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Huishoudelijk reglement INDOOR TENNIS (01-11-2022) 

1) De indoorhal staat het hele jaar open voor verhuur aan eigen leden aan € 12 
per terrein en per uur.  
In het winterseizoen betaal je na 17 uur € 3 extra per gespeeld uur.  
Als je geen lid bent kan je in het zomerseizoen niet reserveren voor een terrein in de hal.   

2) De vloer is het best bespeelbaar met gewone outdoor tennisschoenen. 
Voor de duurzaamheid van deze vloer mogen ze echter geen gravel, grondresten of vuil 
bevatten.  
Spelen met tennisschoenen waarmee je van buiten naar binnen gekomen bent, is 
verboden.  
In het zomerseizoen kan dit wel na een grondige kuisbeurt. 

3) Interclubwedstrijden mogen enkel binnen doorgaan als de buitenterreinen niet meer 
bespeelbaar zijn, of bij een tekort aan buitenterreinen. Dit is altijd gratis.  
Als meerdere interclubploegen samen thuisspelen, dan heeft de interclubontmoeting die 
voor het kleinste aantal punten gespeeld wordt, voorrang om de ontmoeting indoor af te 
werken.  
Indien er interclubploegen met een gelijk aantal punten gebruik willen maken van de hal,  
dan bepaalt lottrekking wie de ontmoeting binnen kan afwerken.  
Indien voor een interclubontmoeting de buitenterreinen wel bespeelbaar zijn maar men 
toch verkiest om binnen te spelen dan betaalt men € 12 per terrein en per wedstrijd.  

4) Jeugdtrainingen aan leden van onze club mogen bij slecht weer binnen doorgaan maar 
eventuele interclubwedstrijden en tornooiwedstrijden blijven voorrang genieten  
(behalve interclubwedstrijden op woensdagnamiddag). 
Lentelessen, Paaskamp, zomerkamp en zomertrainingen voor de eigen jeugd kunnen bij 
slecht weer gratis binnen doorgaan.  

5) Wedstrijden voor het clubkampioenschap kunnen bij slecht weer gratis binnen afgewerkt 
worden.  
Deze wedstrijden hebben voorrang op reservaties van terreinen door eigen leden.  

6) Eventuele aanvragen voor reservaties van buiten de club (vb. tornooi, interclub) krijgen 
GEEN voorrang op reservaties van binnen de club.  
Elke reservatie door een andere club kost € 8 per wedstrijd. 

7) Als er overtredingen worden gemaakt tegen dit intern reglement, of als er schade wordt 
veroorzaakt aan de infrastructuur van de club, dan kan het bestuur beslissen om een 
sanctie op te leggen.  
Dit kan variëren van een mondelijke terechtwijzing, het betalen van de veroorzaakte 
schade en andere kosten, het beperken van de speelrechten, tot het uitsluiten van de 
toegang tot de club.  
Het bestuur hoeft hiervoor geen rekenschap af te leggen. 


