Huisregels en gedragscode Katc

VZW KANGAROOS AALSTERSE
TENNIS CLUB

Beste Leden,
Om onze sportclub die toch heel wat leden telt en functioneert op basis van zelfbediening,
voor iedereen tof en leefbaar te houden, verwachten wij, naast het respecteren van
onderstaand RvIO, dat onze leden,
-

Drank- en ander afval opruimen, flesjes opbergen en glazen afspoelen

-

Eventueel dranken aanvullen

-

Verplaatst meubilair na afloop terug (binnen) brengen

-

Als laatste aanwezige lichten doven en deuren sluiten

-

Geen geluidsoverlast veroorzaken ook niet t.a.v. spelers

-

Bezoekers niet toelaten achter de bar

UITTREKSELS UIT HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE vzw K.A.T.C. (vastgelegd
door de Raad van Bestuur in vergadering op 9 juli 1997)
1. De inrichtingen van K.A.T.C. zijn alleen toegankelijk voor de leden en hun gasten.
2. Het gebruik van de terreinen is alleen toegelaten met tennisschoenen en tenniskledij!
3. De leden worden verzocht als goede huisvader te oordelen over de bespeelbaarheid van
de terreinen. Vooraf sproeien bij droogte of voldoende lang wachten na regen kan zware
schade voorkomen (er mogen geen voetafdrukken zichtbaar zijn)
4. Ieder lid mag per seizoen maximaal 3 maal een gastspeler uitnodigen, elke bezoeker kan
per seizoen ook maximaal 3 maal uitgenodigd worden. De naam van de gastspeler + datum
+ uur dient in het gastenboek (zie prikbord) ingeschreven te worden.
Gelieve tijdens de maanden april en mei op traditioneel drukke dagen (avonden) geen
gastspelers uit te nodigen
In alle gevallen genieten leden voorrang op gastspelers in de bezetting!
5. Bij grote drukte vragen wij de leden het enkelspel te beperken tot 1 uur en zoveel mogelijk
te dubbelen maar ook niet langer dan 1.15uur.
6. Om veiligheidsredenen is het clubhuis niet toegankelijk voor leden van minder dan 14 jaar
niet vergezeld van een verantwoordelijke.
7. Roken is ten allen tijde verboden in de clublokalen, peuken en as horen in een asbak
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8. Honden zijn niet toegelaten in de clublokalen. Leden van de Raad van Bestuur kunnen op
ieder ogenblik maatregelen nemen om de goede werking van de club te verzekeren.

NOTA:
Toezicht op de toepassing van het reglement valt onder de bevoegdheden van de Raad van
Bestuur.
Respect voor het reglement is ook een blijk van sportieve fairplay tov medeleden.
Clubhuis en terreinen staan permanent onder camerabewaking, beelden worden 1 maand
opgeslagen, verantoowdelijke is Guy Hofmans.
Wij danken jullie bij voorbaat, heten jullie van harte welkom in de club en wensen jullie veel
tennisplezier en aangename clubmomenten.
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