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 Deurne, 19 april 2021 
 

TC RUGGEVELD: INTERN REGLEMENT 

ELK LID VAN TENNISCLUB RUGGEVELD, VERDER ‘DE CLUB’ WORDT GEACHT HET INTERN REGLEMENT TE 

KENNEN EN HET TE AANVAARDEN. 

I. GEDRAG 

1. Het is elk 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; 

2. Voorts hanteert de club een nultolerantie voor wat betreft het gebruik van drugs (onder meer 
verboden verdovende middelen en hallucinogenen) op de club dan wel in de directe omgeving van 
de club. Met gebruik wordt gelijkgesteld het onder invloed zijn van drugs wanneer men zich op de 
club dan wel in de directe omgeving van de club begeeft; 

3. Ingeval van schending van een van de voormelde bepalingen kan een lid door het bestuur worden 
uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders. Het 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 door het 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. 

II. TERREINEN 

1. Het tennisseizoen loopt in principe van 1 april tot 31 maart, doch wordt jaarlijks bepaald door het 
bestuur van de Club in functie van de concrete omstandigheden; 

2. Gedurende deze periode kunnen de terreinen worden gebruikt van 09.00 tot 22.00 uur; 

3. Tijdens de winter blijven de Somclay kunstgravelterreinen beschikbaar; 

4. De terreinen waarvan de netten naar beneden zijn mogen niet betreden worden; 

5. Het bestuur is bevoegd om in bepaalde (weers)omstandigheden één of meerdere terreinen 
onbespeelbaar te verklaren; 

6. Het bestuur van de Club kan de terreinen aanwenden voor specifieke gelegenheden, zoals 
bijvoorbeeld het organiseren van lessen, tornooien, interclubmatchen, clubkampioenschap, 
enzovoort. Deze lijst is niet limitatief; 

7. Het gebruik van de terreinverlichting wordt bepaald door de aanwezige bestuursleden, de 
lesgevers of de uitbater. De verlichting wordt ten laatste om 22.00 uur uitgeschakeld; 

8. Nadat werd gespeeld met verlichting, brengt men de uitbater op de hoogte zodat de verlichting kan 
worden gedoofd; 

9. Niet-leden kunnen onder bepaalde voorwaarden tennissen op de Club. Voor verdere informatie 
wordt verwezen de uitbaters en/of het secretariaat; 

10. Specifieke tenniskleding is verplicht op het terrein. Tennisschoenen dienen geschikt te zijn voor de 
gravelterreinen; 

11. Het gebruik van glazen of glazen flessen is niet toegelaten op de terreinen; 
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12. Na elke tennispartij dient men verplicht de terreinen te vegen. Sproeien dient te gebeuren indien 
nodig; 

13. Alvorens het terrein te verlaten, dient men alle afval in de daartoe bestemde vuilbakken te 
deponeren; 

14. Het is enkel aan tennisschool TC Ruggeveld toegelaten om lessen te organiseren op de terreinen;  

III. TERREINRESERVATIE 

1. Reserveren is verplicht; 

2. Alle reservaties moeten online gebeuren via de app of website van Tennis Vlaanderen; 

3. Enkel spelers met een geldige reservatie hebben het recht tot gebruik van het terrein. Dit recht 
vervalt wanneer de reservatie is afgelopen; 

4. Alle spelers op het terrein dienen steeds in het reservatiesysteem te worden aangeduid; 

5. Enkel spelers die in de reservatie staan, mogen effectief deelnemen en dus op het gereserveerde 
terrein staan; 

6. Er mogen geen andere (of fictieve) personen aan een reservatie worden toegevoegd om de 
reservatieparameters te omzeilen; 

7. Een lid mag te allen tijde vervangen worden in een reservatie. Alleen de persoon die de initiële 
reservatie maakte kan de reservatie wijzigen; 

8. Elk lid van de Club kan 3 reservaties per 14 dagen aanmaken; 

9. Het is niet mogelijk om twee aaneensluitende reservaties te maken. Tussen twee reservaties in 
dient minimaal één uur te verstrijken; 

10. Een extra 4de reservatie is mogelijk als er nog een terrein beschikbaar binnen de eerstvolgende 4 
uur. Dit kan eventueel een aansluitende reservatie zijn; 

11. Op terreinen 1 tot 6 bedraagt de speeltijd van een reservatie 1 uur. Op terreinen 7 tot 12 bedraagt 
de speeltijd 1,5 uur; 

12. Het bestuur heeft altijd voorrang bij reservaties zoals tornooien, interclub, lessen, activiteiten…. 
Deze worden zo snel mogelijk in het systeem gezet. 

13. Om organisatorische redenen worden de terreinreservaties, inclusief de namen van de betreffende 
spelers, van de dag doorlopend gepubliceerd op een beeldscherm in het clubhuis. 

IV. PARKING, OMGEVING TERREINEN 

1. We houden de omgeving van de terreinen, de parking en de natuur netjes en deponeren afval in 
de daarvoor voorziene afvalbakken. De rokers laten hun sigarettenpeuken uitsluitend achter in de 
asbakken. Hiervoor geldt een nultolerantie; 

2. Huisdieren zijn enkel toegelaten op het domein onder begeleiding van hun baasje en dienen 
steeds aan de leiband te blijven; 

3. Het parkreglement van het Provinciaal domein Rivierenhof dient zowel door de leden als door de 
bezoekers nageleefd te worden; 

4. De leden worden geacht gebruik te maken van de Clubinfrastructuur met de nodige zorg. 
Eventuele schade aangericht aan de infrastructuur van de Club en omgeving dient te worden 
vergoed; 

5. Bij niet-naleving van de bepalingen van het huishoudelijk reglement dan wel de overige 
toepasselijke reglementen, behoudt de Club zich het recht voor om het lidmaatschap van het 
schendend lid voor bepaalde of onbepaalde duur te schorsen dan wel met onmiddellijke ingang 
stop te zetten, en dit zonder terugbetaling van de al gestorte bijdrage; 
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6. Alle reglementswijzigingen die zich tijdens het seizoen zouden kunnen voordoen zullen aan de 
leden worden bekend gemaakt via de website van de Club; 

7. Het huishoudelijk reglement is steeds raadpleegbaar op de website van de club en op eerste 
verzoek in het Clubhuis. 

V. VERZEKERING 

1. De leden zijn verzekerd voor ongevallen. Bij een ongeval dient men binnen de 24 uur de door het 
bestuur aangestelde verantwoordelijke op de hoogte te brengen; 

2. De Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en lichamelijke 
schade die de huurder of gastspeler zouden kunnen overkomen op het terrein en op de weg naar 
en van de terreinen; 

 

VEEL TENNISPLEZIER! 

HET BESTUUR 


