Intern reglement
Het huishoudelijk reglement kan geraadpleegd worden op onze website Via het
secretariaat is inzicht te verkrijgen in de Statuten van onze vereniging.
1. Toegang tot de club
Ons clubhuis is in wezen een privé-uitbating en kan bijgevolg alleen bezocht
worden door leden van KZTC (spelende leden, barleden en/of ereleden) en hun
genodigden. Vanzelfsprekend zijn derden welkom op onze manifestaties. De
toegang kan echter steeds ontzegd worden door de uitbater of door de Raad van
Bestuur.
2. Toegang tot de terreinen.
2.1. Daar onze tennisclub een privéclub is, kunnen alleen spelende leden onze
accommodaties (terreinen en doucheruimtes) betreden en/of gebruiken. Spelende
leden kunnen op hun uitnodiging spelen met een niet-lid. Tijdens tornooien,
interclub en/of andere cluborganisaties (lessenreeksen) worden niet-leden tot de
accommodaties toegelaten.
2.2. Spelende leden dienen eerst hun lidgeld te hebben betaald vooraleer zij de
terreinen mogen betreden.
2.3. De baan marshal of de Raad van Bestuur kan het betreden van de terreinen
verbieden als hij/zij dat nodig vinden.

3. Lidmaatschap
Uw aanvraag tot lidmaatschap kan alleen via de KZTC-website of via de
secretariaat van de RZTC. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het
verstrekken van volledige en correcte gegevens. De betaling dient op het
aangegeven rekeningnummer te gebeuren. Het inschrijvingsformulier heeft als
gevolg dat u uw lidmaatschap voor het komende seizoen bevestigt. Het
inschrijvingsformulier dient nauwkeurig en volledig ingevuld en kan uitsluitend via
elektronische weg ingevuld worden.
Voor de betaling wordt uitsluitend het overschrijvingsformulier van de club
gebruikt. Bij de betaling via PC wordt de referentie (mededeling) van de factuur
ongewijzigd overgenomen.
Uw e-mail adres is voor ons van het grootste belang. Gelieve deze nauwkeurig te
vermelden op uw inschrijving.
Deze dient vereffend te worden. U bent geen lid van KZTC als u uw lidmaatschap
niet betaald heeft. U mag niet spelen op de terreinen van RZTC en kunt niet
reserveren en u kunt dus niet profiteren van alle voordelen hieraan verbonden.
Wie spelend lid van KZTC vzw wil worden, is niet verplicht aan interclub deel te
nemen.
Alle interclubspelers moeten vóór 31 januari ingeschreven zijn. Indien dit niet het
geval is, kunnen deze spelers niet deelnemen aan interclub.

3.1. WAT KOST HET JAARLIJKS LIDGELD
3.1.1. SPELENDE & NIEUWE LEDEN
De tarieven worden jaarlijks bekendgemaakt via de KZTC-website, e-mail en
geafficheerd in het clubhuis.
3.1.2. BAR LEDEN
Gewezen spelende leden of gezinsleden van spelende leden: tarief wordt jaarlijks
bekendgemaakt via de KZTC-website en geafficheerd in het clubhuis (o.m.
toegang tot clubhouse en deelname aan alle cluborganisaties, o.a. feesten,
groepsreizen, enz.
3.1.3. STEUNENDE- LEDEN
Niet behorend tot bovenstaande categorieën : tarief wordt jaarlijks
bekendgemaakt via de KZTC-website en geafficheerd in het clubhuis
3.2. WAT KOST DE RESERVATIE ?
In open lucht :
•
•
•

gratis voor spelende leden die met een ander KZTC-lid wensen te spelen
spelen met een gast ( niet club-lid ) is mogelijk mits de betaling.
Tarief wordt jaarlijks bekendgemaakt via de KZTC-website en geafficheerd
in het clubhuis

3.3. VOOR UW LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE KRIJGT U :
Een verzekering via aansluiting bij de VTV, gratis gebruik van de terreinen, gratis
gebruik van doucheruimtes, toegang tot het clubhuis, gebruik van de website van
KZTC, interclubmogelijkheden, deelname aan kampioenschappen, gunstiger tarief
voor clubtrainingen, het recht om met een gast te spelen ( mits gastticket ), geen
bijdrage in onderhoud van terreinen, alle administratieve- en inrichtingskosten
voor feesten bij KZTC, enz.
4. Kleding en gedragsrichtlijnen
4.1 Tenniskleding is verplicht en tennisschoenen met een ondiep profiel zijn
vereist. De banen mogen beslist niet met ander schoeisel betreden worden. De
RVB of de baan marshal kan spelers vragen hun kledij aan te passen.
4.2 Ouders, die hun kinderen meenemen, moeten ervoor zorg dragen dat deze
niet op de banen komen en niet tot last zijn van andere spelers.
4.3 Op of rond de banen mag geen onnodig lawaai worden gemaakt.
4.4 Fietsen dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde ruimte bij de
ingang van het clubdomein.
4.5 De spelers op de terreinen en de supporters dienen zich te houden aan de
regels van de fair-play en sportiviteit. Het gebruiken van verbale of lichamelijke
agressie kan leiden tot het stopzetten van het spel, onmiddellijk verlaten van de
baan of verwijderen uit de club. De RVB kan later verregaande sancties nemen
naar eigen goeddunken.
5. Openingsuren
De tennisbanen zijn dagelijks open vanaf 8u.
De toegang tot het domein is open vanaf 7u45.
Het sluitingsuur wordt bepaald door de Raad van Bestuur, de uitbater of diens
vervanger.
6. Onderhoud
6.1 Ieder spelend lid ( en eventueel gast ) veegt na het tennissen, maar binnen de
speelperiode, de tennisbaan zorgvuldig. Bij het vegen wordt gans het terrein
bedoeld met inbegrip van de strook achter de basislijn.
6.2 Bij het ontstaan dan wel het aanwezig zijn van plassen op de tennisbanen,
mogen deze niet bespeeld worden. Indien na langdurige regenval er plassen op de
baan ontstaan zijn, mag er pas + 15 minuten nadat de plassen verdwenen zijn
weer gespeeld worden, mits toestemming van het secretariaat of de
groundsmannen. Plassen mogen niet eigenhandig verwijderd worden.
6.3 De terreinverantwoordelijke kan in overleg met het bestuur besluiten tot het
(tijdelijk) sluiten van een speelbaan of van alle banen.

6.4 Onderhoud heeft altijd voorrang op reservatie.
6.5 Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisbanen:
tracht het veroorzaken van gaten en kuilen te voorkomen;
spaar het net (niet leunen, zitten, hangen of springen op, aan en over het
net);
3. losrakende belijning, gaten en kuilen melden aan de baan marshal of
secretariaat
4. afval sorteren in de daarvoor voorziene containers en lege glazen/flessen
terug naar de bar.
1.
2.

7. Reservering outdoor
7.1 Elk lid dat aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft
voldaan, Kan reserveren.
7.2 Banen die zijn gereserveerd voor competitie, toernooien, tennislessen en
training worden met aparte labels aangegeven. Uitgangspunt is dat altijd minimaal
een baan beschikbaar blijft voor recreatief tennis, m.u.v. interclub. In bepaalde
gevallen kan het bestuur beslissen om alle banen toe te wijzen aan een activiteit.
7.3 Wij vragen de leden, indien zij een reservatie niet wensen op te nemen, deze
op voorhand te melden. Op deze manier kunnen andere leden van het terrein
gebruik maken. Het bestuur wil vermijden dat er ondanks een reservatie niet
wordt gespeeld. Bij grove misbruiken kan de RvB sancties opleggen.
7.4 Het is niet toegestaan om onder een andere naam te reserveren.
7.5 Het recht van reservatie vervalt indien de reserveerder na 5 minuten na het
uur de reservatie niet bevestigt heeft.
7.6 Reserveren kan slechts 1 dag op voorhand
9. Gastspelers
Ieder lid, heeft het recht met een gastspeler (speler die geen lid is van KZTC) te
spelen mits :
•
•
•

betaling van een gastticket per uur en per terrein. Tarief gastticket wordt
jaarlijks bekendgemaakt via de KZTC-website en geafficheerd in het
clubhuis
de gast geen speler is die eerder door de RVB de toegang tot de
accommodaties werd ontzegd.
de gast zich voegt naar het huishoudelijk reglement van Knokke Zoute
Tennis Club.

10. Tennislessen (Zoute Tennisschool)
10.1 Voor leden en niet-leden van de vereniging bestaat de gelegenheid tot het
volgen van tennislessen, verzorgd door het trainersteam van Zoute Tennisschool
vzw.
10.2 De prijslijst van alle trainingen in samenwerking met de ZTS vindt u in de
folders en op de website van KZTC.
10.3 Inschrijvingen voor deze trainingen dienen via website of secretariaat RZTC
te worden ingevoerd.
10.4 Privaatlessen vallen niet onder de organisatie van KZTC. De afrekening van
deze lessen dient rechtstreeks met de trainer te worden geregeld. Voor een
privaatles dient er gereserveerd te worden via het secretariaat van de RZTC en is
de terreinprijs voor leden gratis en voor niet-leden de huurprijs per uur per
outdoorterrein (zie “voorwaarden”- zomer – niet-leden).

11. Verzekering/EHBO
11.1 Spelende zomerleden zijn ( gans het jaar ) verzekerd door Ethias via VTV
11.2 Huurders ( niet-leden ) tijdens het zomerseizoen spelen op eigen risico.
11.3 Ten behoeve van EHBO staat in het clubhuis een verbanddoos ter
beschikking.
12. Overigen
12.1 De aanwijzingen van bestuursleden, commissieleden en de baan marshal met
betrekking tot hetgeen in Huishoudelijk Reglement wordt vermeld - dienen te
worden opgevolgd. Bij het niet navolgen hiervan kan door het bestuur het
speelrecht worden ontzegd. In bepaalde gevallen kan de beheerraad beslissen tot
uitsluiting uit de Tennisclub.
12.2 In die gevallen, met betrekking tot het gebruik van het clubgebouw, domein
en tennisbanen waarin dit reglement geen duidelijkheid verschaft, beslist het
bestuur.
12.3 Knokke Zoute Tennisclub vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voorgebeurlijke ongevallen noch voor diefstal, verlies of beschadiging van
persoonlijk eigendom.

13. Clubhuis
13.1 Knokke Zoute Tennis Club baat geen clubhuis uit. De drankgelegenheid
binnen het domein van de Royal Zoute Tennis Club wordt uitgebaat door People
first.

