Sportieve regels
Voor het goed laten functioneren van onze vereniging heeft het bestuur een
aantal regels opgesteld.
Het is de bedoeling dat iedereen deze regels leest en respecteert.

1. Het Koninklijk Gezelschap Witte Beer is een private vereniging, met als doel de
competitieve en recreatieve sport, evenals de ontspanning te bevorderen in een
sfeer van sportieve inzet en fair-play.
De leden worden geacht actief aan het verenigingsleven deel te nemen, de
vereniging te steunen en de gebruikelijke sociale gedragsregels na te leven.
2. Enkel leden hebben toegang tot de door de vereniging ter beschikking gestelde
faciliteiten. Dit geldt zowel voor de terreinen als voor overige faciliteiten, uitgezonderd
tijdens het winterseizoen, open competities en vooraf door het bestuur goedgekeurde
specifieke activiteiten (zoals bvb feestjes).
Ieder lid mag tweemaal per seizoen een niet-lid uitnodigen. Dit geldt zowel voor
tennis- als andere activiteiten.
3. Enkel het bestuur kan beslissen over de aanvaarding en/of weigering van nieuwe
leden. Ieder kandidaat lid dient te worden aangebracht door een peter of meter, die
hem wegwijs maakt.
4. Het bestuur heeft het recht om, indien zij daartoe aanleiding ziet, een lid te
schorsen of uit te sluiten. Het bestuur zal haar beslissing aan het lid mededelen.
5. De leden dienen zich te onthouden van handelingen die de morele of materiële
belangen van de vereniging of haar leden kunnen schaden. Verder dient men zich
steeds hoffelijk te gedragen, zowel in het clubhuis, als op het terrein, in de
kleedkamers en bij wedstrijden of verplaatsingen. Fair-play regels worden altijd
nageleefd.
De leden respecteren eveneens de buren, parkeren correct op de parking, vermijden
(nachtelijk) lawaai en vervuilen de openbare weg niet.
De ouders zien toe op en zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
6. Competitie en interclub. Men dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken,
wedstrijden en trainingen. Bij verhindering voor een wedstrijd verwittigt men minimum
3 dagen voor de wedstrijd de kapitein of tornooileider.
De boete bij forfait die de tennisfederatie aan de club oplegt kan oplopen tot 150
EUR (te betalen aan Tennis Vlaanderen). Deze zal verhaald worden op de ploeg via
de kapitein of op het individuele lid waarop deze betrekking heeft.
7. Bij interclub en tornooien wordt zoveel mogelijk het uniform gedragen. Dit
uniform is verkrijgbaar via sportline of via de bar.

8. Leden die in regel zijn met het jaarlijks lidgeld, zijn via Tennis Vlaanderen
verzekerd voor ongevallen die direct verband houden met de uitoefening van de
tennissport. Deze verzekering dekt voorwaardelijk medische kosten, blijvende
invaliditeit en overlijden tot een bepaald maximum bedrag en met inachtneming van
een eigen risico. Niet-leden en leden die niet in regel zijn met het jaarlijkse lidgeld,
zijn van deze verzekering uitgesloten.
Een bijkomende verzekering tegen sportongevallen wordt sterk aangeraden.
9. Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling en eventuele tussentijdse
wijzigingen van de interclubploegen. Dit gebeurt in nauw overleg met de kapiteins en
de trainers. Hierover kan niet onderhandeld worden.
10. Toeschouwers dienen spelers op positieve wijze aan te moedigen. Al dan niet
goed bedoelde aanwijzingen aan de spelers, de coach of scheidsrechter dienen
achterwege te blijven. Enkel de coach is gerechtigd aanwijzingen te geven tijdens de
wedstrijd.
11. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan dat de kinderen hun ouders
opwachten buiten de club, op straat of op de parking. De ouders dienen hun kinderen
af te halen aan de bar.
Bij slecht weer dienen de ouders eerst te controleren of de activiteit, training of match
wel doorgaat alvorens hun kinderen af te zetten.
12. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal.
Het materiaal van de vereniging dient met de nodige zorg worden behandeld. Zo
bvb. worden de terreinen enkel betreden met aangepast schoeisel, worden deze
steeds geveegd na het spelen en worden deze enkel gebruikt conform hun
bestemming, met name tennis.
Elke schade toegebracht door een lid aan materiaal en/of installaties van de
vereniging (bar, kleedkamers, velden, eigendommen in de omgeving…) of van een
mede-lid, zal worden verhaald op dit lid.
De toegang tot de indoorvelden is voor kinderen beneden de 12 jaar verboden
zonder toezicht van een volwassene.
De ouders zien er nauwlettend op toe dat deze regels door hun kinderen
gerespecteerd worden.
13. Het gebruik van drugs en stimulerende middelen is ten strengste verboden. In
geval van inbreuk zal het bestuur onverwijld overgaan tot de definitieve uitsluiting van
het lid.
14. Barkosten worden meteen en contant betaald. Snacks en drank zijn verkrijgbaar
in de bar. Het is niet toegestaan eigen dranken en voedingswaren mee te brengen,
tenzij mits voorafgaande toestemming van de uitbater. Het biergebruik is toegestaan
vanaf de leeftijd van 17 jaar, of mits toestemming van de ouders, vanaf 16 jaar.
15. De leden dienen de bar, kleedkamers, de velden en de omgeving proper te
houden. De vuilnisemmers dienen om alle afval, papieren en (plastieken) blikken weg
te gooien. Lege glazen worden naar de bar teruggebracht. Het is verboden te roken
in de bar, op de velden en in de kleedkamers.

16. op het hele domein van de Witte Beer zijn geen honden toegelaten.
17. In het zomerseizoen kunnen geen terreinen gereserveerd worden. Er wordt
gespeeld volgens het principe ‘first come-first served’. De volgorde van wachtenden
wordt aangegeven op het krijtbord in de bar. Bij hoge bezetting kan maximaal 1 uur
gespeeld worden.
Na 19u hebben volwassenen voorrang op jeugdspelers. Zij laten deze jeugdspelers
evenwel hun set of wedstrijd uitspelen en blijven steeds hoffelijk.
Bij hoge bezetting worden de lessen zo veel mogelijk op de indoorterreinen gegeven
met desnoods wissel op het uur. Bij regenweer heeft de tennisschool voorrang op de
indoorterreinen (voor 19u op alle, vanaf 19u tot 21u op 2 terreinen).
Tornooien en interclub hebben altijd voorrang.
18. Leden die zich willen inzetten voor de vereniging of die willen helpen bij de
organisatie van activiteiten, zijn van harte welkom. Zij kunnen hun interesse kenbaar
maken aan de voorzitter.
19. Klachten, problemen, opmerkingen en suggesties kunnen steeds aan het
bestuur worden voorgelegd. Alle mogelijke info is te vinden ad valvas of op onze
website: www.wittebeer.be

