur voor alle overige 

terreinen).  

9.4. Een naam van een aangesloten lid of abonnee kan geen tweede maal voor een terreinreservatie in 

het reservatiesysteem voorkomen zolang de eerst gereserveerde tennissessie niet verstreken is. 

Uitzondering op deze regel kan enkel gemaakt worden door daartoe bevoegde ledengroepen 

(bestuursleden of tennisleraren) of de beheerders van het reservatiesysteem; zo kunnen 

bijvoorbeeld terreinen wel in blokken van meerdere uren gereserveerd worden voor competitie- 

of georganiseerde clubactiviteiten. 

9.5. Na 18.30 uur kunnen jeugdleden (tot 14 jaar) geen terreinen voor senioren meer reserveren. 

9.6. Voor de reservatie van wedstrijden in het kader van de jaarlijkse clubkampioenschappen wordt 

een gelijkaardige werkwijze gehanteerd als voor de jaarlijkse tornooien. De wedstrijdleiding zal 

aan de beheerder(s) van het reservatiesysteem een opgave doen van de uit te voeren reservaties.  
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Artikel 10: Tornooien en wedstrijden. 

10.1. De club zal jaarlijks voor de senioren heren en dames minstens één open tornooi met 

classificatiemogelijkheden inrichten. Daarnaast zal de club ook tornooien organiseren voor de 

jeugd meer bepaald in het kader van de KidsToer, de TienerToer en de Ethias Tour. 

10.2. In de mate van het mogelijke zal het Dagelijks Bestuur zowel voor jeugd als senioren de 

deelname aan interclubwedstrijden in het Gewest Antwerpen faciliteren.  De verantwoordelijken 

voor jeugd en senioren zullen hiertoe bij het begin van het activiteitenjaar (uiterlijk voor 1 

februari) de samenstelling van de interclubploegen coördineren zodat de aansluiting van de 

betreffende leden bij Tennis Vlaanderen kan gebeuren; deze aansluiting gebeurt automatisch 

door het toevoegen van een speler aan de spelerslijst voor de interclubcompetitie maar wordt 

door de verantwoordelijke van de ledenadministratie ook nog herbevestigd in het 

abonnementensysteem in Elit. De interclubteams kunnen bij hun thuiswedstrijden rekenen op 

een afsluitende maaltijd (warm of koud), aangeboden door de club en verzorgd door de kapitein 

van de interclubploeg; dit etentje is bestemd voor de leden van het thuisspelende en het 

bezoekende team. De ploegkapitein zorgt voor een kasticket van de gemaakte kosten en kan 

deze met de toogmedewerker van de kantine in de kassa verrekenen Het maximumbedrag per 

persoon voor deze maaltijd wordt bij aanvang van het nieuwe werkingsjaar  en uiterlijk voor 1 

februari door de Raad van Bestuur van de vzw Kastelse Tennisclub bepaald en gecommuniceerd.  

Consumpties tijdens deze ontmoetingen zijn voor rekening van de individuele deelnemers. 

10.3. De vzw Kastelse Tennisclub is aangesloten bij de Kempische Verstandhouding der Tennisklubs 

(KVT). De verantwoordelijke sportieve activiteiten senioren draagt zorg voor de tijdige reservatie 

van 2 terreinen gedurende een vijftal uren; indien op het ogenblik van de ontmoeting meer dan 

de geserveerde terreinen vrij zijn, kan de tennisontmoeting op meerdere terreinen gelijktijdig 

afgewikkeld worden.  Verder is voor de afsluitende maaltijd en de consumpties dezelfde regeling 

van kracht als voor de interclubteams (zie artikel 10.2 hiervoor). 

10.4. De vzw Kastelse Tennisclub neemt ook jaarlijks deel aan de competitie Senioren Beker Kempen. 

De teamkapitein draagt zorg voor de tijdige reservatie van 2 terreinen gedurende een vijftal uren; 

indien op het ogenblik van de ontmoeting meer dan de geserveerde terreinen vrij zijn, kan de 

tennisontmoeting op meerdere terreinen gelijktijdig afgewikkeld worden. Voor de consumpties 

van beide ploegen geldt dezelfde regeling als voor de interclubteams (zie artikel 10.2 hiervoor). 

Voor de afsluitende maaltijd is door het organisatiecomité van Senioren Beker Kempen 

geopteerd voor een eenvoudige broodjesmaaltijd; . De ploegkapitein zorgt voor een kasticket van 

de gemaakte kosten en kan deze met de toogmedewerker van de kantine in de kassa verrekenen 

10.5. Tijdens het zomerseizoen wordt een doorlopende laddercompetitie ingericht.  Deze competitie is 

in 2 perioden ingedeeld: de 1ste periode start bij de aanvang van het zomerseizoen (half maart) en 

eindigt einde in de 3de week van juni, terwijl de 2de periode begin juli start en de laddercompetitie 

per midden oktober afgesloten wordt. Organisatie en reglement worden op de website 

gepubliceerd en begin maart aan het informatiebord in de kantine bevestigd. 

10.6. Het Dagelijks Bestuur zal jaarlijks één of meerdere competities inrichten om aldus de sportieve 

en sociale omgang binnen de club te bevorderen. 

10.7. Jaarlijks organiseert het Dagelijks Bestuur de clubkampioenschappen op gelijkaardige wijze als de 

organisatie van de jaarlijkse tornooien; inschrijving hiervoor dient elektronisch via de clubwebsite 

op de site van Tennis Vlaanderen te gebeuren. Voor de praktische uitwerking (loting, planning 

van de wedstrijden) wordt gebruik gemaakt van de toepassing in Elit.  De verantwoordelijke voor 

de seniorenactiviteiten ziet toe op een vlot verloop en respectering van de wedstrijdafspraken. 

De clubkampioenen worden na afloop van de wedstrijden gehuldigd. 
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Artikel 11: Verzekeringen en sportongevallen. 

11.1. Door zijn/haar aansluiting bij de vzw Kastelse Tennisclub verklaart ieder aangesloten lid in een 

goede fysieke conditie te verkeren om de tennissport te beoefenen.  Indien hij/zij hiervan niet 

overtuigd is, heeft hij/zij de verplichting een medisch onderzoek te ondergaan alvorens zich aan 

te sluiten.  Om op de inschrijvingslijsten van de Interclubcompetitie Tennis Vlaanderen te 

mogen vermeld worden, dienen de spelers in regel te zijn met de voorschriften inzake medische 

controle. Hij/zij verklaart eveneens bij zijn/haar weten niet te lijden aan letsels of aandoeningen 

die door deze sport zouden verergeren of invaliditeit of overlijden tot gevolg zouden hebben.  

Door zijn/haar aansluiting verklaart hij/zij geen verhaal te laten gelden ten aanzien van de club 

of haar verantwoordelijken voor zover het risico niet gedekt is door de verzekering van de 

aansluiting bij Tennis Vlaanderen.  

11.2. De verzekeringspolis van Tennis Vlaanderen omvat de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) inzake 

schade aan derden en lichamelijke (sport)ongevallen. De dekking wordt per definitie uitgebreid 

naar niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten en naar vrijwilligers-niet-leden 

betrokken bij de organisatie van een activiteit. 

11.1. Voor zover het aangesloten lid/abonnee een tussenkomst wenst van de verzekering van Tennis 

Vlaanderen, is hij/zij verplicht, bij ongeval of letsel, opgelopen tijdens de verplaatsing naar de 

terreinen van de Kastelse Tennisclub, tijdens het tennisspel op de terreinen van de Kastelse 

Tennisclub, op door de Kastelse Tennisclub gehuurde terreinen of tijdens een officieel tornooi 

op de terreinen van de inrichtende club, binnen de 48 uur hiervan aangifte te doen of te laten 

doen bij de secretaris van de vzw Kastelse Tennisclub.  Bij iedere aangifte is de verklaring van 

een ooggetuige van de feiten (melding van naam en woonplaats) wenselijk.  De verzekering van 

Tennis Vlaanderen vergoedt slechts nadat andere instellingen zoals mutualiteit, familiale 

verzekering enz. tussengekomen zijn of dit weigeren te doen.  

11.2. Ten aanzien van de jaarlijkse zomerstages zal de vzw Kastelse Tennisclub de kinderen, die als 

niet-lid van de Kastelse Tennisclub deelnemen aan de activiteiten, aansluiten bij Tennis 

Vlaanderen; op die manier worden risico’s bij de alle activiteiten en de ermee gepaard gaande 

verplaatsingen tijdens de zomerstage verzekerd.  De niet-leden van de Kastelse Tennisclub 

betalen bij inschrijving een extra bijdrage die het tarief van de aansluiting Tennis Vlaanderen 

benadert. 

11.3. De vzw Kastelse Tennisclub kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels 

opgelopen bij een ongeval of diefstal in haar accommodatie (terreinen, kantine, parking, sanitari 

en kleedkamers); dit geldt ook voor ongevallen met of zonder stoffelijke en/of lichamelijke 

schade op de parkeerterreinen van de tennisinfrastructuur. 

11.4. De vzw Kastelse Tennisclub heeft een verzekeringspolis onderschreven ter dekking van risico’s 

inzake de objectieve aansprakelijkheid (stoffelijke en lichamelijke schade) bij brand en 

ontploffing in gebouwen. 

Artikel 12: Communicatie. 

12.1. Alle mededelingen en inlichtingen, van belang voor de aangesloten leden/abonnees, worden 

gepubliceerd aan het informatiebord in de clubkantine, elektronisch op de website 

(www.kastelsetc.be) en voor zover  leden niet persoonlijk worden verwittigd tevens via de 

elektronische nieuwsbrieven van de club (ook beschikbaar op de website). 

12.2. Het Huishoudelijk Reglement wordt gepubliceerd op de website (link naar onderhavig 

document) en leden worden geacht kennis genomen te hebben van de inhoud van dit 

huishoudelijk reglement en dit ook te respecteren. 

 

http://www.kastelsetc.be/
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Artikel 13: Clubkastussenkomsten. 

Bij feestelijkheden of speciale gebeurtenissen in het privé leven van de aangesloten leden/abonnees 

zal de clubkas als blijk van sympathie of medeleven tussenkomen voor de aankoop van een geschenk 

of aandenken.  Zonder hierbij beperkend te zijn en in zoverre aan de secretaris een kennisgeving 

overhandigd werd, zal 

 Bij huwelijk van een lid een geschenk ter waarde van €45,00 worden aangeboden; 

 Bij geboorte van een kind bij een lid een geschenk ter waarde van €25,00 worden 

aangeboden; 

 Bij overlijden van een lid zal vanwege de vzw Kastelse Tennisclub een bloemenkrans ter 

waarde van €50,00 worden aangeboden. 

Artikel 14: Openings- en sluitingsavond. 

De jaarlijkse openingsavond, waarvan o.m. sprake in artikel 2.5, zal medio maart georganiseerd 

worden. Ieder stemgerechtigd aangesloten lid (artikel 2.6) heeft één stem bij verkiezing van het 

Dagelijks Bestuur. Afwezige leden mogen hun stem schriftelijk delegeren of ze uitbrengen onder 

gesloten omslag, te adresseren aan de secretaris. 

Tijdens deze openingsavond zal het Dagelijks Bestuur verslag uitbrengen over de sportieve activiteiten 

van het afgelopen werkingsjaar. Verder wordt aan de aanwezige leden ook inzicht verstrekt in de 

financiële werking van de club (op basis van resultaatrekening van afgelopen werkingsjaar en budget 

voor het nieuwe werkingsjaar) en worden o.m. de jaarlijks te bepalen variabelen (zie diverse artikelen 

in dit Huishoudelijk Reglement), eerder door de Raad van Bestuur van de vzw Kastelse Tennisclub 

bepaald, gecommuniceerd. 

Tijdens het jaarlijkse clubfeest, einde oktober georganiseerd, worden de winnaars van de 

laddercompetities gehuldigd. 

Artikel 15: Wijzigingen aan Huishoudelijk Reglement. 

Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kunnen bij eenvoudige mondelinge 

voordracht door alle aangesloten leden/abonnees aan hetzij de verantwoordelijken in het Dagelijks 

Bestuur, hetzij de leden van de Raad van Bestuur.  De ingediende voorstellen worden dan bij de 

eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur van de vzw Kastelse Tennisclub geëvalueerd en 

gestemd. 


