
Intern reglement Tennis Club Yper

Afwezigheden tijdens tennisstages jeugd 
Bij afwezigheid van 1 gemiste stagedag, kan die dag niet ingehaald of terugbetaald worden. Bij 
afwezigheid van 2 of 3 opeenvolgende gemiste stagedagen, kan 1 dag ingehaald of terugbetaald 
worden. Voor tennisstages worden ziektes en blessures pas relevant geacht vanaf een afwezigheid 
van 4 of meer opeenvolgende gemiste stagedagen en kan dus enkel in dat geval aanspraak gemaakt 
worden op een integrale inhaling, terugbetaling of verrekening, mits het voorleggen van een stavend
doktersattest.

Afwezigheden tijdens tennisschool 
Bij afwezigheid van 1 gemiste les, kan die les niet ingehaald of terugbetaald worden. Bij 
afwezigheid van 2 of 3 opeenvolgende gemiste lessen, kan 1 les ingehaald of terugbetaald worden. 
Bij afwezigheid van 4 opeenvolgende gemiste lessen, kunnen er 2 lessen ingehaald of terugbetaald 
worden. Voor tennisschool worden ziektes en blessures pas relevant geacht vanaf een afwezigheid 
van 5 of meer opeenvolgende gemiste lessen en kan dus enkel in dat geval aanspraak gemaakt 
worden op een integrale inhaling, terugbetaling of verrekening, mits het voorleggen van een stavend
doktersattest.

Afwezigheden bij abonnementsvormen 
Bij abonnementsvormen worden ziektes en blessures pas relevant geacht vanaf een afwezigheid van
6 of meer opeenvolgende gemiste weken en kan dus enkel in dat geval aanspraak gemaakt worden 
op een integrale inhaling, terugbetaling of verrekening, mits het voorleggen van een stavend 
doktersattest.

Privéles volgen
Wie privéles wil volgen heeft de keuze tussen vaste privélessen of losse privélessen. Bij losse 
privélessen moet de lesvolger lid zijn. (zowel volwassenen als jeugd) (= bijdrage voor gebruik van 
de terreinen) Bij vaste privélessen hoeft dit niet (bijdrage voor gebruik van de terreinen is hier 
verrekend in het lesgeld), tenzij de lesvolger naast zijn tennisles ook nog vrij wil spelen, dan moet 
wel apart lidmaatschap bijbetaald worden.

Spelen naast de lessen van de tennisschool (reglement volwassenen)
Volwassenen die tennislessen volgen en willen spelen naast hun wekelijkse tennisles(sen), dienen 
zich lid te maken.

Spelen naast de lessen van de tennisschool (reglement jeugd)
Jeugd die tennisschool volgt mag zoveel als gewenst komen spelen met andere jeugd uit de 
tennisschool, met volwassen leden, of met mama/papa/oma/opa. Dit kan enkel gebeuren indien er 
beschikbare terreinen zijn want zij kunnen niet reserveren, daarvoor moet apart lidmaatschap 
betaald worden. Indien de medespeler geen enkel van de voorwaarden onderschrijft, moet de 
medespeler 20 euro per uur betalen of zich lid maken.

Reserveren
Reserveren kan enkel indien lidmaatschap betaald werd, ook voor jeugd. (tennisschool volgen is 
niet gelijk aan lidmaatschap)

Interclub, tornooien, tennisstages
Hebben altijd voorrang op alle soort reserveringen. Interclub vindt plaats in april, mei en juni, met 
mogelijke eindrondes in augustus en september. Er worden 6 tornooien per jaar georganiseerd: 3x 
indoor (jeugd, enkel, dubbel) en 3x outdoor (jeugd, enkel, dubbel). Er zijn 4 tenniskampen per jaar: 
2x in de eerste 2 weken van juli + 2x in de laatste 2 weken van augustus.



Aansluiting bij Tennis Vlaanderen
Alle volwassen leden + alle spelers van tennisschool + alle spelers van stages worden aangesloten 
bij Tennis Vlaanderen. Dit betekent dat kan beroep gedaan worden op de verzekering van Tennis 
Vlaanderen bij blessures of ongevallen, en dat men kan deelnemen aan tornooien en interclub. De 
aansluiting gebeurt ten laatste een maand na uw betaling. Tot dan moet u in geval van ongeval of 
opgelopen blessure beroep doen op uw eigen verzekering.

Reservaties zomerseizoen
Bij slechte weersomstandigheden of invallende duisternis telt de buitenreservatie voor de 
binnenterreinen.

Regeling B-spelers
-- De B-spelers (65 punten of hoger) mogen in het zomerseizoen traditiegetrouw gratis komen 
spelen. Zij kunnen echter niet reserveren. Om te kunnen reserveren moet wel lidmaatschap betaald 
worden.
-- B-spelers die in oktober een volticket winter lidmaatschap betalen, kunnen voor het ganse jaar 
reserveren.

Dit document geldt ten allen tijde als huishoudelijk reglement.

 


