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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
DE MEREL SPORT 

ALGEMEEN 

Het lidgeld, inclusief Tennis Vlaanderen-aansluiting, wordt jaarlijks vastgesteld en meegedeeld. Leden 

die hun lidgeld niet betalen worden niet actief gezet bij Tennis Vlaanderen en kunnen de terreinen niet 

betreden. 

Ieder lid wordt aangesloten bij Tennis Vlaanderen.  Deze aansluiting is strikt persoonlijk en niet 

overdraagbaar. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke gegevens bij Tennis Vlaanderen. 

De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen met personen die niet in het bezit zijn van een geldige 

lidkaart bij Tennis Vlaanderen. 

Aansluiten bij de club houdt in dat de leden nota genomen hebben van dit clubreglement en daarmee 

akkoord gaan. 

Elk lid dient zich sportief te gedragen en zich te onthouden van elke vorm van racisme, pesterijen en 

discriminatie. 

SPORTEN 

In onze club maken we een onderscheid in het lidmaatschap. 

PADEL  

Een lid betaalt lidgeld per jaar. Daarnaast kan hij via credits een terrein boeken. Elk lid dient credits te 

hebben om een reservatie te kunnen maken. 

Niet-leden kunnen een losse reservatie maken mits online betaling 7 dagen op voorhand. 

TENNIS 

Een zomerlid betaalt lidgeld en mag gebruik maken van de outdoor en indoorterreinen van 1 april 2023 

tot 30 september 2023 volgens het reservatiereglement. 

Een winterlid betaalt lidgeld en mag gebruik maken van de indoorterreinen van 1 oktober 2023 tot 31 

maart 2023 volgens het reservatiereglement. 
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VERZEKERING 

Heb je als lid een sportongeval, meld dit dan meteen aan de verantwoordelijke van de club.  

Ongevalaangiften gebeuren elektronisch via www.ethias.be (collectiviteiten => Beveiligd Extranet => 

Toegang tot extranet). Deze manier is veel sneller en gebruiksvriendelijker dan de papieren formulieren.  

Daarbovenop kan het dossier op elk ogenblik online opgevolgd worden.  

De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken lid 

van Tennis Vlaanderen is aangesloten. De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte 

buiten termijn doch redelijkerwijze zo snel mogelijk is gebeurd.   

GEBRUIK TERREINEN 

TENNIS 

De tennisterreinen mogen enkel door leden betreden worden.  Toeschouwers blijven aan de kant. 

Roken en alcohol op de tennisterreinen is verboden. 

De tennisterreinen zijn ter beschikking vanaf 8.30u tot 23u 

De terreinverlichting werkt automatisch volgens het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Het 

brandt 5 minuten voor en 8 minuten langer dan je reservatie. 

Officiële Tennis Vlaanderen activiteiten, clubactiviteiten en lessen hebben voorrang op persoonlijke 

reservaties. Deze activiteiten worden tijdig aangekondigd via mail en het reserveringssysteem. 

U dient als lid op de juiste manier te reserveren volgens het reserveringsreglement. 

Voor het betreden van de terreinen zijn tennisschoenen (geen loopschoenen of ander schoeisel met 

grof profiel) en deftige tenniskledij vereist.  Tennissen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. De 

indoorterreinen enkel betreden met zuivere tennisschoenen.  ( dus 2 paar tennisschoenen : in - en 

outdoor ) 

De outdoorterreinen mogen enkel betreden worden indien de weersomstandigheden dit toelaten. De 

terreinverzorger of de uitbaters hebben de eindverantwoordelijkheid. Plassen mogen op geen enkele 

manier worden verwijderd.   

Niet bespeelbaar wordt zo snel mogelijk ingegeven op het reservatiesysteem. 
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Bij beëindiging van de speelbeurt dienen de terreinen volledig gesleept te worden in cirkelvormige 

beweging van buiten naar binnen toe. Het sleepnet wordt op de daarvoor voorziene plaats 

teruggehangen. 

Bij droog weer moeten de outdoorterreinen besproeid worden voor de speelbeurt. 

Alleen dranken met een afsluitbare sluiting zijn toegestaan op de indoorterreinen. 

Scheidingsnetten tussen de indoorterreinen niet tussen de banken hangen. 

Het is verplicht het terrein ordelijk achter te laten. Oude tennisballen weggooien in de daarvoor 

voorziene vuilbak. Sorteer restafval en PMD. 

Tennislessen en stages zullen omwille van kwaliteit en continuïteit indoor plaatsvinden. 

Opmerkingen over de staat of beschadiging van de terreinen mag gemeld worden. 

PADEL 

De terreinen mogen enkel betreden worden door de personen op de reservatie. 

Roken en alcohol op de padelterreinen is verboden. 

De padelterreinen zijn ter beschikking vanaf 8.30u tot 22u 

De terreinverlichting werkt automatisch volgens het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Het 

brandt 5 minuten voor en 8 minuten langer dan je reservatie. 

Officiële Tennis Vlaanderen activiteiten hebben voorrang op persoonlijke reservaties. Deze activiteiten 

worden tijdig aangekondigd via mail en het reserveringssysteem. 

U dient als lid op de juiste manier te reserveren volgens het reserveringsreglement. 

Voor het betreden van de terreinen zijn tennis- of padelschoenen (geen loopschoenen of ander 

schoeisel met grof profiel) en deftige tenniskledij vereist. 

Het is verplicht het terrein ordelijk achter te laten. Oude padelballen weggooien in de daarvoor 

voorziene vuilbak. Afval sorteren. 

Opmerkingen over de staat of beschadiging van de terreinen mag gemeld worden. 
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‘T MERELHUISJE 

‘t Merelhuisje is voor iedereen toegankelijk tijdens de openingsuren. 

Roken is niet toegestaan in ‘t Merelhuisje. 

Afval hoort thuis in de vuilbakken. 

Sportzakken worden op de voorziene rekken geplaatst of in de gang. 

Kapstokken zijn voorzien in de gang. 

Het is verboden om met de auto tot aan Het Merelhuisje te rijden.  Enkel minder-validen maken hierop 

een uitzondering. 

Fietsen/bromfietsen worden op de aangeduide plaats geparkeerd, niet aan de tennisvelden of op het 

terras. 

Eigen voedselpakketten of drank nuttigen is niet toegelaten, enkel op de tennis- en padelterreinen. 

TOEGANG TOT DE CLUB 

‘t Merelhuisje is toegankelijk volgens de openingsuren. 

Alle outdoor- en indoorterreinen zijn beschikbaar volgens uw reservatie. 

Vanaf 8.50u is er toegang tot de kleedkamers en sanitaire blok. 

Kleedkamers en douches dienen in ordelijke staat achtergelaten te worden. Er zijn aftrekkers voorzien. 

Douchen kan op 5 minuten. 

Achtergelaten voorwerpen en kleding is op eigen risico. 

Een AED toestel kan u terugvinden in de sanitaire blok. Een EHBO koffer in de berging voor het 

sportmateriaal in de tennishal. 
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EEN RESERVATIE MAKEN tennis & padel 

1. Selecteer eerst de datum wanneer je wil reserveren. 

2. Klik daarna op een vrij uur en je krijgt een scherm te zien waarin de reservatie kan gemaakt 

worden. 

3. Druk in het reservatie scherm op het +je achter jouw naam om een extra speler toe te voegen. 

Geef dan een deel van de naam of voornaam in van je medespeler en selecteer in de getoonde 

lijst de juiste persoon. Indien het een dubbelspel is, selecteer je op dezelfde manier speler 3 en 

speler 4. 

4. Druk op “Bewaren” om de reservatie te bevestigen. Indien je een bepaalde overtreding op de 

regels hebt gemaakt (bv. Meer dan 1 reservatie op jouw naam, dubbelspel slechts 3 namen,…), 

wordt de reden getoond. 

5. Is je reservatie in orde, dan wordt deze onmiddellijk bewaard. 

6. De leden van de gemaakte reservatie die een e-mailadres hebben, krijgen automatisch bij elke 

reservatie of wijziging een e-mail toegestuurd met de datum en het uur van de reservatie. 

Indien je geen bevestigingsmails ontvangt, moet je je mailadres invullen via het 

spelersdashboard op de website van Tennis Vlaanderen. 

7. Plaats meteen de reservatie via de app in je agenda. 
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RESERVATIEREGELS 

TENNIS indoor WINTER TENNIS indoor ZOMER TENNIS ZOMER 

Maandag t.e.m. vrijdag 

09u00 t/m 17u30: 

daluur, max. 1,5u na elkaar 

 

18u30 t/m 21u30 

piekuur, max 1u, enkel/dubbel 

19u30 en 20u30: 

piekuur, max 1u, (T 7-8, alleen 

dubbel) 

Zaterdag en zondag 

9u – 22u30: weekenduur, max. 

1u na elkaar 

 

Maandag t.e.m. vrijdag 

09u00 t/m 17u30: 

daluur, max. 1,5u na elkaar 

 

18u30 t/m 22u30 

piekuur, max 1u, enkel/dubbel 

 

 

 

Zaterdag en zondag 

9u – 22u30: weekenduur, max. 

1u na elkaar 

Maandag t.e.m. vrijdag 

09u00 t/m 17u30: 

daluur, max. 1,5u na elkaar 

 

18u30 t/m 22.30u: 

piekuur, max 1u, enkel/dubbel                                                                        

 

 

                                                                                                                           

Zaterdag en zondag 

9u – 22u30: weekenduur, max. 

1u na elkaar 

 
 

Reservatie vanaf 6 dagen op 
voorhand indoor 
 

Reservatie vanaf 1 dag op 
voorhand indoor 
 

Reservatie vanaf 6 dagen op 
voorhand outdoor 
Reservatie vanaf 1 dag op 
voorhand indoor 

Piekuur: max 2 actieve 
reservatie 
 

Piekuur: max 1 actieve 
reservatie 
 

Piekuur: max 2 actieve 
reservaties 

Daluur/weekenduur: max 4 
actieve reservaties 
 

Daluur/weekenduur: max 4 
actieve reservaties 
 

Daluur/weekenduur: max 4 
actieve reservaties 

Maximale reservatieduur is 1,5u 
in overgang dal/piek. 

Maximale reservatieduur is 1.5u 
in overgang dal/piek. 

Maximale reservatieduur is 2u 
in overgang dal/piek 
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ALGEMENE REGELS 

Voor een enkelspel moeten 2 namen ingevuld worden bij het maken van de reservatie. 
Voor een dubbelspel moeten 4 namen ingevuld worden bij het maken van de reservatie. 
De namen van de spelers vermeld op het reseveringsuur moeten overeenkomen met de namen van 
de spelers die zich op het terrein bevinden. 

Enkel reserveren is enkel spelen.  Hou op deze manier geen plaatsje vrij voor anderen. 

Wijzigen kan indien er iemand door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn. 

Laattijdig annuleren vermijden zodat er geen terreinen onnodig vrij liggen. 
We trachten deze zo snel mogelijk in de watsapp groep te noteren. 

Geen reservatie toegestaan aansluitend op je lesuur, behalve indien het op dat moment zelf een 
terrein onbezet is. 

Verlengen van je reservatie kan op het moment zelf als het terrein voor of na je reservatie nog vrij is. 

Max 8 tennisballen per terrein.  Tennissen met ballenmand is toegestaan met inwonende gezinsleden. 

Jeugdleden tot 10 jaar kunnen reserveren: 
daluren t/m 17.30u en weekend 

Leden kunnen met gastspelers reserveren, dit 1 dag op voorhand.  Gebruik maken van uw 6 dagen op 
voorhand recht als lid, is niet toegestaan. 
Een gastspeler mag max 3 keer komen tennissen. 
Een gastspeler, niet aangesloten bij Tennis Vlaanderen, kan hier wel een gratis account aanmaken. 

Losse verhuur door niet-leden is mogelijk, te reserveren 1 dag op voorhand. 
indoor: 20€/dal en 24€/piek 
outdoor: 16€/dal en 20€/piek 
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PADEL 

Maandag t.e.m. vrijdag 

09u00 t/m 18u30: 

daluur, blokken te reserveren, max 2u  

18u30 t/m 22u 

piekuur, blokken te reserven, max 1,5u 

Zaterdag en zondag 

9u – 22u30: weekenduur = daluur,  blokken te reserveren, max. 2u 

 

Prijs: daluur/weekend: 16€/u 

Prijs: piekuur: 20€/u 

Reservatie door leden vanaf 14 dagen op voorhand 

Reservatie met gastspelers vanaf 7 dagen op voorhand 

Prijs: daluur: enkel 10€, dubbel 5€ per persoon 

Prijs: piekuur: enkel 12€, dubbel 6€ per persoon 

Losse verhuur door niet-leden mogelijk vanaf 7 dagen op voorhand 

Prijs: daluur: 20€/u 

Prijs: piekuur: 24€/u 

Wijzigen en verwijderen kan tot aan het speelmoment. 

Bij plots extreem regenweer en/of onbespeelbaarheid van de terreinen kan een reservatie 

terugbetaald worden. 
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LESSEN EN STAGES 

De Merel sport voorziet de mogelijkheid tot het volgen van lessen en/of stages. 

Inschrijven gebeurt via het clubdashboard van De Merel Sport ( club 0226 ) via de website van Tennis 

Vlaanderen. 

Alleen aangestelde trainers hebben het recht lessen en stages tegen betaling te geven? 

Tennislessen vinden plaats op de indoorterreinen om continuïteit en kwaliteit te kunnen garanderen. 

zomer: maandagavond, woensdagnamiddag, zaterdag- en zondagvoormiddag 

winter: woensdagnamiddag, zaterdag- en zondagvoormiddag 

Padellessen vinden plaats op de outdoorterreinen op max 1 terrein 

Lessen kunnen eenmalig uitgesteld worden in overleg met de trainer. 

COMPETITIES 

Officiële wedstrijden van Tennis Vlaanderen 

Tennis 

- Interclub : jeugd en volwassenen ( 2 terreinen / ploeg ) 

- Jeugd enkel- en dubbeltornooi 

- Fundays 

- Zomerenkels 

- Zomerdubbels 

- Winterdubbels 

Padel 

- Interclub 

- Pinkstertornooi 

- Weekend Cup July 

- Weekend Cup August 

- Summer Cup 
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GDPR 

De club heeft het recht foto’s te trekken van alle aanwezigen en deze te publiceren op sociale media en 

zijn website, tenzij betrokkene zich hiertegen uitdrukkelijk verzet. De club baseert zich hiervoor op de 

grondslag van een gerechtvaardigd belang. Elk lid heeft het recht zich hier tegen te verzetten via  

info@demerelsport.com 

De volledige versie van de privacyverklaring vind je terug op onze website. 

ANDERE 

Hiervoor zullen de nodige terreinen door de club gereserveerd worden. 

In dalende volgorde hebben: 

1 Officiële wedstrijden van Tennis Vlaanderen (interclub, KidsTennis, etc) 

2 Tennislessen en tenniskampen (georganiseerd door Tennis&Padelschool DMS) 

3 Interne organisaties (georganiseerd door De Merel Sport) 

ALTIJD voorrang op gewone reservaties door leden. 

TOT SLOT 

Bij herhaaldelijk misbruik of niet-naleving van het reserveringsreglement zal de club sancties treffen. 

Bijvoorbeeld tijdelijke blokkering van de gebruikersnaam en wachtwoord waardoor er niet meer 

gereserveerd kan worden. 

De club heeft het recht dit reglement ten allen tijde te wijzigen. Elke wijziging zal bekend gemaakt 

worden. 

De club behoudt zich het recht om in alle onvoorziene omstandigheden te oordelen en te beslissen. 

Beleefdheid, hoffelijkheid en sportief gedrag is eigen aan onze leden. 

mailto:info@demerelsport.com

