
1. Enkel leden (dit is nà betaling van het lidgeld voor het seizoen dat loopt van 1 april t&m 31 maart 
van het daaropvolgende jaar) mogen gebruik maken van de accomodaties.

2. Elk lid kan maximaal drie keer per seizoen een niet-lid uitnodigen om te tennissen. Hier-voor betaalt 
men in de kantine 4 € per keer. De bezoekers spelen op eigen risico en ont-slaan het bestuur van 
elke verantwoordelijkheid. Zij dienen zich te onderwerpen aan on-derhavig reglement.

3. Voor de goede staat van de terreinen zijn enkel tennisschoenen toegelaten, als ook dienen 
de terreinen na het spelen geveegd te worden en indien nodig gesproeid.

4. In ieders  belang dienen de terreinen, de beplanting en het sanitair gedeelte in nette toe-stand 
gehouden te worden.

5. Indien de toestand van de terreinen dit vereist, kan het gebruik onderbroken of afgelast worden 
voor het nodige onderhoud.

6. Het clubhuis is op werkdagen open vanaf 17u30 en het sluitingsuur is voorzien om 23 uur. In het 
weekend is het clubhuis open van 10 tot 13 uur. Op de 4 feestdagen buiten de vakan-tiemaanden 
(paasmaandag, pinkstermaandag, hemelvaartdag en 1 mei) wordt de kantine ge-opend van 10 tot 13 
uur en ook ’s avonds vanaf 17u30. Op de 2 feestdagen binnen de va-kantiemaanden (21 juli en 15 
augustus) wordt de kantine enkel geopend van 10 tot 13 uur.

7. Jeugdleden t&m 17 jaar moeten op de werkdagen de terreinen (behalve het miniterrein) vrijhouden 
vanaf 17.30u, behalve indien zij spelen met iemand die ouder is dan 17. Vanaf het kalenderjaar waarin 
men 18 wordt, valt deze beperking dus weg. Op vrijdag kan de jeugd ook onderling spelen en reser-
veren tot 18.30 uur. Jeugd die competitie speelt in de volwassenenreeks kan dit onder elkaar ook 
doen na 17.30 uur.

8. 18-plussers moeten op woensdagnamiddag (van 13 tot 17.30u) de terreinen vrijhouden, behalve 
indien zij spelen met iemand die jonger is dan 18. Deze beperking geldt niet tij-dens de vakantie-
maanden juli en augustus en op feestdagen. 18-plusser betekent hierbij : iedereen die in het lopende 
kalenderjaar 18 wordt of ouder is.

9. Voor het spelen op terrein 1, 2 of 3 (en ook voor terrein 4 en 5 vóór 17.30 u) dient men zijn naam te 
vermelden op het bord aan het terras en dit in de volgorde van aankomst. Om aldus op de « wachtlijst 
» te kunnen blijven, dient steeds één van de spelers aanwezig te blijven. Eens een terrein vrijkomt 
dient men het beginuur te vermelden. Men kan op deze terreinen spelen gedurende 1 uur. In dit uur 
is vegen en sproeien inbegrepen.

10. Indien het echter gaat om een officiële wedstrijd (competitie of tornooi) kan deze vol-ledig worden 
uitgespeeld, zonder tijdsbegrenzing, op alle vijf de terreinen, met uit-zondering van terrein 4 en 5 na 
17u30, waar de reservaties vanaf dan voorrang heb-ben. Om van een "wedstrijdterrein" gebruik te 
maken dient men naast de namen ook de letter « W » te vermelden op het bord. Deze vermelding 
doet echter geen afbreuk aan de volgorde van de wachtlijst op het bord. Indien men van deze formu-
le gebruik maakt, wordt het inslaan beperkt tot 5 minuten.



11. Terrein 4 en 5 kunnen gereserveerd worden, en wel op de volgende manier:

Op de terreinen 4 en 5 kan er gereserveerd worden voor een uur, gaande van 17.30 uur tot 22.30 uur, 
elke dag van de week. Om elk lid dezelfde kans tot reserveren te bieden, wordt aan iedereen 
gevraagd zich correct aan de onderstaande regels te houden. 

De reservaties verlopen vanaf april 2016 via het online Elit reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. 
Het Elit reservatiesysteem kan altijd en overal geraadpleegd en gewijzigd worden vanaf elke compu-
ter, smartphone, tablet, … die een verbinding heeft met het internet. Daarnaast is er ook een vaste 
computer voorzien in het clubhuis waar tijdens de openingsuren van de kantine de reservaties 
kunnen geraadpleegd worden en ook gewijzigd kunnen worden.

• Gelieve bij de reservatie steeds 2 namen te noteren, zowel voor enkel- als dubbelspel. Je kunt enkel 
namen ingeven van personen die effectief lid zijn van TC Wachtebeke, m.a.w. je kunt niet reserveren 
zonder dat jouw lidgeld is betaald.
• Degenen wiens namen in het systeem vermeld staan, moeten op het gereserveerde uur ook op het 
terrein staan. Het is m.a.w. verboden te reserveren met een andere naam.
• Men kan pas opnieuw reserveren nadat de vorige reservatie is verstreken, je kunt dus maar tegelij-
kertijd één reservatie op jouw naam hebben. Indien je toch een tweede reservatie probeert te maken, 
dan weigert het Elit reservatiesysteem jouw reservatie.
• Je kunt maximaal 21 dagen op voorhand een reservatie maken.
• Gezien er bij dubbelspel slechts twee namen dienen genoteerd te worden, kunnen degenen wiens 
naam nog niet is gebruikt, ook nog eens onder hun eigen naam reserveren op een ander tijdstip.
• Men kan ook twee aansluitende uren voor dubbelspel reserveren, door twee keer twee namen in te 
vullen.
• Gelieve wijzigingen van reservatie, andere partner of andere wijzigingen ook steeds op te nemen in 
het Elit reservatiesysteem.
• Indien een reservatie vervalt, dient deze dan geannuleerd te worden via het Elit reservatiesysteem, 
zodat anderen op dat uur nog kunnen reserveren.
• Met een bezoeker kan enkel via bordreservatie gespeeld worden (terrein 1, 2 of 3). Noteer je eigen 
naam en het woord “bezoeker” op het reservatiebord en betaal € 4,00 aan de kantinedame. 
• Indien een gereserveerd terrein op het voorziene uur niet wordt ingenomen, dan kan dit worden 
ingenomen door hen die op het terrasbord staan genoteerd, volgens de daar geldende volgorde 
(volgorde van aankomst).
• Alle transacties in het systeem worden gelogd. Indien blijkt uit de loggegevens dat er op één of 
andere manier gefraudeerd is of er worden overtredingen van de reserveringsregels geconstateerd, 
dan zal het bestuur dit sanctioneren door het recht tot reserveren voor een bepaalde periode te 
schorsen.
• De (on)beschikbaarheid van alle terreinen wordt zo volledig mogelijk meegegeven in het Elit reser-
vatiesysteem. Lesuren, interclubontmoetingen en alle andere activiteiten worden opgenomen in het 
systeem om aan te geven wanneer de terreinen niet beschikbaar zijn om te spelen. Dit zijn echter 
indicaties en deze zijn niet bindend. Zij kunnen ter plaatse overruled worden door boodschappen op 
het reservatiebord.
• Jeugdleden kunnen enkel reserveren samen met een volwassen lid. Twee jeugdleden kunnen 
samen geen terrein reserveren.
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12. Interclubwedstrijden en officiële gebeurtenissen, zowel in het weekend als op werkdagen, hebben 
voorrang op deze reserveringsmogelijkheden en zullen, zo mogelijk, op tijd aan-gekondigd worden 
op het inlichtingenbord.

13. Het bestuur staat in voor het goede verloop en kan de nodige beslissingen of wijzigingen treffen 
omtrent de huishoudelijke orde.

14. Suggesties en opmerkingen worden met dank aanvaard. Ze worden, liefst schriftelijk, overge-
maakt aan de voorzitter.

15. Het lidgeld bedraagt (tussen haakjes de halvering bij eerste aansluiting en dit na 30 juni):

 • Jeugd t&m 13 jaar, eerste aansluitingsjaar:   € 32  (€ 32)
 • Jeugd t&m 13 jaar, vanaf het 2e aansluitingsjaar: € 47  (€ 47)
 • Schoolgaande jeugd ouder dan 13 jaar:  € 67  (€ 33,50)
 • Volwassenen:         € 112  (€ 56)
 • Familieabonnement:      € 280   (€ 140)


