Huishoudelijk reglement van TC Rumbeke vzw en TC Onledemolen.

Lid worden:
De raad van bestuur beslist elk seizoen over de aansluiting van een lid.
Het lid zal kennisnemen van dit huishoudelijk reglement en dat van Rista vzw. (www.rista.be)
Het lid vult op de website van TC Rumbeke of TC Onledemolen zijn aanvraag in . De spelers
waarvan hun aanvraag goedgekeurd wordt, worden aangesloten.
De spelers betalen het lidgeld die jaarlijks bepaald wordt door de raad van bestuur. Zij
vermelden steeds naam en geboortedatum en de reden van betaling “ lidgeld”.
Elke speler die lessen volgt, interclub speelt en/of vrij wil spelen moet het volledige lidgeld
betalen.
Het lidgeld is steeds verworven en wordt niet terugbetaald. Het licht is inbegrepen in het
lidgeld.
Het bestuur kan een lid voor een gesprek oproepen naar de vergadering van de raad van
bestuur of een commissie.
De terreinen en infrastructuur:
De terreinen worden betreden met aangepaste tennisschoenen.
Na het gebruik van de buitenterreinen wordt er steeds geveegd. De borstel of veegmat
wordt op de juiste plaats teruggehangen.
De kosten voor aangebrachte schade aan de infrastructuur en voorwerpen kan
teruggevorderd worden.
Spelen:
Ik speel enkel leden van onze vereniging. Spelen met niet-leden kan slechts onder strikte
voorwaarden en mits toestemming van een bestuurslid. Enkel nog via mail
reservatie@rista.be en na bevestiging.
Ik boek via het reserveringssysteem en verander niets aan de tijdsvakken.
Bij enkelspel worden twee namen ingevuld, bij dubbelspel vier. Het boeken van twee uur na
elkaar door het aanbrengen van twee namen per uur en dan twee uur spelen met vier
(dubbel) is verboden.
Het niet gerechtigd spelen ( bv. spelen zonder lid te zijn, spelen met niet leden, …) wordt
aangerekend aan minimaal 30 euro.
Houding:
Ik ben lid van de club en vertegenwoordig mijn club op waardige manier.

Ik heb respect voor de leden van de club in het algemeen en de medewerkers en vrijwilligers
in het bijzonder.
Ik benadeel mijn club niet door negatieve kritiek te uiten over de club in het algemeen en de
werking in het bijzonder.
Ik werk mee aan de opbouw van mijn club.
Kledij:
Indien de club kledij ter beschikking stelt wordt deze gedragen tijdens de interclub- en
competitiewedstrijden.
Lessen, kampen enz…
Alle gelden (kamp- of stagelidgeld en lesgelden) zijn verworven en kunnen nooit worden
teruggevorderd.
Bij het te laat betalen van les-, kamp of stagegelden wordt het desbetreffend bedrag
verhoogt met 10 %.
Maatregelen:
Het niet naleven van de hierboven vermelde gedragsregels en deze vermeld in de
huishoudelijke reglementen kan leiden tot maatregelen, zelfs een uitsluiting of niet
aansluiting.
Interclub
Interclubwedstrijden gaan altijd voor op een reservatie. De interclubleider of
interclubverantwoordelijke kan je reservatie verwijderen.
De interclub wordt gespeeld van Halfweg april tot eind juni en in september. En dit op dins-,
woensdag-, donder- , zaterdag- en zondag.

Tornooien
Tornooiwedstrijden gaan altijd voor op een reservatie. De tornooileider of tornooiverantwoordelijke
kan je reservatie verwijderen.

Het bestuur.

