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 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2022-1 
 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 1 : DOELSTELLING. 

Tennisclub Matchpoint is een tennisclub waar vriendschap en kameraadschap voorop staan.  Wij verwachten dat de 

spelers/speelsters deze geest in hun gedragingen zullen weerspiegelen. 

 

ARTIKEL 2 : LIDGELDEN EN ABONNEMENTEN. 

Iedereen die de terreinen betreedt, moet in regel zijn met een abonnement. Deze zijn strikt persoonlijk en dienen op 

het daartoe bestemde bord opgehangen te worden tijdens het spelen.  Het bestuur zal hierop gericht toezien en 

kan sancties opleggen zoals beschreven in artikel 7.   Inschrijvingen op abonnementen kunnen omwille van de corona-

maatregelen enkel digitaal plaatsvinden of via de bestuursleden (adressen hieronder vermeld). 

Samen met het abonnement wordt aan ieder lid die dit wenst een (genummerde) sleutel overhandigd.  Deze sleutel geeft 

toegang tot de terreinen en is strikt persoonlijk, wat inhoudt dat deze niet mag doorgegeven worden. De waarborg voor 

deze sleutel bedraagt 10 €, doch wordt op het einde van het seizoen terugbetaald bij het indienen van de sleutel(s).  

Dit kan tot uiterlijk eind november.  Bij verlies of niet-teruggave van de sleutel op het einde van het seizoen en uiterlijk 

eind november wordt de waarborg niet terugbetaald. 

De prijzen van de abonnementen bedragen : kinderen < 12 jaar : 20 €, jongeren van 12 tot 18 jaar : 50 €, volwassenen > 

18 jaar : 75 €, familieabonnement : 170 €.  Betaling via overschrijving op Rek. Nr. BE 46 0018 1671 6636 of cash. 

Alle spelers moeten een abonnement hebben. Een –12jarige mag enkel spelen met of onder toezicht van een +12jarige. 

Niet leden, verder gasten genoemd, kunnen enkel spelen vergezeld van een lid dat 5 €/uur betaalt. 

 

ARTIKEL 3 : TENNISUITRUSTING. 

Sportkledij is verplicht. Bij warm weer is het niet toegelaten te spelen zonder shirt. Tennispantoffels zijn verplicht 

op de terreinen. Deze pantoffels moeten ongeribd en hielloos zijn. Basket- en atletiekpantoffels zijn dus verboden. 

 

ARTIKEL 4 : TERREINRESERVATIE. 

De terreinreservatie gebeurt enkel online op www.tcmatchpoint.be . Er kan gespeeld worden tussen 08u30 en 22u30. 

Elk lid kan spelen zoveel hij/zij wil, doch men kan slechts opnieuw reserveren als de vorige reservatie voorbij is (wie bv 

reserveert op zondag van 09u30 tot 10u30, kan slechts opnieuw reserveren die zondag vanaf 10u30). Men kan slechts 1 

uur tegelijk reserveren. Het spreekt voor zich dat de sparringpartner (die dan ook lid moet zijn) ook 1 (aansluitend) uur 

kan vastleggen. 

Iedere speelperiode bedraagt 1 uur. Een gereserveerd terrein dat na 10 min nog niet is bespeeld, komt vrij voor 

eventuele andere spelers. Als geen andere spelers zich aanbieden na een speelperiode, mag gewoon verder worden 

gespeeld. 

Gasten kunnen geen terrein reserveren en kunnen enkel spelen op uitnodiging van een lid. 

Leden die wensen te spelen met een gast sturen voorafgaandelijk een e-mail naar info@tcdesselgem.be met vermelding  

'Reserveren met een gast', datum en uur van de reservatie.  Het lid maakt de reservatie via het gebruikelijke 

elektronische reservatiesysteem. 

De betaling, zijnde 5€/gast/uur, wordt bij reservatie overgeschreven op rekening nr. BE 46 0018 1671 6636 of wordt 

cash bezorgd aan iemand van de bestuursleden (zie hieronder). 

 

ARTIKEL 5 : ORDE EN NETHEID. 

Iedereen moet zorg dragen voor de orde en de netheid op en rond de terreinen. Papier en allerhande afval moeten in 

de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd worden. Er wordt niet gerookt op de terreinen en er worden ook geen 

lege blikjes achtergelaten. Het is verboden fietsen en bromfietsen tegen de omheining van de tennisterreinen en tegen 

het clubhuis te plaatsen. Ze moeten in de daartoe voorziene rekken geplaatst worden. 

 

 

http://www.tcmatchpoint.be/
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ARTIKEL 6 : VEGEN, BESPROEIEN EN SLUITEN VAN DE TERREINEN. 

De leden dienen na iedere speelbeurt het terrein te vegen (een paar minuten voor het einde van het gereserveerde uur) 

en dit met de ter beschikking gestelde veegmatten. Bij droog weer mag na iedere speelbeurt het terrein beneveld 

worden met de sproeiers. Bij het verlaten van de terreinen worden deze afgesloten met de sleutel. 

 

ARTIKEL 7 : SANCTIES. 

Bij niet-naleving van dit reglement kan het bestuur sancties nemen tegenover een lid/niet-lid. Het doorgeven van 

abonnement/sleutel door een lid aan een niet-lid wordt bij een inbreuk bestraft met een boete op 75 €, zijnde de prijs 

van een abonnement.  Verdere inbreuken of andere overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot uitsluiting, 

beslissing ligt bij het bestuur. Niet-leden of onbevoegden die zich op het terrein bevinden kunnen strafrechterlijk 

vervolgd worden. 

 

ARTIKEL 8 : ONDERHOUD. 

Iedere zaterdag tussen 08u30 en 09u30 worden de terreinen afgesloten voor het wekelijks onderhoud.   

 

ARTIKEL 10 : TORNOOIEN/LESSEN. 

Tijdens organisaties, tornooien of lessen kan niet gereserveerd worden. 

 

ARTIKEL 11 : WEERSOMSTANDIGHEDEN. 

Bij slechte weersomstandigheden (hevige regenval, …) en andere onvoorziene gevallen is het bestuur gemachtigd het 

spelen stop te zetten. 

 

ARTIKEL 12 : BEZIT. 

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tennismateriaal, kledij en persoonlijke bezittingen. 

 

ARTIKEL 13 : VERZEKERING. 

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en incidenten op en naast de terreinen, evenmin op de 

weg van en naar de terreinen, veroorzaakt door of ten laste van onze leden. 

Toch werd voor de leden voorzien in een verzekering tegen lichamelijke ongevallen met beperkte waarborgen.  Daartoe 

werd een abonnementspolis afgesloten bij Ducavo Verzekeringen. De premies worden betaald door Tennisclub 

Matchpoint en zijn verrekend in de lidmaatschapsbijdrage. Alle betalende leden, evenals diegenen die les volgen zijn 

wel verzekerd. 

Het bestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien mocht blijken dat de waarborgen ontoereikend zijn bij een 

eventueel schadegeval.  Het staat elkeen vrij een individuele polis af te sluiten, dewelke voorziet in ruime(re) dekkingen.    

Indien zich een schadegeval voordoet, dient het slachtoffer zich te wenden tot een van de bestuursleden (zie 

hieronder). Aangifte dient zo snel mogelijk te gebeuren, en zeker binnen de 48 uur na het voorval. 

Gasten spelen volledig voor eigen risico ; ze zijn NIET verzekerd tegen eventuele eigen schade of schade aan derden. 

 

ARTIKEL 14 : PRIVACY WETGEVING.  

PRIVACY VERKLARING TC MATCHPOINT VZW : 

 

TC Matchpoint vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt 

gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we 

verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 

zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Matchpoint vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 

geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type 

persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden 

waarvoor ze worden verwerkt; 

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 

gewaarborgd is; 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor 

ze zijn verstrekt; 
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 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als TC Matchpoint vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 

nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: TC Matchpoint vzw, per adres Kleine Nieuwstraat 24, 8792 

Desselgem, info@tcmatchpoint.be. 

 

Uw persoonsgegevens worden door TC Matchpoint vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 

rechtsgronden :  

• ter opmaak van de tennisabonnementen;  

• ter opmaak van een login zodat leden tennisterreinen online kunnen reserveren;  

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TC Matchpoint vzw;  

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting); 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen en 

verwerken : 

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail; 

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum; 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.  

 

Verstrekking aan derden : 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering 

van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben 

afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere 

partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het 

kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen 

en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons 

hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder 

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen 

persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Bewaartermijn: 

TC Matchpoint vzw bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik en enkel voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt. 

 

Beveiliging van de gegevens:  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen 

tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

• Alle personen die namens TC Matchpoint vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 

daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al ons systeem; 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens: 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de 

contactpagina van onze website …www.tcmatchpoint.be… ). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u 

adequaat te identificeren). Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens 

door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te 

legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

 

Klachten: 

mailto:info@tcmatchpoint.be
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Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met 

ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacy bescherming.  

 

Wijziging privacy statement: 

TC Matchpoint vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze 

website. De laatste wijziging gebeurde op 10 maart 2018.  De privacy verklaring wordt enkel teruggegeven in ons 

huishoudelijk reglement (huishoudelijk reglement (jaar/versie). Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons 

archief worden opgeslagen en maken deel uit van een vorige versie van ons huishoudelijk reglement. Stuur ons een e-

mail als u deze wilt raadplegen. 

 

 

ARTIKEL 15 : BESTUUR. 

Volgende personen maken per 01/03/2022 deel uit van het bestuur, en zijn bijgevolg gemachtigd dit reglement te doen 

naleven en sancties te treffen : 

 

DEMEULEMEESTER ILSE Akkerwindelaan 41 Beveren-Leie Tel 056/726907 

DESMET WIM   Kleine Nieuwstraat 24 Desselgem Tel 056/722176 

DEVEENE ANN   Ballingstraat 40  Desselgem Tel 056/728717 

DEVOS WARD   Tienbunder 40  Desselgem Tel 056/726808 

GODDERIS JOKE  Schoolstraat 20  Beveren-Leie Tel 0479/450730 

MAREST FILIP   Bijenstraat 30  Desselgem  Tel 0475/920718 

HARINCK FABIENNE  1e Linie Regimentstr. Ooigem  Tel 0479/351663 

 

ARTIKEL 16 : BESLUIT. 

ALLE PERSONEN DIE ZICH EEN ABONNEMENT AANSCHAFFEN EN GASTEN DIE SPELEN OP UITNODIGING, 

VERKLAREN ZICH AKKOORD MET DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 


