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1 Procedure reservatie indoorterreinen 2018-2019. 
Stap 1: Reservatie van de indoor tennisterreinen voor de activiteiten van TCK en van de tennisschool. 
Stap 2: Bepalen van de vrijgekomen vaste winteruren voor 2018. 

- De vaste winteruren van 2017 worden geschrapt van die spelers die op 1 augustus 2018 het 
zomerlidgeld (*) (nog) niet betaald hebben. 

- Het vast winteruur van 2017 wordt geschrapt als het terrein meer dan 3 keer onbespeeld gebleven is. 
- TCK-leden die hun vast winteruur wensen te behouden kunnen dit aanvragen in Stap3. 

Stap 3: Aanvraag vast winteruur door TCK-leden.  Deze stap start vanaf 1 augustus en loopt tot 31 augustus en 
geldt voor TCK-leden die het zomerlidgeld 2018 (*) betaald hebben.  Het saldo aan indoorterreinen wordt 
als volgt toegekend: 
- als eerste worden de aanvragen verwerkt met behoud van het vast winteruur van vorig jaar; 
- daarna worden de aanvragen verwerkt voor een ander vast winteruur én de nieuwe aanvragen. 
(deadline voor het behoud van een vast winteruur is 31 augustus!) 

Stap 4: Aanvraag vast winteruur door niet-TCK-leden.  Deze stap start vanaf 1 september. 
Stap 5: Het resterende saldo aan indoorterreinen wordt ter beschikking gesteld voor losse verhuring. (zie art 6). 
 

(*) Zomerlidgeld. 
Het zomerlidgeld geldt voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.  Het lidgeld bedraagt 80 EUR voor 
een volwassen speler (andere tarieven zie www.tckoksijde.be) en houdt in: 

- clublidgeld; 
- Tennis Vlaanderen-aansluiting (wie reeds Tennis Vlaanderen-lid is in een andere tennisclub, en tevens 

clublid bij TCK wil worden, dient eveneens dit zomerlidgeld te betalen); 
- voorrang bij het aanvragen van een vast indoor winteruur; 
- uitgebreide verzekering; 
- deelname aan alle TCK-activiteiten (tennisactiviteiten, recreatieve tennisactiviteiten en nevenactiviteiten); 
- toegang tot het clubhuis en de kleedkamers. 

2 Aanvraag en toekenning van een vast winteruur. 
• De aanvraag voor een vast winteruur kan ingediend worden vanaf 1 augustus voor TCK-leden en vanaf 1 

september voor niet-TCK-leden.  En dit via www.tckoksijde.be 
• Het definitief toekennen van een vast winteruur is een bevoegdheid van de RvB.  Bij het toekennen van een 

vast winteruur hebben de aanvragen voor een dubbel voorrang op de aanvragen voor een enkel. 

• Het aanvraagformulier voor een vast winteruur is pas volledig en ontvankelijk als de namen van de 2 spelers 
vermeld staan op de aanvraag.  In geval een dubbelterrein wordt aangevraagd zijn minstens 4 namen nodig. 

• Een vast winteruur kan pas definitief toegekend worden nadat het binnen de 4 kalenderdagen volgend op de 
datum van ontvangst van de aanvraag hetzij cash hetzij per storting betaald wordt.  De betaling van het 
verschuldigde bedrag gebeurt in één storting.  De aanvraag voor een vast winteruur komt te vervallen 
wanneer deze aanvraag niet gevolgd wordt door een betaling binnen de 4 kalenderdagen volgend op de 
datum van ontvangst van de aanvraag. 

• Een betaald vast winteruur dat niet kan worden toegewezen wordt teruggestort. 
• Een vast winteruur dat toegewezen werd zal zichtbaar zijn in de tool Terreinreservatie. 
• Een terrein van een vast winteruur dat door een occasionele omstandigheid onbespeeld zal blijven, moet 

gemeld worden aan de bartender.  Dit vrijgekomen terrein kan dan ter beschikking gesteld worden voor 
losse verhuring.  Dit heeft echter de bezitter van een vast winteruur niet het recht om een deel van de 
huurprijs van het vast winteruur terug te vorderen. 

• Het bezit van een vast winteruur geeft de speler geen recht op zekerheid tot het bezit van datzelfde uur het 
jaar nadien. 

3 Winterperiode. 
De winterperiode 2018-2019 loopt van maandag 1 oktober 2018 tot en met zondag 31 maart 2019. 
Aldus telt de winterperiode 23 weken.  Niet inbegrepen zijn: 2 weken kerstverlof (van zaterdag 24/12 tem zondag 
6/1) en 1 week krokusverlof (van maandag 4/3 tem zondag 10/3). 

4 Dal-, middag- en piekuren. 
• De indoorterreinen kunnen gehuurd worden vanaf 9u30 tot en met 21u30 (spelen tot 23u). 
• WEEKDAG (van maandag tem vrijdag):  

- DALUUR: reserveren om 9u30 en 10u30 en om 14u30 tot 16u30 (spelen tot 17u30). 
- MIDDAGUUR: reserveren om 11u30, 12u30 en 13u30 (spelen tot 14u30). 
- PIEKUUR: reserveren van 17u30 tot 21u30 (spelen tot 23u = 1,5 uur!). 

• WEEKEND (zaterdag en zondag): 
- DALUUR op zaterdag: reserveren van 13u30 tot 21u30 (spelen tot 23u = 1,5 uur!). 
- DALUUR op zondag: reserveren van 13u30 tot 15u30 (spelen tot 16u30). 
- PIEKUUR:  reserveren van 9u30 tot 12u30 (spelen tot 13u30). 

5 Tarieven vast winteruur. 
• De huurprijs is identiek voor TCK-leden en niet-TCK-leden - er dient geen winterlidgeld te worden betaald. 
• Tarieven 2018-2019 (23 weken): 

middaguur in de week = 275 EUR  |  daluur = 345 EUR  |  piekuur = 415 EUR  |  piekuur 21u30 = 510 EUR. 

6 Losse verhuring van een winter indoorterrein. 
• Kan NIET gereserveerd worden via de PC thuis.  Reservatie gebeurt via de bar of via de telefoon. 
• Losse verhuring wordt betaald aan de bar vóór het spelen !  Stortingen worden hier niet aanvaard. 
• Losse verhuring kan slechts 1 week op voorhand. 
• Tarieven 2018-2019 (huurprijs identiek voor TCK-leden en niet-leden – geen winterlidgeld te betalen). 

middaguur in de week = 12 EUR  |  daluur = 15 EUR  |  piekuur = 18 EUR  |  piekuur 21u30 = 22 EUR 

 

http://www.tckoksijde.be/
file:///D:/Data%20Stephan/Documenten/Privé/Tennis/2014%20en%20verder/1.%20Secretariaat/Vast%20winteruur/www.tckoksijde.be
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7 Propere tennisschoenen voor indoor. 
• Indoor tennissen doe je met propere tennisschoenen.  Geen loopschoenen noch andere sportschoenen.  

Loopschoenen bevatten carbon in de zool, welke zwarte lijnen nalaat op de sportvloer.  Daar zal streng op 
worden toegezien.  Nooit zal toegestaan worden dat met gravel besmeurde tennisschoenen gebruikt worden 
in de zaal. 

• De leden van de RvB, de bartender of de door de RvB aangestelde personen zijn gemachtigd de 
zaalsportschoenen te controleren en de overtreders de toegang tot de sportvloer te verbieden.  Dit kan ook 
wanneer de trainingen of wedstrijden reeds bezig zijn. 

8 Algemene bepalingen. 
• Iedere tennisspeler is verondersteld het reglement te kennen en stipt na te leven.  Een exemplaar van het 

reglement hangt uit ad valvas in de inkomhal van het tenniscomplex. 

• Elke inbreuk op dit reglement zal worden bestraft door een passende maatregel, vast te leggen door de RvB. 
• Gebruikers van de tennisvelden, kleedkamers en sanitair zijn verantwoordelijk voor elke schade die door 

henzelf werd veroorzaakt.  De gebruikers moeten elke schade onmiddellijk melden aan de bartender of 
iemand van de RvB.  De schade zal door de club hersteld worden en de kosten zullen aangerekend worden 
aan de gebruiker. 

• Een indoorterrein van een vast winteruur dat door een occasionele omstandigheid onbespeeld zal blijven, 
moet gemeld worden aan de bartender.  Dit vrijgekomen terrein kan dan ter beschikking gesteld worden 
voor losse verhuring.  Dit heeft echter de bezitter van een vast winteruur niet het recht om een deel van de 
huurprijs van het vast winteruur terug te vorderen. 

• Onderverhuring is ten strengste verboden !!  Elke speler/speelster die hierop een inbreuk pleegt, kan door de 
RvB met een passende sanctie bestraft worden.  Het is de bevoegdheid van de RvB om de aard van de 
sanctie te bepalen. 

• Tennistrainingen kunnen enkel geregeld worden via de tennisschool én gegeven worden door trainers die 
aangesloten zijn bij de Tennisschool TC Koksijde.  Het is aldus ten strengste verboden dat een externe 
trainer tennislessen geeft op de indoorterreinen. 

• De tennissers staken het tennisspel 5 minuten voor het beëindigen van het tennisuur.  De zaal wordt pas 
betreden door de volgende spelers 2 minuten voor aanvang van het uur. 

• Gelimiteerd drankverbruik in de zaal: enkel drank in plastiek flesjes met een dop worden 
toegestaan.  Blikjes en glazen zijn verboden. 

• De tennishal en alle daarbij horende lokalen dienen rein gehouden te worden.  Papier en afval moet in de 
daartoe bestemde afvalbakjes gedeponeerd worden. 

• Het is verboden om de cafetaria te betreden met met gravel besmeurde schoenen.  Een paar propere 
schoenen is de boodschap (of schoenen uitdoen)! 

• Wij proberen een kauwgomvrije tennisclub te zijn. 
• Het is verboden te roken in het volledige tenniscomplex. 
• Dieren worden niet toegelaten in het tenniscomplex. 
• Aanvulling en/of aanpassingen zijn steeds mogelijk en zijn een bevoegdheid van de RvB. 

9 Ter beschikking stellen van de indoorterreinen tijdens de zomerperiode. 
• Een indoorterrein kan enkel en alleen gereserveerd worden als het regent of als alle outdoorterreinen bezet 

zijn. 

• De reservatie van een indoorterrein kan NIET gebeuren via de tennisbeurten.  Er dient cash betaald te 
worden aan de bar, vóór het spelen.  Enkel de bartender kan een indoorterrein vastleggen. 

• Tarief indoorterrein in de zomerperiode (ongeacht piek- of daluur): 
- 2x 3 EUR voor TCK-leden (6 EUR); 
- 2x 9 EUR voor niet-TCK-leden (18 EUR); 
- 1x 3 EUR + 1x 9 EUR EUR voor combinatie TCK-leden met niet-TCK-leden (12 EUR). 

• Wat bij regen ?  De regeling van de transfert van outdoor naar indoor bij regenweer wordt geregeld door de 
bartender. 

- De regeling gebeurt in volgende volgorde: 
1. Er wordt voorrang verleend aan de eigen clubtornooien, interclub, tennisschool, stages, … enz. 
2. Dubbels 
3. Enkels 

- Indien er op een bepaald uur onvoldoende vrije indoorterreinen zijn, mag er eventueel op een later uur 
diezelfde dag gespeeld worden. 

- De reservaties waarvoor geen transfert naar binnen kan geregeld worden, worden geschrapt in het 
reservatiesysteem (geen verlies van beurten). 

- Voor reservaties die al meer dan 30 minuten buiten hebben gespeeld, vervalt het recht op een transfert 
naar de indoorterreinen. 

10 Ter beschikking houden van de outdoorterreinen in de maand oktober. 
1) Een zomerlid huurt het outdoorveld via de tool Terreinreservatie aan de geldende zomertarieven. 
2) Een niet-zomerlid huurt het outdoorveld aan 15 EUR. 

3) Een vast winteruur, indoor, wenst buiten te spelen.  Dan kan dat, zonder enige vorm van compensatie. 

 


