
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

   

1. Ieder lid van T.C. Stabroek verplicht zich ertoe door inschrijving als tennislid zich te 

houden aan deze reglementen. 

 

2. Tijdens het seizoen mag er gespeeld worden van zodra men ‘s morgens kan totdat de 

verlichting ‘s avonds uitgaat.  Indien de chalet niet open is ‘s morgens rekenen we op de 

goodwill van de leden om de velden zo spontaan mogelijk te bezetten en na een 

volledig uur gespeeld te hebben plaats te maken voor eventuele volgende spelers.  Van 

zodra de chalet echter open is dient men zijn kaartje te hangen. 

 

3. Tijdens de uren dat het chalet open is telt de volgende regeling: men hangt zijn kaartje 

op het uur dat men wil spelen en van zodra dit hangt heeft niemand het recht het terug 

te verwijderen. 

Men mag het veld pas betreden op het uur tenzij er het uur daarvoor niemand op speelt 

dan mag men 30 minuten op voorhand het veld betreden.  Indien men geen tegenstander 

heeft gevonden 5 minuten na het uur moet men zijn kaartje terug verwijderen om 

andere spelers toe te laten te tennissen.  Indien alle velden volzet zijn moet men andere 

mensen op uw veld toelaten om een dubbel te spelen. 

 

4. Zowel op de gravelbanen, als op de tennis-fluidbanen is men verplicht om na het spelen 

de velden schoon te maken.  Dit telt voor iedereen.  Dit telt ook indien men als laatste 

speelt die dag.  Indien de velden onbespeelbaar zijn zal er een bordje hangen en mag 

niemand de terreinen betreden.  Dit wordt uitgehangen en weggenomen door de mensen 

achter de bar, een bestuurslid of terreinverantwoordelijke.  Bij zeer warm weer zal men 

ook de velden moeten besproeien en dient men aan te vangen om 5 minuten na het uur. 

 

5. De terreinverantwoordelijken hebben ten alle tijde het recht om een veld op te eisen 

voor onderhoud.  Alleen zij kunnen deze beslissing nemen of een bestuurslid. 

 

6. Het bestuur heeft ten alle tijde het recht om een veld toe te wijzen voor andere 

activiteiten buiten het clubtennis zoals: tornooien, officiële wedstrijden, enz… 

 

7. Iedereen wordt geacht het materiaal ter beschikking gesteld door T.C. Stabroek in 

goede staat te houden.  Ook de netten en al de zaken die nodig zijn om goede 

tennisvelden te behouden.  Iedere schade toegebracht aan materiaal dient onmiddellijk 

gerapporteerd te worden aan het bestuur of de terreinverantwoordelijken. 

 

8. Indien men zijn kaartje hangt is men verplicht te wachten in het chalet totdat men de 

terreinen mag betreden. 

Reservaties kunnen door plaatsgebrek niet toegelaten worden. 

 

9. Tennisleden van T.C. Stabroek die meespelen in tornooien van gelijk welk verbond 

(VTV, SPORTA) en die door nalatigheid van hunnentwege boetes en/of sancties 

oplopen zullen die zelf moeten betalen.  T.C. Stabroek heeft ten allen tijde het recht 

deze boetes, indien de club ze vooraf  betaald, terug te vorderen van deze mensen. 

 

 

 

 



10. Jeugdleden (kaartje met jeugd in het rood gedrukt)  hebben woensdagnamiddag 

volstrekte voorrang tot en met 16 uur.  Zij laten ‘s avonds en in het weekend de banen 

vrij voor volwassenen. Zijn er echter jeugdleden op de baan en komen ouderen later dan 

het aanvangsuur dan hebben de kinderen het recht verder te spelen. 

 

11. Per terrein mag men max. over 6 tennisballen beschikken.  Dit om het lesgeven door 

onbevoegden te vermijden.  Enkel lesgevers erkend door Progression mogen met 

lesmateriaal de terreinen betreden.  De lessen worden gegeven op de voorbehouden 

binnenterrein. Tijdens de tornooiweken worden er geen lessen gegeven. 

 

12. Wij rekenen op de sportieve medewerking van al onze leden om dit reglement zo goed 

mogelijk na te leven om onderlinge geschillen te vermijden.  Alle inbreuken op dit 

reglement moeten gemeld worden aan het bestuur die de nodige sancties zullen treffen. 

 

               

             

 

 

                                                                                       Het bestuur 

 


