Reservatiereglement Kalmthoutse Tennisclub 2018+
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Reserveren van velden gebeurt via de online module van Tennis Vlaanderen.
Hierbij kan een (geactiveerd) lid velden op KTC reserveren:
- via de computer in de Zwarte Hond;
- op elke computer waarop internet aanwezig is;
- telefonisch via de uitbaters (enkel indien de drukte in de zaak dit toelaat).
Reservaties voor clubactiviteiten hebben steeds voorrang. In de mate van het
mogelijke zullen deze activiteiten (zoals groepslessen KTC, interclub, interclubtraining,
clubavonden of clubnamiddagen, Beker Claus competitie, ART, tornooien, …)
voldoende lang op voorhand ingebracht worden in het reservatiesysteem.
Een lid kan reserveren onder volgende condities:
- er kan maximum 8 dagen op voorhand gereserveerd worden;
- elk lid kan in die periode van 8 dagen 3 reservaties maken;
- elk lid kan in de piekuren (start om 19, 20 en 21 uur) slechts 1 uur reserveren per dag;
- piekuren situeren zich op weekdagen van 19.00 uur tot 21.59 uur;
- voor een enkelreservatie dienen 2 namen ingebracht te worden;
- voor een dubbelreservatie dienen 4 namen ingebracht te worden;
- in geval van een dubbelreservatie kan er toch 2 uur gespeeld worden in de piekuren,
hiervoor dient bij reservatie de speeltijd aangepast te worden (bvb van 19 tot 21 uur);
- op alle momenten van de reservatie zullen de spelers vermeld in het
reservatiesysteem ook zelf op het veld staan;
- bij reservatie krijgen alle betrokken spelers een mail waarin de reservatie (of
schrapping/wijziging) wordt doorgegeven: ben je niet op de hoogte van een gemaakte
reservatie, neem dan contact op met het bestuur (via peter@ktc.be);
- het aantal reservaties wordt constant bijgehouden in het systeem, dit wil zeggen dat
na verloop van 1 speelbeurt de spelers in staat zijn een nieuwe reservatie te maken;
- het reservatiesysteem laat ook toe om zelfgemaakte reservaties te wijzigen of te
schrappen: maak hier a.u.b. gebruik van om velden terug vrij te geven voor andere
leden indien jezelf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, maak echter geen
misbruik van deze mogelijkheden!
Bezoekers kunnen enkel reserveren via de uitbaters / het barpersoneel.
Voor bezoekers geldt een restrictie dat zij maximum 2 dagen op voorhand een veld
kunnen vastleggen. Dit werd met de gemeente Kalmthout afgesproken om onze leden
de mogelijkheid te geven om steeds hun favoriete uren te kunnen reserveren, eerder
dan bezoekers. Respecteer dit ook wanneer je als lid met een bezoeker wilt gaan
tennissen. Voor alle bezoekers moet trouwens een bijdrage / terreinhuur betaald
worden via de uitbaters.
Opgelet: op maandag kunnen enkel KTC leden reserveren en tennissen; op maandag
dus geen bezoekers toegelaten.
Hoe reserveren?
Dit wordt uitgelegd in de bijgesloten ‘handleiding’ van Tennis Vlaanderen.
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Een eerste vereiste is dat je je Tennis Vlaanderen lidnummer en paswoord kent!
Momenteel vraagt KTC niet aan de leden om zich aan te melden voor een gemaakte
reservatie (zoals beschreven in punt 4 van de handleiding).
Vergeet zeker niet uit te loggen na het maken van een reservatie, anders kunnen
andere leden een reservatie maken onder jouw naam (zie punt 5 van de handleiding).
Dit reservatiereglement is van tijdelijke aard en zal constant geëvalueerd worden.
Aangezien we nog niet alle beperkingen en mogelijkheden van het systeem kennen en
gebruiken, kunnen ‘ad hoc’ aanpassingen zich opdringen. Alle betrokkenen zullen
hiervan verwittigd worden. We vragen hierbij dan ook jullie volledige begrip en
medewerking!

