" KONINKLIJKE NOVA T.C. - V.Z.W." - DE MASTENTOP
INTERN REGLEMENT ( 07/12/2016 )
1. De tennis pleinen 1 tot 6 staan ter beschikking van alle spelende leden – uiteraard
in regel met hun lidgeld - vanaf de officiële openingsdatum tot de sluitingsdatum
van het seizoen. Deze data worden ieder jaar aan de leden bekendgemaakt via e mail /website .
2. De tennis pleinen 4,5 en 6 mogen iedere dag worden gebruikt vanaf 10 u. tot
zonsondergang, op voorwaarde dat zij bespeelbaar worden geacht door de
terreinverantwoordel ijke . Tennis pleinen 1,2 en 3 zijn bespeelbaar vanaf 10u30.
Om het norma le verloop van interclub en/ of tornooien te verzekeren of om de
bespeelbaarheid van de pleinen te vrijwaren , kan het BESTUUR andere
maatregelen treffen .
3. Er wordt steeds gespeeld m its reservering op het uurrooster - bord aanwezig in
het clubhuis . Men kan slechts geldig reserveren indien men aanwezig is. Na iedere
reservatie kan een lid slechts opnieuw, op regelmatige wijze reserveren, nadat de
tijdsduur, met betrekking tot zijn vorige reservatie, verlopen is. Eventueel
m isbruik dient gemeld te worden aan een aanwezig bestuurslid , en correcties van
gemelde misbruiken alsook w ijzigingen op het reservatie bord kunnen enkel
gebeuren door een bestuurslid.
4. Van maandag tot en met vrijdag hebben de leden, die door beroepsbezigheden in
de loop van de dag weerhouden zijn, voorrang op de andere leden om te spelen
vanaf 18u.
Op zaterdagnamiddag en op zon - en feestdagen verlenen de scholieren voorrang
aan de andere leden.
5. De toegang tot de club van NIET LEDEN is slechts toegelaten mits zich in te
schrijven in het daartoe bestemde register ( beschikbaar bij de uitbater) . Elk lid
dat een persoon vreemd aan de club uitnodigt om te spelen , of de uitgenodigde
persoon zelf , is gehouden een recht van 5.00 € per uitnodiging te betalen. Eenzelfde
persoon kan slechts driemaal – doch in principe nooit op zater - zon en feestdagen
uitgenodigd worden. Controle hierop zal regelmatig gebeuren en de uitgenodigde
kan vervolgens toegang tot de club geweigerd w orden of gevraagd worden zich als
volwaardig lid aan te slu iten.
6. Gedrag, houding en de kledij van de leden worden verondersteld niet
aanstootgevend te zijn . Op de tennis pleinen is een CORRECTE TENNISKLEDIJ
verplicht.
7. Het is verboden de tennis plein en te betreden met niet aangepast sportschoeisel of
schoenen .

8. De niet - spelende leden en bezoekers mogen, zonder toelating van het BESTUUR,
geen gebruik maken van de kleedkamers.
9. Alle hinderlijke voorwerpen dienen voor zover als mogelijk uit het cl ubhuis
verwijderd. Sporttassen , kled ij , tennisuitrusting, enz... dienen opgeborgen in de
kleedkamers.
10. De leden worden verzocht op het einde van ieder tennisseizoen, al hun
persoonlijke voorwerpen uit de kleedkamers en het clubhuis te verwijderen en d e
kastjes te ledigen. Alle voorwerpen die op 1 november nog in de kleedkamers en het
clubhuis worden aangetroffen zullen als achtergelaten worden beschouwd en
ver wijderd .
11. Enkel leden van het BESTUUR zijn gemachtigd om onderrichtingen te geven
aan uitb ater en terrein verzorger .
De toegang tot de private vertrekken van de uitbater is verboden voor de leden .

12. De betaling van consumpties geleverd door de uitbater wordt in onderling
overleg tussen de leden en de uitbater geregeld . De uitbater mag uit eraard op elk
moment betaling vragen voor deze consumpties . Niet nakoming van betaling , na
aanmaning van de uitbater , resulteert in toepassing van het ART. 1 7 van dit
reglement.
13. Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaa kt
aan medeleden , aan de infrastructuur of aan derden . O uders dragen de
ver antwoordelijkheid voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen .
14. K TC NOVA . - V.Z.W . zie t af van alle verantwoordelijkheid in verband met
verlies, diefstal of ongeva l die plaatsvin dt op de club, inclusief speeltuinen .
15. Tennislessen op K TC NOVA. kunnen enkel worden georganiseerd door
lesgever(s) die als dusdanig door het Bestuur werden aanvaard . Leden die hierop
een uitzondering zouden wensen, dienen dit eerst a an het bestuur voor te leggen.
1 6 . Toegang voor h onden en andere huisdieren is in principe verboden , zowel op
het domein als in het clubhuis., met uitzondering als ze aan de leiband gehouden
worden en geen overlast bezorgen . .
1 7 . Elk lid dat dit intern REGLEMENT negeert kan door het BESTUUR worden
gesanctioneerd met een blaam . I n geval van herhaling kan het BESTUUR besluiten
tot schorsing en/of uitsluiting van dit lid

18. De reglementering ivm h et gebruik van beeldmateriaal (bv. foto, film, dvd,
facebook, internet, e - letters, gsm, mms, ...) evolueert razend snel. Voor meer
informatie dienaangaande en de in acht te nemen regels binnen de club zie
" https://www.privacycommission .be/nl/recht - op - afbeelding "

