CLUBREGLEMENT
1. BTC is toegankelijk voor de aangesloten leden en niet-leden.
2. Het tennisseizoen loopt van begin april tot eind september. Overeenkomstig de

weersomstandigheden blijven de velden bespeelbaar tot einde oktober.
3. Lidgelden
Lidgeld per persoon

Per seizoen

Vanaf 1 juli

Volwassenen vanaf 19 jaar (*)

90,00 €

45,00 €

Kinderen van 13 tot en met 18 jaar (*)

65,00 €

32,50 €

Kinderen van 10 tot en met 12 jaar (*)

55,00 €

27,50 €

Kinderen van 5 tot en met 9 jaar (*)

45,00 €

22,50 €

Kinderen tot en met 4 jaar (*)

Gratis

10-beurtenkaart geldig voor 2 seizoenen

50.00 €

Steunend lid

15,00 €

(*) op 1 april bij aanvang van het seizoen
Kortingen
Betaling uiterlijk 15 maart

5,00 €

Vanaf 1 juli + volgend seizoen

Nvt

Gezinsabonnement van 3 spelende leden

€ 10,00
15 % op het betaalde lidgeld

Gezinsabonnement vanaf 4 spelende leden

20 % op het betaalde lidgeld

Breng je nieuwe leden aan of zorg je dat een oud lid terugkomt na minimum 3 seizoenen geen
lid geweest te zijn, dan ontvang je een beloning
Aanbrengen van 1 nieuw lid: T-shirt
Aanbrengen van 2 nieuwe leden: cadeaubon van € 25.00 van Cooking Team
Bij alle lidgelden is de verzekering inbegrepen.
Voor de jeugd tot en met 18 jaar is het lidgeld voor Tennis Vlaanderen inbegrepen
Rekeningnummer 979-3834154-40. Bij betaling namen vermelden. Aan het secretariaat
naam(en), adres, telefoonnummer, geboortedatum(s) en e-mailadres mededelen.
e-mail secretariaat : info@borsbeektennisclub.be
4. Als een lid wegens medische problemen en/of onvoorziene omstandigheden GEEN ENKELE KEER

heeft kunnen tennissen, mag het lidgeld eenmalig en tegen voorlegging van een doktersbewijs
overgedragen worden naar het volgend jaar. Steeds voor dezelfde persoon. Het lidgeld is niet
terugbetaalbaar. Het is ook niet overdraagbaar van de ene persoon op de andere. Het bestuur
moet hiervan tijdig verwittigd worden.
5. 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,
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intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
Een aangesloten lid kan door het 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 het bestuur het lidmaatschap
schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft
gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
6. De terreinen zijn open van 9.00 uur tot 23.00 uur. Het bestuur kan uitzonderingen toestaan.

Reserveren van terreinen gebeurt volgens het reservatiereglement dat beschikbaar is op de
website www.borsbeektennisclub.be.
7. De chalet is open:

Maandag en donderdag
van 17:00 tot 21:00 uur.
Dinsdag en vrijdag
van 14:00 tot 21:00 uur.
Woensdag (clubavond)
van 13:00 tot 23:00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 tot 21.00 uur.
Als er na 21 uur terreinen gereserveerd zijn, blijven chalet en kleedkamers open tot een uur na
het einde van de het gereserveerde uur. Bij activiteiten kunnen de uren worden aangepast.
8. Gastspelers:

-

Elk lid mag per seizoen 10 gastspelers uitnodigen mits betaling van € 3.00 per uitnodiging.
Een terrein kan gehuurd worden door niet-leden aan € 10.00/uur/terrein.
Er wordt gereserveerd via de website.
Een gastspeler mag maximum 4 keer uitgenodigd worden/reserveren. Daarna wordt
verwacht dat hij/zij lid wordt of een 10-beurtenkaart aankoopt.
Gastspelers spelen steeds op eigen risico.

9. Clubleden die het reglement overtreden, die een waarschuwing, een opmerking of een berisping

van het bestuur negeren zullen bestraft worden, zoals bepaald in de statuten.
Zij kunnen geschorst worden of uit de club gezet worden
10. De tennisterreinen mogen enkel betreden worden met specifieke tenniskledij. Enkel

tennispantoffels voor gravel zijn toegestaan. Dus GEEN JOGGINGSSCHOEISEL.
11. Enkel drank in plastiekflessen en blikjes zijn toegelaten op het terrein. NOOIT GLAS.
12. Vrijwillige beschadiging aan onze instellingen wordt bestraft. Om het even welke beschadiging

zal door de persoon in kwestie of zijn ouders of voogd worden vergoed.
13. Bij het eindigen van het tennisuur dienen de spelers het terrein te vegen. Het tennis uur eindigt

vijf minuten voor het uur. De terreinen moeten steeds geveegd worden. Er mag niets
achtergelaten worden.
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14. Bij grote droogte dienen de terreinen besproeid te worden. Bij uitzonderlijke droogte en andere

uitzonderlijke weersomstandigheden heeft het bestuur het recht om de terreinen tijdelijk te
sluiten. Dit om eventuele schade te voorkomen.
15. Bij gebruikmaking van de kleedkamers dient de grootste reinheid en orde in acht genomen te

worden. Gelieve energiebewust te handelen. Warm water beperken en de lichten doven bij het
verlaten van de kleedkamers. De douches droogmaken, het materiaal is ter plaatse.
16. Het bestuur heeft het recht om voor door hen ingerichte tornooien, ontmoetingen,

clubkampioenschappen alsook voor tennislessen 1 of meerdere terreinen vrij te houden.
17. Al wat eigendom is van de club mag door geen enkel lid, buiten clubverband als privé- materiaal

gebruikt worden. Alle clubmateriaal of toestellen zijn ten dienste van de leden, op voorwaarde
dat zij behandelt worden met de nodige kennis en respect en op eigen verantwoordelijkheid en
risico van de gebruiker.
18. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van goederen.

Evenmin is het bestuur verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen in of rond het complex, op
de parking of op de toegangsweg.
19. Voetballen is verboden in de chalet en op het terras. Fietsen, rolschaatsen, enz. zijn niet

toegelaten in de chalet. Bij grote drukte ook niet op het terras.
20. In geval het bovenstaande reglement niet moest voldoen dan heeft het bestuur het recht om dit

tijdens het seizoen te wijzigen.
21. Contactgegevens:

Borsbeek Tennis Club vzw
Adres terreinen: Verlengde Schanslaan z/n, 2150 Borsbeek
Adres zetel: Primeurstraat 13 b5, 2100 Deurne
Tel: 03.322.58.13
Email: info@borsbeektennisclub.be
Website: www.borsbeektennisclub.be
IN HET BELANG VAN IEDEREEN VRAGEN WIJ AAN ONZE LEDEN DE VOORSCHRIFTEN STIPT NA TE LEVEN.
Het Bestuur van BTC
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