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Tijdelijk addendum aan Intern clubreglement TC Scheldedreef 

 

o Dit tijdelijk addendum aan het intern clubreglement is van kracht vanaf maandag 4 
mei 2020 en blijft van kracht tot nader order, één en ander afhankelijk van de 
opheffing van COVID-19 maatregelen zoals opgelegd door de Nationale 
Veiligheidsraad. Het opheffen of wijzigingen van dit tijdelijk addendum zullen 
schriftelijk (per e-mail) en op onze website gecommuniceerd worden aan alle leden.  

o Dit tijdelijk addendum heeft als doel om in aanvulling op het intern clubregelement 
van TC Scheldededreef, de tijdelijke maatregelen inzake COVID-19 te beschrijven 
welke van toepassing zijn op ons clubleven. 

o Het absolute uitgangspunt van dit addendum is dat de toegang tot onze terreinen en 
infrastructuur en het gebruik ervan in overeenstemming is met de wettelijk bepaalde 
maatregelen vanuit de overheid en finaal alle betrokkenen veilig gebruik kunnen 
maken van onze infrastructuur. 

o De veiligheid van onze leden is een topprioriteit. Indien wordt vastgesteld dat 
mensen zich niet houden aan dit addendum zullen sancties conform artikel 10 van 
ons intern clubreglement stringent worden toegepast met mogelijke uitsluiting tot 
gevolg. 

o In het algemeen zullen de bijkomende preventiemaatregelen vanuit onze 
tennisportfederatie Tennis Vlaanderen worden toegepast als basisregels zoals 
beschreven in het document “Play Safe and Go – richtlijnen social distancing voor 
tennis en padel tijdens Coronacrisis” welke op de website van Tennis Vlaanderen is 
gepubliceerd. De onderstaande punten zijn specifieke verduidelijking en praktische 
toepassingen hiervan op TC Scheldedreef. De richtlijnen vanuit het programma “Play 
Safe and Go” zullen op de club worden geafficheerd. 

1. Toegang tot de club en terreinen  – Terreinreservatie  

o De toegang tot de club is in deze periode enkel mogelijk voor leden welke hun lidgeld 
voor het seizoen 2020 hebben betaald en hun eventuele gastspelers. Deze leden 
dienen vooraf een tennisterrein gereserveerd te hebben via de reservatietool. 
Toegang door bestuursleden en aangestelde personen voor onderhoud zijn wel 
toegelaten. 

o De terreinen kunnen enkel gereserveerd worden via de reservatietool van Tennis 
Vlaanderen. Men dient de beschikbaarheid van de terreinen na te kijken en een 
terrein te reserveren via de website (www.tennisvlaanderen.be) of via de app van 
Tennis Vlaanderen (Playstore/Appstore). 
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o Om een terrein te reserveren dient men de beschikbaarheid van de terreinen te 
raadplegen op TennisVlaanderen website of app.  

o Enkel spelers, aangesloten bij onze club kunnen een terrein reserveren. Slechts één 
lid dient de reservatie te maken voor een terrein. Men dient wel alle spelers op te 
geven. 

o Om een enkel te kunnen reserveren dient men twee namen van spelers op te 
geven. Men kan maximaal 1uur reserveren voor een enkel. 

o Dubbel spelen kan alleen voor vier leden of gastspelers welke onder één dak 
wonen. Om een dubbel te kunnen reserveren dient men 4 namen van spelers 
op te geven. Men kan maximaal 1u30 reserveren voor een dubbel.  

o Reserveren met een gastspeler (genodigde) is mogelijk. Genodigden zijn 
tennisspelers die niet bij onze club zijn aangesloten maar die op uitnodiging van één 
van onze leden worden uitgenodigd. Leden mogen maximaal vier personen 
uitnodigen per tennisseizoen. Dezelfde genodigde kan maximaal 4 keer spelen 
zonder lid te worden. Genodigden betalen per beurt een vergoeding van 5,00 EUR 
(voor volwassenen) of van 2,50 EUR (voor jeugd) aan de club. Deze bedragen zullen 
via de barrekening aangerekend worden aan de uitnodiger. U dient deze dus niet zelf 
in te geven via de tablet/Bar-applicatie. Om een gastspeler te selecteren dient men 
deze in te geven via de reservatietool. Deze speler dient geregistreerd te zijn in de 
database bij Tennis Vlaanderen. 

o Reserveren is mogelijk vanaf 14 dagen tot minimaal 15 minuten voor de start van de 
reservatie. 

o Men kan slechts 1 reservatie per keer in het systeem aanmaken. Alle reservaties per 
speler worden gerekend, ook al heeft een ander lid de reservatie voor u gemaakt 
(tweede speler bij een reservatie). Slechts nadat de voorgaande reservatie is 
verlopen en heeft plaatsgevonden kan men opnieuw een terrein reserveren ten 
vroegste 12 uur na je verlopen reservatie. Het is dus niet mogelijk meerdere 
terreinen vooraf te reserveren in een komende week. Dit alles om alle leden 
maximaal de kans te geven om een terrein te reserveren.  

o Na het maken van een reservatie krijgt elke betrokken speler een bevestigingsmail 
van Tennis Vlaanderen. 

o Bij aankomst op de club dient er tijdelijk niet meer geregistreerd te worden in het 
terreinregister.  

o Spelers dienen hun reservatie aantoonbaar bij te hebben, hetzij afgedrukt, hetzij op 
hun smartphone, hetzij via de Tennis Vlaanderen-app. 

o Nadat spelers hun gereserveerde tijd getennist hebben, dienen ze de club 
onmiddellijk te verlaten. 

o Spelers dienen er voor te zorgen dat de terreinen klaar zijn voor de volgende spelers 
binnen het vooropgestelde tijdschema, dus inclusief vegen en opruimen. Het 
besproeien van de terreinen na gebruik gebeurt door de eerstvolgende reservatie. 



  
 

Tijdelijk addendum aan intern clubreglement TC Scheldedreef 
Rev. 0 – 29/04/2020 

3 
 

 

2. Onderhoud terreinen 

o Bij droog weer dienen de terreinen vooraf gesproeid te worden. In tegenstelling tot 
de communicatie vanuit Tennis Vlaanderen zal dit een plicht zijn van de spelers zelf. 
Het bedienen van de sproei-installaties kan enkel gebeuren mits het dragen van 
handschoenen of voor en na het gebruik van de installatie verplicht de handen te 
desinfecteren. Eventuele handschoenen dienen door de spelers zelf mee gebracht te 
worden.  

o Na het beëindigen van de gereserveerde speeltijd dienen de terreinen geveegd te 
worden met de voorziene sleepnetten. Ook dit kan enkel gebeuren met 
handschoenen of voor en na het gebruik van het sleepnet de handen verplicht te 
desinfecteren. 

o Neem na uw reservatie uw afval mee naar huis, de vuilnisbakken op en rond de 
terreinen zijn immers tijdelijk verwijderd. 

3. Toegang tot het clubhuis 

o De toegang tot het clubhuis is enkel toegestaan voor spelende leden voor : 

 het ophalen van vooraf gereserveerde ballen welke zullen klaar staan onder 
het ad-valvas bord bij de ingang (zie verder); 

 de bediening van de buitenverlichting van de terreinen 1 & 2 – opgelet 
handen onstmetten voor en na bediening schakelaars is verplicht – 
ontsmettingsmiddel is aanwezig; 

 het gebruik van EHBO-materiaal in geval van nood aan verzorging. Dit EHBO-
materiaal zal zich nu bevinden onder het ad-valvas bord bij de ingang ; 

 het gebruik van de toiletten welke we toch uit comfortoverweging zullen 
openhouden. Deze zullen dagelijks grondig ontsmet worden. Respecteer aub 
dit onderhoud en ontsmet zelf voor en na gebruik, ook hiertoe zullen de 
middelen ter beschikking worden gesteld. 

o Alvorens het klavier te gebruiken om de toegangscode van het clubhuis in te geven, 
dient men de handen te ontsmetten met de daarvoor voorziene ontsmettingsgel. 

o Het clubhuis is dus voorts niet toegankelijk voor het nuttigen van voedsel of drank. 
Alle cafetaria gerelateerde activiteiten zijn verboden en alle koelkasten werden 
slotvast afgesloten. 

o Douchen, omkleden of andere activiteiten zijn niet toegelaten in het clubhuis. De 
doucheruimtes worden slotvast afgesloten. 

o De keuken zal ook slotvast worden afgesloten.  
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o Er mogen geen ramen of deuren permanent opengezet worden of gemaakt worden. 
Enkel de toegangsdeur naast het klavier met de toegangscode kan gebruikt worden. 

4. Gebruik van tennisballen – mogelijkheden tot aankoop via de club 

o Conform de richtlijnen van Tennis Vlaanderen dient elke speler gebruik te maken van 
zijn eigen gemarkeerde tennisballen.  

o Gezien deze richtlijnen hebben we besloten om als club hier een extra service te 
bieden richting onze leden. Nieuwe ballen kunnen verkregen worden door deze tijdig 
(minimaal 1 dag voor de reservatie) te reserveren via sport@scheldedreef.be. Deze 
zullen klaargezet worden bij het ad-valvas bord bij de ingang van het clubhuis met uw 
naam erop. Het is uiteraard niet toegelaten om ballen te nemen zonder reservatie. 
We rekenen hier op de eerlijkheid van onze leden. De betaling van deze ballen zal 
lopen via de barapplicatie welke door het sportcomité zal worden ingevoerd. 

5. Bijkomende praktische zaken inzake COVID-19 

o De algemene richtlijnen van Tennis Vlaanderen zullen op de club worden 
uitgehangen. Bij het betreden van de club, ga je expliciet akkoord met de Play Safe 
and Go regels en ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele overtredingen. 

o Conform de richtlijnen van Tennis Vlaanderen hebben er als club voor gezorgd dat er 
bij elk terrein en bij alle mogelijke bron van besmetting, desinfecterende gels ter 
beschikking worden gesteld. Gezien de schaarste op de markt van deze producten, 
verzoeken we iedereen uitdrukkelijk om deze producten ter plaatse te laten en zo 
solidair te zijn met de andere leden. Deze ontsmettingsgels zullen uiteraard op 
regelmatige basis worden aangevuld als onderdeel van het dagelijkse onderhoud. 

o We roepen al onze leden op om deze richtlijnen in de praktijk om te zetten en vragen 
ook om elkaar beleefd aan te spreken als u merkt dat richtlijnen niet gerespecteerd 
worden. Op die manier kunnen we instaan voor ieders gezondheid en de moeilijke 
werking van onze club in deze COVID-19 periode. 

 


