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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

 
Tc TOBIAS vzw wil de kans bieden aan haar leden om in een gezellige en sportieve sfeer te 
tennissen op de terreinen van de club. Deze terreinen zijn gelegen op het gemeentelijk 
Tennispark, Sportlaan 6 te 9880 Aalter en zijn benoemd met de letters B, C, D, G en H. 
 
Het huishoudelijk reglement van de vzw Tenta is bindend voor de leden/gebruikers  van Tc 
TOBIAS vzw. De richtlijnen van dat huishoudelijk  reglement worden, voor wat Tc TOBIAS betreft,  
aangevuld en gespecificeerd met volgende bepalingen: 
 
1. Toegang terreinen 
 
Alleen leden – d.w.z. de spelers die hun lidgeld voor het lopende seizoen betaald hebben, mogen 
gebruik maken van de terreinen. Spelende leden krijgen toegang tot het reserveringssysteem na 
betaling lidgeld. Tijdens tornooien, interclub en/of andere cluborganisaties worden niet-leden tot de 
terreinen toegelaten. 
 
De terreinen C en D zijn voorzien van verlichting. Wie met verlichting wenst te spelen vraagt dit 
aan in de bar van het clubhuis. De kostprijs voor het huren van de verlichting is bepaald op € 5.00 
per uur en per terrein. 
 
Het bestuur kan eenmalig, voor een bepaalde periode of voor specifieke initiatieven, terreinen 
voorbehouden. In voorkomend geval worden de terreinen in het reserveringssysteem geblokkeerd. 
 
Indien de terreinen ten gevolge van het slechte weer niet bespeelbaar zijn dan zal dit ter plaatse 
aangekondigd worden. Aan de spelers die toch de terreinen zouden gebruiken indien dit niet 
toegelaten is, zullen de supplementaire kosten voor het opnieuw speelklaar maken van de 
terreinen, aangerekend worden.  
 
2. Lidmaatschap 
 
Binnen het kader van de nieuwe wetgeving op privacy (AVG) kan een aanvraag voor lidmaatschap 
enkel via mail of de website TennisVlaanderen gebeuren. 
Tarieven worden elk jaar op de website bekendgemaakt. 
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte gegevens. Uw 
emailadres is voor ons van het grootste belang. Gelieve dit nauwkeurig te vermelden bij uw 
inschrijving of bij wijziging door te geven of aan te passen op uw Spelersdashboard op de site van 
TennisVlaanderen. 
De betaling dient op het aangegeven rekeningnummer te gebeuren. Het inschrijven heeft als 
gevolg dat u uw lidmaatschap voor het komende seizoen (lopend van 1 april tot 31 maart) 
bevestigt. 
 



3. Reservatie 
 
Het gebruik van de terreinen is alleen toegelaten na reservatie via het elektronisch 
reserveringssysteem van de TennisVlaanderen (www.tennisvlaanderen.be/terreinreservatie) dat 
toegankelijk is vanaf elke pc met internetverbinding.  
 
Bij het reserveren van een terrein gelden volgende basisprincipes: 
- alleen spelen als er gereserveerd is. 
- steeds twee namen vermelden.  
- speel je met een niet-Tobiaslid,  dan vraag je een reservatie aan bij een bestuurslid of aan de 

bar en betaal je vooraf de voorziene vergoeding van € 5.00 per uur (voor een inwoner van 
Aalter) en  € 7.50 per uur (voor een niet-inwoner van Aalter). Een lid mag per seizoen 3 keer 
een niet-lid uitnodigen en niet-leden kunnen slechts 3 keer per seizoen tennissen op 
uitnodiging van een lid. 

- slechts één uur per keer reserveren en pas opnieuw reserveren als je gespeeld hebt. 
- bij dubbelspel hoef je slechts twee namen op te geven zodat je met vier spelers in principe 

twee uur na mekaar kunt spelen. 
- jeugdspelers (tot de leeftijd van 16 jaar) spelen  op de weekdagen vóór 18.30 uur. 

Jeugdspelers met een klassement vanaf C30.2 kunnen als volwassenen reserveren. 
- voor georganiseerde activiteiten hoef je niet te reserveren; deze worden door het bestuur 

ingeschreven. 
- niet-leden kunnen spelen op het gemeentelijk terrein A mits betaling van de voorziene 

vergoeding van  € 7.50 per uur. Voor inwoners van Aalter wordt dit bedrag verminderd tot € 
5.00. De reservatie hiervoor gebeurt door een bestuurslid of de baruitbater. 

 
Een gereserveerd terrein dat 10 minuten na de aanvang van de reservatie niet gebruikt wordt, kan 
door een andere speler ingenomen worden. 
 
4. Kledij 
 
Bij het gebruik van de terreinen is tenniskledij en aan de ondergrond aangepast tennisschoeisel 
verplicht. De banen mogen niet met ander schoeisel betreden worden.  
 
5. Onderhoud 
 
Na elke speelbeurt dient de gebruiker het terrein te vegen binnen de speelperiode en, indien nodig, 
te sproeien. 
 
6. Verzekering 
 
Leden zijn gans het jaar door verzekerd door Ethias via TennisVlaanderen. 
 
 
7. Gedragsrichtlijnen 
 
Spelers op de terreinen en supporters dienen zich te houden aan de regels van fairplay en 
sportiviteit. 
 
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.  
Voor een meer gedetailleerde uitdieping van het hiervoor vermelde gedrag verwijzen we naar de 
gedragscodes van Tennis Vlaanderen. Er is een basisgedragscode voor elk lid. Daarnaast zijn er 
aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de tennis- en padelcourt, 



de trainer, de official en de (club-) bestuurder en (club-) medewerker. Deze gedragscodes zijn 
enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging. 
 
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. 
 
8. Overige 
 
Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of 
verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom of voor schade aan derden, veroorzaakt door de 
leden.  
 
 
Fairplay bij de toepassing van dit reglement is een prioriteit binnen Tc Tobias. 
 
 
Dit reglement kan steeds gewijzigd worden door de Raad van Bestuur van Tc TOBIAS 
 
 
 
 

Aalter, 30.04.2021 
 
 
 
 
 
 


