KONINKLIJKE CLUB DE ANJELIER
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TENNIS
•
•
•
•
•
•
•
•

De witte tenniskledij is verplicht.
Na het spelen is men verplicht de terreinen te vegen met de daartoe bestemde sleepnetten en te
sproeien bij droog weer.
In geval van grote drukte, is men verplicht dubbel te spelen.
Volwassenen hebben altijd voorrang op de jeugd, behalve op woensdagnamiddag.
In geval van twijfel over de bespeelbaarheid van de terreinen, beslist de terreinman of de voorzitter
van de tenniscommissie. Als de netten zijn neergelaten, mag er in geen geval worden gespeeld.
Elk tennisspelend lid mag per seizoen 2 maal een niet-lid uitnodigen. Een niet-lid mag per seizoen
maximum 2 maal worden uitgenodigd.
Leeggoed van meegenomen drank dient terug naar de bar te worden gebracht.
Fair play en correct gedrag, zowel op onze club als op andere clubs, worden verwacht.

BAR/KEUKEN
•
•
•
•
•

Het is ten strengste verboden om eten en/of drank mee te nemen naar de club.
Elk lid krijgt een barrekeningnummer ter beschikking. Deze rekening dient steeds een positief saldo te
vertonen. Zij die geen rekeningnummer wensen betalen contant.
Elke bestelling aan de bar of keuken, dient te worden opgeschreven op de daarvoor voorziene
bonnetjes.
Omwille van de beperkte ruimte in de keuken, vragen wij van de leden begrip voor het feit dat niet
iedereen tegelijkertijd kan worden bediend.
De keuken en achter de bar zijn verboden terrein, behalve voor personeel, leden van de
barcommissie en het bestuur.

CLUBHUIS
•
•
•
•
•

In het clubhuis geldt een algemeen rookverbod.
Het is niet toegelaten om tenniszakken in het clubhuis achter te laten. Deze dienen te worden
weggezet, hetzij in de kleedkamers.
Gezien de beperkte ruimte waarover we beschikken, wordt gevraagd geen kinderwagens in het
clubhuis te plaatsen.
In de kleedkamers mag geen drank worden meegenomen.
Het meubilair in het clubhuis en op het terras dient te worden gerespecteerd. Ook dienen we zorg te
dragen voor materiaal op de club zoals stoelen, petanqueballen, pingpongmateriaal,….

ALGEMEEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Honden of andere dieren zijn niet toegelaten op de club.
Er wordt niets geleend of meegenomen van de club, tenzij met uitdrukkelijke toelating van het bestuur.
Er mag niet worden gefietst rond het clubhuis, noch tussen de terreinen.
De ouders worden verzocht erop te letten dat hun kinderen niet op de parking spelen. Dit is
levensgevaarlijk, en de club wijst dan ook in geval van ongeval alle verantwoordelijkheid af.
Lege flesjes moeten worden teruggebracht naar de bar, lege zakjes chips en ander afval horen thuis
in de vuilbak.
Lid- en tennisgelden dienen tijdig te worden betaald. Leden die hun tennisgeld niet hebben betaald,
zullen niet worden toegelaten op de terreinen.
Speeltuin : de club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
Sigarettenpeuken horen niet op de grond thuis maar in de daartoe voorziene bakjes aan de terreinen
of in de assenbakken.

