
Huishoudelijk reglement Tennis Wezemaal 

Artikel 1 
Elk lid, gast of bezoeker wordt geacht kennis genomen te hebben van dit huishoudelijk 
reglement. Het reglement kan ten alle tijde door het bestuur aangepast worden. 
Artikel 2 
Men is spelend lid van Tennis Wezemaal van zodra het online inschrijvingsformulier op de 
website van Tennis Vlaanderen volledig ingevuld is en de volledige bijdrage betaald is. 
Artikel 3 
De terreinen worden ter beschikking gesteld, uitsluitend aan de leden van Tennis Wezemaal 
en bij gelegenheid aan spelers die wedstrijden tegen Tennis Wezemaal  betwisten, of die 
deelnemen aan wedstrijden of ontmoetingen georganiseerd door Tennis Wezemaal. Indien 
voldaan is aan de verder in dit reglement vermelde voorwaarden, kunnen ook, uitzonderlijk, 
niet-leden spelen overeenkomstig de voorwaarden van artikel 8A (Reservatie). 
Alle spelers hebben dezelfde rechten en zullen zich nooit op een kwalificatie kunnen 
beroepen teneinde zich aan de bestaande regels te kunnen onttrekken. 
Artikel 4 
Ieder lid is vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken, maar kan hierbij geen 
aanspraak maken op zijn betaalde bijdrage. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet 
overdraagbaar. 
Artikel 5 
Een clublid kan door het bestuur gesanctioneerd en uitgesloten worden. Bij overtreding van 
het reglement wordt de speler verwittigd. Na een tweede verwittiging volgt een tijdelijke 
schorsing van 14 dagen. Op de derde overtreding volgt uitsluiting. De speler in kwestie kan in 
geen geval zijn/haar lidgeld terugvorderen. 
Artikel 6 
Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of diefstallen. De leden zijn 
verzekerd voor ongevallen via Tennis Vlaanderen.  De aangifteformulieren zijn terug te 
vinden op de FAQ pagina van de website van de club (www.tenniswezemaal.be). 
Artikel 7 – TENNISTERREINEN 
Algemeen 

 De buitenterreinen zijn toegankelijk vanaf begin april tot eind september van 7u30 tot 
23u. Kinderen onder de 12 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassene. 

 De terreinen kunnen zonder voorafgaand bericht onbespeelbaar worden verklaard 
wegens slechte weersomstandigheden of voor onderhoudswerken. Bij regen moet 
men onmiddellijk de terreinen verlaten. 

 De spelers zullen voor hun eigen uitrusting instaan. Zij zorgen voor een aangepaste 
sportkledij en schoeisel waarvan de zool geen oneffenheden vertoont.  Enkel 
tennisschoenen zijn toegestaan, GEEN loopschoenen.  Zonder aangepast schoeisel 
wordt men niet toegelaten op het terrein of kan men gevraagd worden het terrein te 
verlaten. 

Vegen en Sproeien van buitenterreinen tijdens het Zomerseizoen 
 Bij het beëindigen van het spel wordt het terrein geëffend met het sleepnet of borstel. 

Buitenvelden dienen na elke reservatie besproeid te worden bij droog weer, zelfs als 
er regen voorspeld wordt.  Wanneer het veld er zeer droog bijligt, eerst sproeien en 
dan pas vegen (zodat de gravel niet wegwaait). 

 Spelers dienen tijdig te stoppen met spelen om te vegen en te sproeien zodat de 
volgende spelers op het vastgelegde uur kunnen starten.  

 Enkel tennisschoenen zijn toegestaan op de terreinen, GEEN loopschoenen.    
Vegen en Sproeien van binnenterreinen (zowel tijdens het Winterseizoen als het 
Zomerseizoen) 

 Bij het beëindigen van het spel wordt het terrein geëffend met het sleepnet of borstel.  
 Spelers dienen tijdig te stoppen met spelen om te vegen zodat de volgende spelers 

op het vastgelegde uur kunnen starten.   
 Aangezien een automatisch sproeisysteem de binnenterreinen s’nachts besproeit, is 

het niet nodig om bijkomend te sproeien. 
Artikel 8A – RESERVATIES TENNISTERREINEN 
Algemeen: 

 Elk lid kan online een terrein reserveren. De reservatie gebeurt op de site van Tennis 
Vlaanderen. In overeenkomst met de reservatie dient op de voorziene tijd en het 
voorziene terrein gespeeld te worden. Het reservatierecht vervalt indien de spelers 
zich niet op het terrein bevinden 10 minuten na de aanvang van het uur. Indien men 
door onvoorziene omstandigheden niet kan spelen, moet men de reservatie zo snel 
mogelijk verwijderen op de site van Tennis Vlaanderen.  



 In geval van tornooien, lessen, stages, clubavond of andere goedgekeurde 
activiteiten worden de terreinen op voorhand gereserveerd door de respectievelijke 
verantwoordelijken. Dit is zichtbaar op de reserveringssite. Tijdens periode van 
Interclub en tornooi zijn er dus minder terreinen beschikbaar om te reserveren.  

Tijdens het Zomerseizoen: 
 Men heeft twee namen nodig om een terrein voor 1 uur te reserveren. Na het 

beëindigen van een gereserveerd uur kan men onmiddellijk terug een vrij uur 
reserveren.  

 Clubleden kunnen uitzonderlijk met één of meerdere gasten (spelers die niet bij de 
club zijn aangesloten) tennissen.  Om met een gastspeler te kunnen reserveren, 
maak je een reservatie in eigen naam en voeg je als tweede speler de naam van 
club-secretaris Rob Govaerts toe. In de opmerking vermeld je de naam van je gast. 
Elke gastspeler kan per seizoen maximaal 2 maal spelen in onze club. 

 Interclub ontmoetingen kunnen ook uitlopen en de volgende reservaties kunnen dan 
niet doorgaan.  Interclub heeft altijd voorrang op reserveringen. Deze worden 
verwijderd of verplaatst indien nodig. U ontvangt hiervan dan automatisch een mail. 
De interclub verantwoordelijke zal ook trachten telefonisch te verwittigen. 

 Ook bij regenweer zullen Interclub wedstrijden verhuizen naar binnen en worden de 
reservaties daar verplaatst of verwijderd indien nodig.  

Tijdens het Winterseizoen: 
 Tijdens het winterseizoen zijn een groot deel van de terreinen wekelijks gereserveerd 

door vaste winteruren (zie hieronder).   Op de uren die niet vast gereserveerd zijn, 
kan men vanaf een week op voorhand “los” reserveren, via de website van Tennis 
Vlaanderen. Een los uur kan je huren voor de prijs van 15 euro, een 10-beurtenkaart 
kost 130 euro.  Een los uur of een 10-beurtenkaart kan besteld en betaald worden 
(ook door niet-leden) bij Patrick Vervoort of in het Clubhuis. 

 Wanneer je een veld gereserveerd hebt, maar niet kunt komen, gelieve dan het veld 
terug vrij te geven op Tennis Vlaanderen, zodat andere leden het opnieuw kunnen 
reserveren.  

Aanvragen vast winteruur: 
 Het winterseizoen loopt van eind september tot begin april (exacte data worden 

steeds op voorhand gecommuniceerd via een Flash en op de website).  We streven 
ernaar iedereen op z'n minst 25 speelbeurten aan te bieden.  Tussen Kerst en Nieuw, 
van 24 december tot en met 1 januari, zijn er geen vaste winteruren. Het 
dubbeltornooi gaat door in maart; tijdens deze week zijn er geen vaste winteruren. 

 De vaste winteruren dienen aangevraagd te worden voor 21 juli aan de hand van het 
formulier op de website.   

 De hal wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 15.30 uur verwarmd; 
op woensdag, zaterdag en zondag de hele dag. 

 Spelers die het vorige winterseizoen een vast uur hadden, hebben voorrang voor de 
reservaties van het komende winterseizoen.  Uren die daarna nog niet verhuurd zijn, 
worden verhuurd op basis van het 'first come, first served' principe, maar met 
voorrang voor spelers die zomerlid zijn in Wezemaal. 

Artikel 8B – RESERVATIES PADELTERREINEN 
Algemeen: 

 Elk lid kan online een terrein reserveren. De reservatie gebeurt op de site van Tennis 
Vlaanderen. In overeenkomst met de reservatie dient op de voorziene tijd en het 
voorziene terrein gespeeld te worden.  

 In geval van tornooien, lessen, stages, clubavond of andere goedgekeurde 
activiteiten worden de terreinen op voorhand gereserveerd door de respectievelijke 
verantwoordelijken. Dit is zichtbaar op de reserveringssite. Tijdens periode van 
Interclub en tornooi zijn er dus minder terreinen beschikbaar om te reserveren.  

 Er zijn 3 padelterreinen, die kunnen gereserveerd worden met het standaard 
reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. 

o “Padel 1” zal in blokken van 1u gereserveerd kunnen worden, van 8u tot 23u. 
o “Padel 2” zal in blokken van 1u30 gereserveerd kunnen worden, van 8u30 tot 

22u 
o “Padel 3” zal in blokken van 1u30 gereserveerd kunnen worden, van 8u tot 

23u. 
 Ieder “tennis-lid” van Tennis Wezemaal (d.w.z. al wie lidgeld voor het lente- en 

zomerseizoen betaald heeft), wordt automatisch ook “padel-lid” van onze club (gratis, 
zonder hiervoor een extra abonnement te moeten nemen).   Als “padel-lid” kun je 
terreinen reserveren aan een verlaagd tarief.  We verwelkomen echter ook nieuwe 
Ook wie geen tennis- of padel-lid is op onze club, mag een padel terrein reserveren, 
als “niet-lid” of “gastspeler”, maar betaalt dan het standaard tarief per uur.   

 Padel-leden kunnen 2 weken op voorhand reserveren, en kunnen maximaal 
gelijktijdig 2 openstaande padel reservaties hebben (die mogen opeenvolgend zijn).  



Niet-leden en gastspelers kunnen 1 week op voorhand reserveren, en 1 terrein per 
keer.  Zij kunnen dus pas opnieuw reserveren nadat ze gespeeld hebben. 

 Het is niet toegelaten van namen te gebruiken van spelers die niet op het veld staan.  
Voor niet-leden kun je "gastspeler" gebruiken (zie hieronder).   

 Je kunt een reservatie verwijderen tot 3 uren voor aanvang.  Je kunt een reservatie 
wijzigen (bv. spelersnaam veranderen) tot 1u voor aanvang.  Indien je daarna toch 
nog een reservatie wilt wijzigen of annuleren, bel dan naar het clubhuis.  

 De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden.  Er zijn 4 tarieven, als volgt: 
o Piekuren (vanaf 17u en gans de dag tijdens de weekends): 

 Standaard piekuur tarief voor niet-leden en gastspelers 
 Verlaagd piekuur tarief voor padel-leden 

o Daluren (weekdagen tot 17u): 
 Standaard daluur tarief voor niet-leden en gastspelers 
 Verlaagd daluur tarief voor padel-leden 

 Het verschil tussen "niet-leden" en "gastspelers" is enkel een benaming die de 
website van Tennis Vlaanderen gebruikt in hun reservatie systeem: Wanneer je als 
niet-lid met 3 andere niet-leden reserveert, dan krijg je het standaard tarief te zien om 
gans het veld te reserveren.  De naam op de reservatie, is de naam van het niet-lid 
dat de reservatie maakte (er is slechts 1 naam te zien op de website met terrein 
reservaties van Tennis Vlaanderen). 

 Daarentegen, als je als padel-lid van Tennis Wezemaal bv. met 3 andere niet-leden 
wilt reserveren, dan worden die niet-leden als "gasten" beschouwd door het 
systeem.   

 Dezelfde persoon kan dus de ene keer "niet-lid" zijn, en de andere keer "gastspeler".  
Bv. iemand die lid is op een andere club (en geen padel abonnement koopt bij Tennis 
Wezemaal), zal door het reservatiesysteem beschouwd worden als een niet-lid 
wanneer hij samen met 3 andere niet-leden reserveert, maar als "gast" wanneer hij 
samen met een padel-lid van Wezemaal reserveert (het zal dan wel het lid van 
Wezemaal zijn dat de reservatie moet maken).  Als "gast" kun je dus wel 2 weken op 
voorhand reserveren, maar dan heb je een Lid van Tennis Wezemaal nodig die 
meespeelt.  Gasten mogen een onbeperkt aantal keer mee padellen per jaar (niet 
zoals bij Tennis, waar het maximaal 2x per zomer is, omdat ze dan gratis spelen 
samen met een lid). 

 Er kunnen ook mensen meespelen die geen lid zijn bij Tennis Vlaanderen.  Zij 
moeten zich dan (éénmalig) registreren op de home pagina van Tennis Vlaanderen.  
Het is echter belangrijk om te weten dat zij niet verzekerd zijn, in tegenstelling tot alle 
leden van Tennis Vlaanderen. 

 Als lid, dien je een Padel veld te reserveren met je saldo op Tennis Vlaanderen.   
 Ook mensen die geen lid zijn van onze club of een andere club bij Tennis 

Vlaanderen, kunnen een saldo opladen.  Ga hiervoor naar de website van Tennis 
Vlaanderen, en klik op de login pagina rechtsbovenaan op de blauwe link “Account 
als niet-lid aanmaken”. 

 Indien je liever geen account als "niet-lid" aanmaakt op Tennis Vlaanderen, kun je 
ook de optie "Onbekende gastspeler" gebruiken 

Artikel 9 – REGENWEER OP BUITENTERREINEN TENNIS 
 Bij regen dien je onmiddellijk het terrein te verlaten. Niet spelen op terreinen die er 

nog nat bijliggen.  “Nat” wil zeggen dat er nog plassen op staan OF dat er vochtige 
plaatsen zijn waarop men zou kunnen uitschuiven of waar voetstappen putjes in het 
veld kunnen achterlaten.   

 Bij regenweer hebben terreinen 5, 6, 7 en 9 voorrang om te verhuizen naar de hall 
indien deze vrij is. 

 Lessen gaan meestal door in de hall en blijven daar dan ook bij regenweer 
 Bij Interclub en dubbeltornooi volwassenen en jeugd krijgen zij voorrang om te 

verhuizen naar de hall, ook indien deze bezet zou zijn door gewone reservaties. 
Artikel 10 – VERLICHTING 
VERLICHTING TIJDENS HET ZOMERSEIZOEN 

 Op de oude terreinen (12 en 13) wordt er standaard geen verlichting voorzien, 
behoudens speciale aanvraag bij geplande activiteiten. 

 Op de andere buitenterreinen is er verlichting tot 23u indien er gereserveerd is. 
 In de hall wordt er geen verlichting aangestoken indien er ook buiten kan gespeeld 

worden tijdens het zomerseizoen. Is buiten alles bezet of zijn de terreinen 
onbespeelbaar dan kan er binnen licht gevraagd worden. Overdag worden 3 lampen 
per rij aangestoken (6 lampen bij duister weer), s’avonds 9 lampen per rij.  Indien het 
clubhuis gesloten is, en de lichten moeten aangestoken worden, contacteer Patrick 
Vervoort op 0496/113941. 



VERLICHTING IN DE HALL TIJDENS HET WINTERSEIZOEN 
 Overdag worden 3 lampen per rij aangestoken (6 lampen bij duister weer), s’avonds 

9 lampen per rij. 
 Wanneer je overdag een terrein reserveert, raden we aan om eerst te kijken of 

terreinen 5 of 6 beschikbaar zijn.   Daar kun je immers het licht zelf aandoen, met de 
drukknoppen aan de ingang. Gelieve het sleuteltje niet uit de drukknoppen te halen. 

 Indien terreinen 5 en 6 bezet zijn, wordt gevraagd om eerst terrein 1 te reserveren 
(ledverlichting), nadien de andere. Indien er geen licht op het gereserveerde terrein 
brandt, kan je contact nemen met iemand van het bestuur (zie regeling aan de 
inkom). 

Artikel 11 - OPENINGSUREN BAR 
 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14u30 tot de laatste persoon buiten is. 
 Woensdag van 12u30 tot de laatste persoon buiten is. 
 Zaterdag en zondag van 9u tot de laatste persoon buiten is. 

Artikel 12 - ACCOMMODATIE NETHEID 
 Er is rookverbod op het domein van de club (ook in de cafetaria, op het terras, op en 

langs de terreinen).  De enige uitzondering is de rokershoek achter het clubhuis. 
 De uit de bar meegenomen glazen en flessen dienen teruggebracht te worden. 
 Sleepnetten dienen op de aangeduide plaatsen terug geplaatst te worden.  
 In de kleedkamer worden geen gravelschoenen gereinigd! De doucheruimte en 

verkleedruimte dienen met respect behandeld te worden. 
 Iedereen die gebruik maakt van de accommodatie is verplicht deze in goede staat te 

houden. Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de bar of 
een bestuurslid. Voor elke beschadiging die opzettelijk veroorzaakt werd, kan indien 
nodig, schadevergoeding of rechtsvordering geëist worden. 

Artikel 13 – CLUBAVOND TIJDENS HET ZOMERSEIZOEN 
Voor een goede integratie van de nieuwe leden en ter bevordering van de clubgeest 
organiseert de club tijdens het zomerseizoen iedere dinsdagavond van 19u tot 23u een 
clubavond voor alle leden boven de 18 jaar. Individuele reservaties zijn dan niet mogelijk op 
de voorbehouden terreinen. Leden die wensen deel te nemen aan de clubavond melden zich 
bij aankomst aan bij de bar. De barverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het organiseren 
van de ploegen en het toekennen van de speeltijd naargelang het aantal aanwezigen. 
Artikel 14 - TENNISLESSEN 
In de lente en in de winter kunnen er tennislessen gevolgd worden. In de lente dient men 
hiervoor lid te zijn van de club. Alle informatie hierover vind je op de website van de club, 
onder de hoofding “Hagelandse Academie”. 
Artikel 15 – GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling van seksueel, fysiek of 
psychisch grensoverschrijdend gedrag te stellen 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.   
Voor een meer gedetailleerde uitdieping van het hiervoor vermelde gedrag verwijzen we naar 
de gedragscodes van Tennis Vlaanderen. Er is een basisgedragscode voor elk lid. Daarnaast 
zijn er aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de tennis- en 
padelcourt, de trainer, de official en de (club-) bestuurder en (club-) medewerker. Deze 
gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor 
disciplinaire vervolging. 
Een aangesloten lid kan door de raad van 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 de raad van 
bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat 
hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. 
 


