Het reserveringsreglement Oxaco tennis:
Om te tennissen moet je vooraf reserveren. Dit gebeurt door een lid. Enkel leden die hun
lidgeld voor het huidig seizoen hebben betaald, kunnen reserveren.
Er zijn 5 tennisterreinen. Soms zijn terreinen gereserveerd door het clubbestuur, bv. voor
kampen, lessen, interclub.
Behoudens tenniskampen (12 tem 16 april, 12 tem 16 juli, 09 tem 13 augustus) zorgt de club
dat er min.2 terreinen beschikbaar zijn voor de tennisabonnees (meestal zijn dit er meer).
Terreinen 1 tem 3 zijn ‘all weather’ courts. Hierop kan je een gans jaar door tennissen. Enkel
wanneer het regent, vriest of er ligt sneeuw kan dit niet. Na regen, zijn deze terreinen dadelijk
droog.
Terreinen 4 en 5 zijn gravel. Deze zijn vanaf begin april (juiste datum hangt af van
weersomstandigheden) tot eind oktober beschikbaar.
Oxaco tennis maakt gebruik van het online reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen (TV).
Reserveren kan je zowel via de app van TV als via de website van TV.
Meer info over het reservatiesysteem TV vind je HIER.
Er kan zowel op het uur als op het halfuur worden gereserveerd (bv. 9u, 13u30, ...). Je kan alle
dagen reserveren van 8 tot 23u.
Een reservatie mag maximum 14 dagen op voorhand gemaakt worden.
Je mag maximum 3 actieve reservaties hebben, max. 1 per dag.
Voor een enkelspel moeten 2 namen ingevuld worden. Er kan dan maximum voor 1uur (60
minuten) gereserveerd worden. Tijdens het winterseizoen (tot 28/02) is de maximumtijd 1,5 uur
(90 minuten).
Voor een dubbelspel moeten 4 namen ingevuld worden. Er kan dan maximum voor anderhalf
uur (90 minuten) gereserveerd worden. Tijdens het winterseizoen (tot 28/02) is de maximumtijd
2 uur (120 minuten).
Uiteraard vragen we je zo je niet meer dan 1u (enkel) of 1,5u (dubbel) gaat spelen, je ook niet
meer dan 1u/1,5u reserveert.
Is er nadien geen reservatie, dan mag je verder spelen, maximum tot de eerstvolgend
reservatie.
Na het spelen, mag je terug reserveren, zelfs voor dezelfde dag, zelfs aansluitend. Je actieve
reservatie is dan immers vervallen.
Ieder lid kan één of meerder personen uitnodigen = gastspeler. Je kan per beurt max. 3
personen uitnodigen. Zo je meer dan 3 personen uitnodigt, huur je een terrein. Zie verder
onder ‘huren terrein’.

Een persoon kan max. 3x per seizoen worden uitgenodigd.
Hoe dat je dit moet registreren, lees je verder.
Hiervoor betaal je €4/uitnodiging/persoon met een max. van €10/terrein. Dit door overschrijving
naar BE28 0018 7682 5920 OXACO Tennis met in de mededeling ‘uitnodiging, datum en jouw
naam.’ Doe dit spontaan. Zo niet, ontvang je een aanmaning en betaal je €6/uitnodiging.
Uitzondering: in volgende gevallen moet je niet betalen voor uitnodiging:



Indien de gastspeler direct na de uitnodiging lid wordt.
Kinderen tot 10 jaar die met hun (groot)ouders tennissen en ook omgekeerd. Zij mogen
trouwens hun (groot) ouders meer dan 3/ jaar uitnodigen (en ook omgekeerd).

Zo je iemand uitnodigt, ben je als lid verantwoordelijk o.m. voor een dragen van correct
schoeisel door de gastspeler (geen diepe inkervingen).
Oxaco tennis verhuurt haar tennisterreinen sporadisch aan scholen, aan leden (die bv. een
groep vrienden of collega’s willen uitnodigen) of aan personen die eens willen ‘proeven’ van
onze club.
Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Mail dan minimum 1 week vooraf naar
algemeen@oxaco-tennis.be. Er wordt dan bekeken of dit kan. Je betaalt €10/terrein/uur.
Elk terrein komt vrij indien het niet bezet is 15 minuten na de aanvang van het gereserveerde
uur.
Indien je door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn, moet je de
reservatie verwijderen.
Bij niet-naleving van het reserveringsreglement kan het bestuur (tijdelijk) je
reservatiemogelijkheid ontnemen.
Het bestuur heeft het recht dit reglement te wijzigen. Het reglement wordt vermeld op de
website en hangt ook uit op de club (prikbord).
Het bestuur behoudt zich het recht om in onvoorziene omstandigheden te oordelen en te
beslissen.

