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1. Reservatie van de terreinen
Algemeen reglement
Ieder lid dient steeds in het bezit te zijn van zijn/haar lidkaart.
Terreinen 1, 2 en 3 kunnen enkel gereserveerd worden op het uur, de terreinen 4 en 5 op
het halfuur. Hiertoe volstaat het om je lidnummer en naam te noteren in het juiste vakje
(gewenst terrein en uur) op het reservatieblad in de gang aan de kleedkamers.
Voor iedere reservatie moet minstens 1 persoon die op het blad staat aanwezig zijn tijdens
de volledige periode vanaf de reservatie tot aan het speeluur.
Het is verboden te reserveren in naam van iemand anders. Je mag WEL de namen van de
medespelers al mee op het blad noteren. Hierdoor vermijd je dat iemand anders zijn naam
bijschrijft. Het is immers toegelaten om zelf je naam bij te schrijven bij iemand die nog
alleen op het reservatieblad staat.
In principe mag je ook 2 namen bijschrijven (om te dubbelen) wanneer er reeds 2 namen
werden ingevuld op het reservatieblad.
Uit beleefdheid moet je wel eerst vragen aan de tegenstrever of dit voor hem/hen in orde is.
Deze regel geldt in de praktijk alleen indien er geen enkel terrein meer vrij is de
eerstvolgende uren.
Bij grote belangstelling is dubbelspel echter verplicht.
Je kan ook alleen een terrein reserveren en wachten tot er iemand zijn naam bijschrijft.
Hou er in dit geval rekening mee dat, indien er 2 leden hun naam bijschrijven vanaf 10 min.
voor de aanvang van de speeltijd, zij voorrang hebben op uw reservatie.
Het is niet toegelaten om meerdere reservaties tegelijkertijd te doen.
Het is eveneens niet toegelaten op een uur te spelen voorafgaand aan een nog lopende
reservatie. In dit geval vervalt deze reservatie.
Men mag een vrij terrein maar betreden maximum 10 minuten vóór het reservatie-uur.
Indien je toch vroeger begint te spelen, wordt dit aanzien als een reservatie van het VORIGE
uur en vervalt de oorspronkelijke reservatie. leder lid mag deze reservatie dus schrappen
op het blad en zelf op dit uur het terrein reserveren.
Reservaties met slechts 1 naam ingevuld, vervallen op het ogenblik van aanvang van het
gereserveerde uur.
Per terrein mogen slechts 8 tennisballen gebruikt worden uitgezonderd bij officiële
tennislessen.
10 minuten voor het einde van de speeltijd moeten de terreinen geveegd en indien nodig
gesproeid worden. Bij zeer warm weer wordt na iedere speelbeurt gesproeid. Voor het
vegen van de terreinen : zie de instructies op het terrein.
Indien er na uw spelbeurt geen kandidaat-spelers meer zijn, worden de terreinen (en
overdag de kleedkamers en toegangspoorten) op slot gedaan bij het verlaten van het
domein : zie instructiefiche in de gang van de kleedkamers.
Na regen worden de terreinen pas betreden wanneer de waterplassen volledig opgedroogd
zijn. Op de terreinen worden de plassen niet weggeveegd met een borstel of dergelijke.
Er worden, om veiligheids- en verzekeringsredenen, geen toeschouwers, supporters en/of
niet-spelende kinderen op de terreinen toegelaten.
Deze regels gelden voor alle leden. Bij het niet naleven kan je ter verantwoording
uitgenodigd worden op de volgende bestuursvergadering, waarna het bestuur een sanctie
kan uitspreken.
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Weekdagen : dagen dat de cafetaria open is vanaf 18.00 uur
Reservaties tot en met 15.30 uur :
•
•
•

Onbeperkt aantal reservaties, maar de algemene regels blijven behouden
Je mag pas een volgend terrein reserveren NA het beëindigen van de vorige speeltijd
Leden die nog niet gespeeld hebben, krijgen altijd de voorrang

Reservaties vanaf 16.00 uur :
•

Je mag vanaf 16.00 uur maar EENMAAL reserveren.
gereserveerd heeft, mag na 16.00u opnieuw reserveren.

Dus wie om 15.30 uur

Het is toegelaten na het beëindigen van het gereserveerde uur verder te spelen zonder
reservatie (uiteraard enkel indien er een vrije plaats is). Indien er zich op dat ogenblik
echter leden aanbieden die nog niet gespeeld hebben, krijgen die uiteraard de voorrang en
moet je het terrein verlaten.
Indien er verschillende spelers een tweede uur willen spelen zonder reservatie heeft diegene
voorrang die het langst niet gespeeld heeft.

Weekend en feestdagen : dagen dat de cafetaria een ganse dag open is
De algemene regels blijven behouden.
Het is toegelaten een onbeperkt aantal keer te reserveren , met inachtneming van de
volgende regels:
•
•

Om geldig te zijn mag je een volgende geldige reservatie slechts doen nadat je
minstens 50 minuten het terrein verlaten hebt.
UITZONDERING : ligt op het beginuur van een speelbeurt een terrein vrij, dan mag
dit ingenomen worden (leden die het langst niet gespeeld hebben krijgen voorrang).
Je dient wel steeds je naam in te vullen op het blad. Na deze ‘door-speelbeurt’ geldt
weer de 50 min. regel.

Jeugdspelers
(leeftijd : 6 jaar op 1 januari van het lopende tennisseizoen)

Buiten de schoolvakanties en in de weekends mogen jongeren steeds reserveren mits zich,
zoals volwassenen, aan het reglement te houden.
Tijdens de schoolvakanties worden jongeren aangeraden te reserveren vóór 18.00 u
(= spelen tot 19.00 u).
Tijdens schoolvakanties gelden vanaf 19.00 uur volgende regels :
• jongeren mogen na 19.00 niet zelf een terrein reserveren; er moet telkens minstens
één volwassene mee reserveren, en uiteraard, ook meespelen.
• indien er op het aanvangsuur van de reguliere speeltijd een terrein vrij is mogen
jongeren dit terrein reserveren zonder vergezeld te zijn van een volwassene.

2. Toogdiensten
Van ieder lid dat op 1 januari voorafgaand aan de start van het tennisseizoen de leeftijd van
18 jaar bereikt heeft, wordt verwacht 2x of 3x per jaar (dit laatste voor een jaarlijks vast te
leggen leeftijdscategorie) een toogdienst te doen. Enkel op deze manier kan de club haar
gunsttarieven blijven hanteren.

Wie ouder is dan 70 jaar hoeft geen toogdiensten meer te doen, maar MAG zich nog steeds
aanbieden.
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De toogdiensten worden vastgelegd tijdens de inschrijvingsdagen van leden en nieuwe leden
en zijn vrij te kiezen volgens beschikbaarheid.
Tijdens weekdagen begint een toogdienst om 18.00 uur en eindigt om 23.00 uur.
toogdienst wordt steeds vervuld door 2 personen.
Tijdens
•
•
•

weekends zijn er 3 toogdiensten en geldt
van 09.30 uur tot 13.30 uur (toogdienst
van 13.30 uur tot 18.00 uur (toogdienst
van 18.00 uur tot 23.00 uur (toogdienst

Deze

volgende regeling :
door minstens 1 persoon)
door 2 personen)
door 2 personen)

Tijdens bepaalde periodes, jaarlijks vastgesteld door het bestuur, kunnen eveneens
toogdiensten vastgelegd worden te vervullen door 1 persoon.
Wat behelst een toogdienst ?
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

je dient aanwezig te zijn op het hierboven vermelde aanvangsuur van je toogdienst
openen en sluiten van de cafetaria gebeurt door het bestuurslid van dienst of een
afgevaardigde
je mag tijdens je toogdienst nooit tennissen, een reservatie maken voor een speeluur
ná je toogdienst mag wel
je verschaft de nodige dranken aan de leden op een verzorgde en beleefde manier.
Indien je nog nooit ‘getapt’ hebt aarzel dan niet om een toelichting te vragen :
tappen op zich is heel eenvoudig als het je een keer wordt voorgedaan
je dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende drankvoorraad aanwezig is in de
koelkasten; bijvullen kan vanuit het drankenmagazijn (de sleutel hangt naast de
deur aan de warmwaterketel)
een leeg biervat wordt gestapeld in het drankenmagazijn en vervangen door een vol
(let op het label) : vraag hulp indien je dit nog nooit gedaan hebt ! Gebruik het
transportwagentje om de vaten/bakken te transporteren
de waterketel opzetten bij aanvang van de 1ste toogdienst én volledig aflaten bij de
laatste toogdienst van de dag (zie instructiekaart bij deze ketel)
tassen, theeglazen, enz. afwassen of in de kleine vaatwasmachine achter de toog
plaatsen (gebruiksaanwijzing op de machine) en de machine opzetten + leegmaken
tafels binnen en buiten reinigen, de asbakken buiten afruimen, ledigen in de daartoe
voorziene bak onder de toog én afwassen (vóór 23 uur)
toog proper maken en tap- en spoelzone reinigen (vóór 23 uur)
natte handdoeken te drogen hangen op het droogrek in de voorraadruimte naast de
toog
de voorraadrekken in de ruimte naast de toog bijvullen vanuit de drankvoorraad
bij het beëindigen van de dienst moeten steeds alle voorraden volledig aangevuld
zijn, bakken volledig gevuld met lege flesjes worden naar het drankenmagazijn
gebracht en netjes gestapeld
alle glazen moeten gespoeld en afgedroogd op de rekken staan
het afsluiten van de cafetaria gebeurt door het bestuurslid van dienst of zijn
vervanger

Indien je om dringende redenen niet aanwezig kan zijn moet je zelf voor een vervanger
zorgen. Er hangt steeds een recente lijst met namen van leden die nog toogdiensten dienen
te vervullen.
Je dient het bestuurslid van dienst altijd zo vlug mogelijk op de hoogte te brengen van je
afwezigheid en door te geven wie je vervanger is.
Indien het bestuurslid van dienst niet bereikbaar is, verwittig je de “verantwoordelijke voor
de toogdiensten” (zie “takenlijst bestuur” aan infobord in gang). De telefoonnummers van
bestuursleden en leden kan je steeds terugvinden op de ledenlijst naast het reservatieblad.
In de gang naar de kleedkamers vind je steeds de planning van de toogdiensten voor de
eerstvolgende weken. Op deze planning staat ook de naam van het bestuurslid van dienst.
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Het is aan te raden om deze planning regelmatig te raadplegen, zodat je je eigen toogdienst
niet uit het oog verliest.
Door misbruiken in het verleden worden leden die verzaken aan hun toogdienst(en)
gesanctioneerd ! Leden die systematisch aan hun toogdiensten verzaken (of er hun
spreekwoordelijke ‘voeten aan vegen’) worden geschrapt uit de ledenlijst.

3. Clubactiviteiten
Wedstrijden K.S.A.H./ART/VTV/Beker Claus
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen hebben steeds plaats in de loop van de maand mei (en eventueel
deels in de maand juni).
Er worden slechts terreinen vrijgegeven voor ‘vrij spel’ als de wedstrijdtabel die toelaat.
Indien er terreinen vrij gegeven worden, gebeurt de reservatie altijd via het sportbestuur,
dat tijdens deze dagen steeds aanwezig is.
Tijdens de finalewedstrijden is reserveren voor vrij spel nooit mogelijk.

Winterclubavonden
Tijdens het winterseizoen kan de cafetaria, af en toe, op vrijdagavond geopend zijn vanaf
20.00 uur.
De juiste data vind je op het jaarprogrammakaartje dat je bij inschrijving ontving of de
avonden worden per mail aangekondigd. Raadpleeg ook regelmatig onze website voor
nieuwtjes.

Wedstrijden K.S.A.H.
Deze wedstrijden dienen minstens 2 dagen vooraf gereserveerd te worden via het formulier
dat uithangt in de gang naar de kleedkamers. Je wedstrijd is gereserveerd indien het
verantwoordelijk bestuurslid de reservatie heeft geparafeerd. Er kunnen nooit meer dan 2
K.S.A.H. wedstrijden gereserveerd worden op één avond (één wedstrijd om 18.00u, een
tweede om 20.00u).
BELANGRIJK
Wedstrijden voor clubkampioenschappen, individuele kampioenschappen K.S.A.H.,
tennislessen of andere door het bestuur georganiseerde wedstrijden of tornooien hebben
steeds voorrang op de gewone reservaties, op voorwaarde dat deze wedstrijden ten minste
2 dagen vooraf, schriftelijk, aangekondigd worden.

Wedstrijden Beker Claus, ART, VTV
Deze wedstrijden worden gespeeld volgens een opgelegd schema door de inrichtende
organisatie. Zij kunnen dus voor enige hinder zorgen bij het reserveren van terreinen voor
vrij spel. De club doet er alles aan om steeds terreinen beschikbaar te houden voor haar
leden. Toch durven we rekenen op uw begrip bij mogelijke hinder. Door het grote succes
van deze wedstrijden durft het ‘al eens druk zijn’ op de club.
Door het beperkt aantal terreinen dat we beschikbaar stellen kan ook niet iedereen
deelnemen aan deze competities. Evenwel wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk
verschillende leden te laten deelnemen aan deze evenementen.

Informatiebrochure

versie januari 2016

5

Bij VTV-wedstrijden ligt de nadruk uitdrukkelijk op ‘competitie’ en worden de best passende
spelers in het team opgesteld door de coach van de ploeg.
Bij Beker Claus en ART ligt de focus meer op het recreatieve, maar het blijven ‘inter-club’
wedstrijden.

Diversen
De club organiseert nog tal van activiteiten die steeds ruim vooraf aangekondigd worden.
Raadpleeg regelmatig het jaarprogramma dat je bij inschrijving ontving !
Verder communiceren we via de nu gebruikelijke kanalen :
• E-mail
• Facebook-groep GPH
• onze website : www.tcgph.be
Zo organiseren we een fietstocht, een winterwandeling, extra activiteiten tijdens de winter,
…

4. Gastspelers
Elk betalend lid kan per seizoen 2x een gastspeler uitnodigen. Een gastspeler mag op zijn
beurt slechts tweemaal per seizoen uitgenodigd worden.
De reservatie dient minstens 2 dagen op voorhand op het reservatieblad ingevuld te worden
met opgave van datum van de speelbeurt en de naam van de gastspeler. Deze reservatie
zal goedgekeurd worden, dmv. een korttekening, door een bestuurslid.
Op weekdagen kan er enkel gereserveerd worden tot 15u30. Tijdens het weekeinde is er
geen beperking. De reservatie mag echter geen hinder betekenen voor de clubleden.
Indien alle terreinen bezet zijn dient de gastspelerreservatie te wachten.
Het tennislid dat een gastspeler uitnodigt is verantwoordelijk voor het naleven van de regels
door de gastspeler (schoeisel, kledij, vegen van het terrein, …).
De reservatie van het terrein dient steeds te gebeuren volgens de geldende reglementen en
een reservatie met een gastspeler heeft nooit voorrang tegenover andere spelende leden.
Elke gast wordt geregistreerd in het gastenboek van de club (indien de cafetaria open is).

5. Nuttige weetjes – afspraken
•

Bij het betreden van de terreinen is tenniskledij steeds verplicht evenals aangepast
schoeisel (tennisschoenen voor gemalen baksteen – met binnenwaartse tekening).

•

Na regen worden de terreinen pas betreden wanneer de waterplassen volledig
opgedroogd zijn. Op de terreinen worden de plassen niet weggeveegd met een borstel
of dergelijke.

•

Een samenvatting van het reservatiereglement is, om alle verwarring te vermijden,
terug te vinden op het bord bij de reservatiebladen.

•

Alle leeggoed moet steeds terug naar de toog gebracht worden. Let hier vooral op als je
drankjes meeneemt op het terrein of naar de banken voorbij het terras en naar de
speelweide achteraan.
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•

Ouders worden uitdrukkelijk gevraagd hun kinderen te controleren op het volgende:
(neem uw verantwoordelijkheid als ouder – u wordt, indien nodig, ter verantwoording
geroepen !) :
o

de parking is verboden (speel)terrein omwille van veiligheidsredenen en risico op
beschadiging van de geparkeerde voertuigen

o

leeggoed (flesjes, blikjes, lege chipszakjes, …) moet steeds teruggebracht worden of
in de vuilbak gedeponeerd worden (de speelweide en ‘het bos’ zijn steeds een
probleem …)

o

een kapot flesje moet steeds gemeld worden aan een volwassene zodat dit terdege
kan opgeruimd worden (ook uw kind kan zich kwetsen aan achtergebleven glas …)

•

Honden zijn toegelaten, maar enkel buiten en altijd aan de leiband.
verboden terrein.

De chalet is

•

Het gastenboek dient ALTIJD ingevuld te worden, dit is de verantwoordelijkheid van het
lid dat de gast heeft uitgenodigd. Gezien het statuut van de club dienen bezoekers die
regelmatig komen steunend lid te worden (zie ook onder 8.).

6. Omgang met anderen en “Respect voor Iedereen”
Elke bezoeker (spelend lid, steunend lid, supporter, …) verklaart zich akkoord met de op
onze club geldende omgangsregels. Enkel op deze manier kan iedereen zich prettig en
veilig voelen op onze club. Wij verwachten van iedereen het naleven van en het meewerken
aan deze omgangsregels :
•

Onze leden tonen een correct én voorkomend gedrag met respect voor de andere
clubleden en het bestuur én dit zowel op de terreinen, in de kleedkamers, in de cafetaria
als op het terras.

•

Afspraken over de manier van omgaan met elkaar zijn belangrijk omdat iedereen zich
prettig en veilig moet kunnen voelen op onze club. Dit kan alleen door elkaar in zijn
waarde te laten en elkaar met respect te behandelen. Daarom zijn alle vormen van
ongelijkwaardige
behandeling
zoals
pesten,
machtsmisbruik,
discriminerende,
racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen - of het
hiertoe aanzetten - ontoelaatbaar.

•

Ontoelaatbaar gedrag, onder welke vorm ook (discriminatie, schade berokkenen,
misbruiken, pesten, geweld, ongepaste opmerkingen, alle vormen van intimidatie …),
wordt niet getolereerd. Iedereen helpt hieraan mee, spreekt de andere aan en meldt
dit, zo nodig, aan het bestuur dat als vertrouwenspersoon optreed.

7. Lidgelden en bijdrage ‘Tennis Vlaanderen’
De vroegere “VTV” – nu : “Tennis Vlaanderen” VERPLICHT via haar statuten dat alle leden
van de bij haar federatie aangesloten clubs tevens lid zijn van “Tennis Vlaanderen”
(huishoudelijke reglement Hoofdstuk 3 – art. 6 van deze organisatie).
Dit houdt in dat elk aangesloten GPH-lid automatisch de bijdrage aan Tennis Vlaanderen
dient te betalen. Op straffe van schrapping kan onze club hier niet onderuit !
Enkel wanneer u een “VTV-kaart” hebt op een andere club (door het betrokken lid aan te
tonen) kan u verzaken aan de betaling van dit lidmaatschap bij GPH. In ALLE andere
gevallen dient U deze verplichte bijdrage te betalen.
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Leden die weigeren deze bijdrage (tevens verzekering) te betalen worden met onmiddellijke
ingang geschrapt uit het ledenbestand. Het betaalde lidgeld wordt mits afhouding van de
bijdrage “steunend lid” teruggestort.

8. Gezond en medisch verantwoord sporten
Gezond en medisch verantwoord sporten wordt sterk gepromoot door Sport Vlaanderen en
BLOSO. Het is in ieders persoonlijk belang om doping te bannen en “te luisteren naar je
lichaam”. Kwetsuurvrij sporten is belangrijker dan verder te sporten met aanslepende en
steeds terugkerende kwetsuren.
Gezond verstand en overleg met je huisarts zijn de beste raadgevers om een gezonde
(tennis)-carrière te bewerkstelligen.
We verwijzen dan ook naar de website “Medische verantwoord sporten” van Sport
Vlaanderen.be : de afdeling Sport en Jeugd van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media ontwikkelt en voert een beleid tot gezond en medisch verantwoord sporten. De
Nationale
Antidopingorganisatie
Vlaanderen
(NADO) is
binnen
de
Vlaamse
Gemeenschap bevoegd voor het beleid rond de preventie en bestrijding van doping in de
sport. De NADO promoot een dopingvrije sport en voert dopingcontroles uit, zowel gericht
naar de topsport als de breedte- of amateursport.
Gezond en medisch verantwoord sporten houdt ook in dat de club een actief beleid voert op
het gebruik van alcohol en drugs. Het gebruik van drugs is absoluut verboden binnen de
club ! Elkeen die drugs in zijn/haar bezit heeft, verdeelt en/of gebruikt op de club wordt
onmiddellijk verzocht de club te verlaten en wordt uit de ledenlijst geschrapt.
Voor wat betreft het alcoholgebruik wordt verwezen naar de wet op de beteugeling van de
dronkenschap, die nog steeds van toepassing is.

9. Gastenboek – Steunende leden
GPH is een privé-club : enkel leden zijn dus toegelaten. Leden zijn : bestuur, werkende
leden, spelende leden en steunende leden. GPH is als V.Z.W. een BTW-plichtige sportclub,
maar toch willen we het statuut van privé-club behouden.
Dit brengt een aantal, door de wet opgelegde, verplichtingen met zich mee :
•
•
•

de fiscus verplicht VZW's en privé-clubs om ledenlijst bij te houden en gastspelers
én niet-leden te acteren in een gastenboek
de fiscus aanvaardt dat "bezoekers" 1 tot 3 x een club bezoeken als gast. Indien je
de club meer bezoekt dien je "lid" te worden (in dit geval steunend lid)
het gastenboek MOET ALTIJD ingevuld worden indien je een gast uitnodigt - het
GPH-lid draagt hier de verantwoordelijkheid. Leden die deze verantwoordelijkheid (en dus het respect) t.o.v. de club én de andere leden niet opnemen zullen
hierover aangesproken worden en, bij herhaling of weigering, geschorst of
uitgesloten worden. Zij kunnen immers de oorzaak zijn van fiscale boetes en het
voortbestaan van de club in gevaar brengen.

Steunende leden hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere leden : zij kunnen
deelnemen aan alle activiteiten.
Steunende leden moeten daarenboven géén toogdiensten doen.
Om van al deze voordelen te kunnen genieten betalen steunende leden een beperkte
bijdrage.
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