
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR DE AANGESLOTEN LEDEN 

Art.1 : De tennisvelden en- installaties zijn enkel toegankelijk voor de aangesloten leden tijdens 
hettennisseizoen, lopende principieel van 1 april tot 15 oktober. Elk lid moet op verzoek van een 
bestuurslid zijn 

VTV-lidkaart kunnen tonen, dit om het privaat karakter van de club te kunnen vrijwaren en de 
controle op de velden en de installaties mogelijk te maken. Extrasportieve organisaties vormen 
hierop een uitzondering (zieart. 9) 

Ieder lid mag nochtans jaarlijks tweemaal een niet-aangesloten lid uitnodigen. 

Eenzelfde persoon mag slechts tweemaal worden uitgenodigd, zelfs als dit door meer dan 1 
aangesloten lid zou gebeuren. 

Per terrein wordt €5.00 betaald aan een bestuurslid bij reservatie. Het lid in kwestie zal zich 
dienaangaande richten tot een bestuurslid. De aanvrager contacteert het bestuurslid 
verantwoordelijk voor de reservaties. 

De genodigde ontslaat de club van om het even welke vorm van verantwoordelijkheid ( in casu: 
diefstal, beschadigde en verloren voorwerpen en/of eigendommen, en alle lichamelijke letsels en 
gevolgen) . De genodigde dient zich te houden aan het geldende reglement van inwendige orde. 

Art.2 : De velden zullen toegankelijk zijn vanaf 8.30 uur tot 22.30u (zie ook: gebruik van de 
lichtinstallatie!). In geval van onderhoud, overvloedige regen of droogte, zijn de velden enkel dan 
toegankelijk mits toelating van de terreinverzorger of een bestuurslid. Het betreden van de velden 
met schade tot gevolg zal gesanctioneerd worden . (art.13) Het dragen van tennisschoenen met 
vlakke zolen en een tennisuitrusting is verplicht op de velden . Leden die niet aan deze vereiste 
voldoen, worden op de velden geweigerd. Niet- tennisspelende personen, een scheidsrechter en/of 
lijnrechter uitgezonderd, zijn op de tennisvelden ten strengste verboden. 

Reglement voor het gebruik van de lichtinstallatie:  

- Het licht wordt enkel aangestoken door iemand van de toogdienst, indien nodig (dit gaat dus niet 

automatisch) 

- Het licht dooft automatisch om 22.35u. 

- Indien er geen reservaties meer zijn, dient men het licht manueel te doven. 

- De schakelaars bevinden zich rechts van de zekeringenkast 

Art.3 : De clubleden reserveren een terrein via het online VTV reservatiesysteem. 

Art.4 : De reservaties gebeuren voor 1 uur op de terreinen 2, 3 en 4; op terrein 1 bedraagt de 
speelduur 1,30 uur. De leden dienen zich aan deze tijdslimiet streng te houden, dit om een vlot 
verloop van de uurwisseling mogelijk te maken. Bij afwezigheid van de opvolgende spelers, vervalt 10 
minuten na het verstrijken van het aanvangsuur deze reservatie ten voordele van één of meerdere 
spelers van het vorige uur, mits toepassing van art.3 . 



Art.5 : Zaterdag vanaf 17.00 uur, en op zon- en feestdagen gedurende de volledige dag, zal er 
principieel op alle terreinen dubbel worden gespeeld. Reservatie is niet vereist, maar het gebruik van 
het persoonlijk reservatiekaartje geeft voorrang op reservatie van een terrein. 

Art.6 : Activiteiten ingericht door de club zoals tornooien, interclubwedstrijden, 
Clubkampioenschappen, vriendenontmoetingen, demonstratiewedstrijden en tennislessen, genieten 
uiteraard voorrang op de reservaties. Deze opsomming is exemplatief . 

Art.7 : Voor tennislessen in groepsverband, ingericht door de club, alsook voor deelnemende leden in 

organisaties zoals voorzien door art.9, dient het geïnformatiseerd reservatiesysteem niet te worden 
gebruikt. 

Het gebruik ervan is wel verplicht voor alle privélessen met de clubleraar . 

Art.8 : Leden die reeds gespeeld hebben, zullen hun sportiviteit tonen door voorrang te verlenen aan 

leden die nog niet hebben gespeeld, zonder afbraak te doen aan art.6. 

Art.9 : De elementaire normen van wellevendheid dienen zowel op als buiten de tennisvelden in acht 

genomen te worden. Eventuele inbreuken hierop zullen gesanctioneerd worden bij wijze van een 
terechtwijzing, vermaning, schorsing en bij ernstige gevallen, zelfs uitsluiting van een lid. Het WLTC-
bestuur bezit hiervoor de exclusieve bevoegdheid.  

Art.10 Om gebruik te kunnen maken van de installaties van de club betaalt men jaarlijks lidgeld. Dit 
kan een individuele bijdrage zijn als senior of junior, of een bijdrage via een “familiekaart”. 

Met familiekaart wordt bedoeld: 

1. het lidgeld van een echtpaar of twee partners met inwonende kinderen 

2. deze kinderen moeten bloedverwanten zijn in de eerste graad 

3. zij zijn ook nog inwonend op 1 januari van het seizoen waarvoor lidgeld verschuldigd is. 

4. zij zijn geen 24 jaar oud op 1 januari van het seizoen waarvoor het lidgeld verschuldigd is. 

De jaarlijkse bijdrage voor het komende seizoen wordt principieel vereffend vóór 31 december. 
Latere betalingen kunnen nog tot uiterlijk 31 januari gebeuren, weliswaar aan een iets hoger tarief. 
Leden die hun lidgeld niet vereffend hebben vóór 31 januari worden als ontslaggevend aanzien. 
Vanaf 1 februari worden potentieel nieuwe leden aangeschreven. 

NIEUWE leden, hiermee bedoelend leden die nog nooit lid waren van WLTC, die aansluiten nà 15 
juni, betalen 65 % van het gangbare lidgeld. Bovendien betalen ze €12.00 bondsbijdrage en genieten 
zo van een verzekering voor lichamelijke letsels opgelopen bij de uitoefening van de sport. Deze 
dekking loopt echter alleen maar vanaf het moment dat het nieuwe lid in bezit is van zijn officiële 
V.T.V. - kaart. In geval van een kwetsuur dient men zich tot een bestuurslid te wenden. 

Art.11 : De uitbating van het clubhuis gebeurt door alle aangesloten leden vanaf 18 jaar en dit 
volgens een beurtrol die jaarlijks wordt opgesteld. Ieder lid houdt zich strikt aan de beurten die hem 



werden toegekend. Vanzelfsprekend kunnen er zich onvoorzienbare omstandigheden voordoen. In 
dergelijke gevallen zorgt de betrokken persoon, op eigen initiatief, voor een beurtwisseling met een 
ander lid, en duidt dit ook aan op de beurtrollijst die steeds in het clubhuis aanwezig is . 

Een lid dat zijn beurt niet waarneemt en tevens voor geen plaatsvervanger zorgt, zal een financiële 
sanctie opgelegd worden ! (zie reglement voor beurtrol in de chalet) 

Art.12 : Nieuwe leden doen het eerste jaar van hun lidmaatschap geen dienst. 

Art.13 : De uurregeling van de chaletdienst is ingedeeld als volgt : 

Weekbeurten :     van 13.30 tot 18.30 uur    EN     van 18.30 tot 23.00 uur 

Weekendbeurten en feestdagen : 

Voormiddag van 09.30 uur tot 13.30 uur 

Namiddag van 13.30 uur tot 18.30 uur 

Avond van 18.30 uur tot 23.00 uur 

Art.14 : Bestellingen worden enkel uitgevoerd tegen contante betaling ! 

Art.15 : Bestellingen worden door de verbruikers zelf afgehaald aan de tapkast! 

Vuile glazen en leeggoed worden door de leden zelf teruggebracht ! De persoon die de dienst van het 
clubhuis waarneemt, staat enkel in voor de taken achter de tapkast ! 

Art.16 : De aangesloten leden die niet van dienst zijn en de juniores worden NIET toegelaten : 

1. Achter de tapkast ! 

2. In de keuken ! 

3. In de bergplaats ! 

Art.17 : Het gebruik van de keuken is enkel bestemd voor de clubactiviteiten . 

Art.18 : Einde diensttaken : 

- glazen en alle vaatwerk afwassen en afdrogen 

- koffieapparaat uitschakelen- alle lichten en vuren doven, ook in de bijgebouwen 

- opbergen van het terrasmeubilair 

- clubhuis en bijgebouwen afsluiten 

Opgelet : let vooral op de afsluiting van de schuiframen in de veranda ! 

- geld opbergen in de kluis, op wisselgeld na. 



Art.19 : Zowel tijdens het weekend als in de week is het sluitingsuur 23.00 uur. 

Willen de aanwezige clubleden langer blijven, dan is dit slechts mogelijk wanneer een aanwezig lid 
alle verantwoordelijkheden op zich neemt. In dergelijke gevallen gelden volgende regels : 

-de oorspronkelijke persoon van dienst verricht alle einde-diensttaken (zie art.22), uitgezonderd het 

doven van de vuren en lichten, en het afsluiten van de gebouwen . 

-het overnemend lid verricht alle einde-diensttaken. 

Art.20 : In de periodes zonder dienstvoorziening heeft een aanwezig lid-en sleutelhouder het 

recht het clubhuis te openen voor kandidaat-spelers. Automatisch neemt hij/zij alle 
Verantwoordelijkheid op zich . In het bijzonder staat hij/zij in voor het naleven van art. 18, 19, 20 en 
22 van het reglement van inwendige orde . 

Art.21 : Alle leden staan er voor in dat het clubhuis een verzorgd uiterlijk behoudt. Bijzonder 

zullen zij elke beschadiging aan het interieur zorgvuldig vermijden (meubilair, bevloering, enz...). 

Clubhuismeubilair mag niet buiten worden gebruikt ; hiertoe dient het tuinmeubilair ! 

Art.22: Alle leden zijn verantwoordelijk voor de zuiverheid in de kleedkamers en sanitaire installaties. 

Onachtzaamheid kan hier de noodzakelijke hygiëne in het gedrang brengen . 

Art.23: Alle leden dragen ertoe bij dat de club een verzorgd uiterlijk behoudt : 

- bomen, beplantingen en dergelijke dienen te worden gerespecteerd! 

- vuilnis dient te worden gesorteerd in de voorziene vuilniszakken ! 

- leeggoed dient te worden terugbezorgd in het clubhuis ! 

Art.24 : Mits betaling staat het telefoontoestel ter beschikking van de leden ! 

Art.25 : Voorwerpen vreemd aan de club worden niet toegelaten. Voorwerpen eigen aan de club 
mogen deze dan ook niet verlaten ! 

Art.26 : De club wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gebeurlijke verdwijning en beschadiging 

van roerende voorwerpen en goederen. De club wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen 
buiten de terreinen. 

Art.27 : Leden die zich niet houden aan dit reglement van inwendige orde zullen worden 
terechtgewezen volgens de bepalingen van art.1 


