Reglement
Art. 1: Lidmaatschap
1.1 Alle personen die op de voorgeschreven wijze het lidgeld betaald hebben, zijn lid van
T.C. De Zwaluw - Halen.
1.2 Men is lid na het betalen van het lidgeld. Als datum van aansluiting, geldt de datum van
de overschrijving.
1.3 Het bestuur kan om gemotiveerde redenen een lidmaatschap weigeren, een lid tijdelijk
of definitief schorsen. Het betaalde lidgeld blijft eigendom van de club.
1.4 Elk lid kan deelnemen aan al de activiteiten van de Vlaamse Tennis Vereniging (VTV)
zoals interclub, tornooien, jeugdselecties enz.
1.5 Alle leden maken deel uit van de algemene vergadering en bezitten stemrecht.

Art. 2: Gedrag
2.1 Op en rond de terreinen dient elk lid zich te gedragen volgens de regels van de
wellevendheid. Dit veronderstelt dat men tijdens het spel niet roept; vloekt; met zijn raket
gooit of op welke andere wijze dan ook zijn tegenspeler stoort. Van elke speler wordt
verwacht de regels der Fair-Play te respecteren.
2.2 Personen naast het terrein, zowel leden als gewone bezoekers, hebben niet het recht
zich met het spel of beslissingen van één der spelers te bemoeien.
2.3 Enkel aanmoedigingen en positieve kritiek is aanvaardbaar. Overbodige commentaar,
onsportieve uitlatingen, beledigingen, vernederende uitspraken zijn uit den boze
2.4 Toeschouwers moeten altijd achter de omheining plaatsnemen. Ook kleine kinderen
horen niet op het terrein terwijl hun ouders aan het tennissen zijn.
2.5 De infrastructuur dient met het nodige respect gebruikt te worden. De terreinen, het
terras, de kantine, kleedkamers enz worden gebruikt zoals het hoort. Elke beschadiging of
defect dient onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur. bij kwaad opzet kan de schade
aangerekend worden en kan het bestuur tot een tijdelijke of zelfs definitieve uitsluiting
beslissen.
2.6 De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke
voorwerpen.

Art.3: Kledij
3.1 Voor alle officiële wedstrijden is tenniskledij verplicht. Deze mag van gelijk welke kleur
zijn.
3.2 Correcte tenniskledij voor heren:
- tennishemd (polo);
- tennisbroek met zijdelingse zakken en broekspijpen tot boven de knie;
- niet toegestaan:
- T-shirt en sweatshirts;
- turnbroeken; bermuda's; joggingschoenen;
- alle andere geëigende kledij van andere sporten
3.3 Correcte tenniskledij voor dames:
- tenniskleed;
- tennisblouse met rok of short;
- niet toegestaan:
- idem als voor heren.

Art.4: Gebruik der terreinen
4.1 Bij aanvang van een nieuw seizoen, mogen de terreinen pas gebruikt worden wanneer
deze door het bestuur "speelklaar" bevonden worden.
4.2 De tennisterreinen mogen slechts betreden worden indien er geen enkel gevaar bestaat
voor beschadiging (vooral belangrijk bij regenweer).
4.3 Na iedere tennisbeurt moet de ganse oppervlakte van het terrein gesleept worden. Bij
droog weer moet na iedere beurt eveneens gesproeid worden.
4.4 Na het slepen, het sleepnet op de daarvoor voorziene (haken) plaats ophangen.
4.5 Iedere gebruiker zal er over waken zijn terrein zuiver te verlaten. Lege flesjes, plastic
zakken, drinkbussen,... dienen in de vuilbakken gedeponeerd te worden.
4.6 De toegang van de terreinen is bepert tot de spelers die werkelijk aan het spel
deelnemen en eventueel een scheidsrechter.
4.7 Uitsluitend tennispantoffels gelden als toelaatbaar schoeisel. Elke andere sportschoen is
strikt verboden.

Art. 5: Reservatie van de terreinen
5.1 Het reserveren van een terrein is enkel voorbehouden aan leden van T.C. De Zwaluw Halen.
5.2 Het reserveren gebeurt via het terreinreservatiesysteem van de VTV.
5.3 Men mag slechts één spelbeurt van één uur en op één terrein reserveren. Bij dubbelspel
mogen twee uren voorbehouden worden mits vermelding van 4 spelers. Pas nadat de
spelers het terrein verlaten na hun spelbeurt mogen ze opnieuw reserveren voor een
volgende spelbeurt. Uitzondering geldt voor het reserveren op zaterdagen, zondag en
feestdagen. Voor deze dagen mag men altijd inschrijven, ook heeft men reeds op een
werkdag gereserveerd.
5.4 De reservatie vervalt indien beide spelers 15 minuten na aanvang van hun gereserveerd
uur niet aanwezig zijn.
5.5 Het bestuur behoudt zich het recht ten alle tijde de terreinen buiten gebruik te stellen:
- bij slechte weersomstandigheden;
- indien nodig voor het onderhoud van de tennisbanen;
- voor het inrichten van allerlei manifestaties: interclub; tornooien; lessen;
promotiedagen;...

