TC Kiksham
Padel 2021 – 2022
Basisregels
1. Padel wordt geïntegreerd in de bestaande vzw. Dat betekent dus dat we
blijven opereren onder 1 clubnummer, 1 ELIT account en 1 website.
2. Een padelsessie bedraagt steeds 90 minuten.
3. We hanteren de volgende verdeling tussen dal- en piekuren
Week

Weekend

Daluren

7u30 tem 18u00

geen

Piekuren

18u00 tem 24u00

7u30 tem 24:00

4. We zetten een ledenstop op 140 leden (70 vaste leden per padelterrein).
5. De padelvelden mogen uitsluitend betreden worden met gepaste sportkledij
en -schoenen.
6. Bediening van de verlichting wordt voorzien aan de velden zelf. De laatste
spelers van iedere dag dienen ervoor te zorgen dat de lichten uit zijn na hun
sessie.
7. De padelvelden dienen steeds ordentelijk en speelklaar voor de volgende
sessie worden achtergelaten.
8. Houd de padelvelden en de omgeving aub netjes en opgeruimd. Eten en
drinken op de padelvelden is niet toegestaan.
9. Muziek afspelen tijdens het padellen is niet toegestaan, behoudens op door de
club georganiseerde speelgelegenheden of mits expliciete toestemming van
het clubbestuur.
10. Wees solidair, houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op
welke manier dan ook.
11. Er mogen geen lessen gegeven of genomen worden die zonder medeweten
van het clubbestuur georganiseerd werden
12. Vaste leden (zowel tennis als padel) zijn via Tennis Vlaanderen verzekerd tegen
sportongevallen. Personen die geen lidmaatschap hebben via Tennis
Vlaanderen (via Kiksham of een andere club) spelen steeds op eigen risico en
kunnen de club noch haar bestuursleden aansprakelijk houden voor
gebeurlijke ongevallen.

Reservatieregels
1. Vaste leden kunnen gelijktijdig 2 openstaande reservaties hebben in piekuren
en 2 reservaties in daluren (maximaal 4 openstaande reservaties in totaal dus).
Niet leden kunnen maximaal 2 openstaande reservaties hebben.
2. Vaste leden kunnen 14 dagen op voorhand reserveren.
In losse verhuur kan men 5 dagen op voorhand de planning aanvullen voor
vrije velden tijdens daluren en 3 dagen op voorhand voor vrije velden tijdens
piekuren.
3. Iedereen wordt gevraagd om de reservatie tijdig te verwijderen wanneer ze
niet kan doorgaan.
Vaste leden kunnen daarbij tot 1 uur voor aanvang een reservatie wijzigen en
tot 2u voor aanvang een reservatie annuleren.
In losse verhuur (reservatie door niet-leden) zal men de reservatie kunnen
wijzigen tot 2u voor aanvang en annuleren tot 8u voor aanvang.
4. De minimale duurtijd tussen 2 reservaties is steeds 12u.
5. Reserveren kan enkel binnen de vooraf gedefinieerde timeslots.
6. Er dienen tijdens piekuren op weekdagen minimaal 2 leden op een veld te
staan, in het weekend mag een vast lid 3 gasten uitnodigen.
7. Gasten mogen maximaal tweemaal per week uitgenodigd worden en betalen
volgens de onderstaande tarieven.
8. Jeugdleden kunnen enkel reserveren in de daluren op weekdagen of tijdens
het weekend.
9. In piekuren kunnen enkel dubbelreservaties geplaatst worden.
10. De personen in het reservatiesysteem dienen ook effectief op het veld te
staan. Iedereen is daarbij verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte
reservaties.
11. Betaling gebeurt via het reservatiesysteem.
12. Terreinen kunnen te allen tijde opgevorderd worden door de
verantwoordelijke van het bestuur, voor tornooien, kampen en andere
activiteiten goedgekeurd door het bestuur van de club.
Wanneer u deze regels consequent overtreedt, kan uw padelabonnement eenzijdig
vanuit het bestuur gestopt worden. We betalen dan pro-rata uw lidgeld terug.
De eindverantwoordelijke vanuit het bestuur binnen TC Kiksham is Sam Hendrickx en
is te bereiken op het telefoonnummer 0491 18 48 93 of via email op
sam_hendrickx@hotmail.com

Lid worden
We hanteren een voorrangsprincipe voor onze bestaande tennisleden. Aanvraag voor
lidmaatschap kan via het inschrijvingsformulier op onze website. Nadat u zich heeft
ingeschreven via de website, ontvangt u instructies voor het afhandelen van uw
lidmaatschap.
We hanteren de volgende voorrangsregels met een stop op 140 padelleden.
1. Bestaande leden van TC Kiksham die tennis en padel willen spelen of wensen
over te schakelen naar padel.
2. Nieuwe leden die een tennis- en padelabonnement wensen.
Nieuwe leden die uitsluitend een padelabonnement wensen worden vooralsnog nog
niet toegelaten.
Zodra deze vol zitten dan gaan we over tot een wachtlijst. We doen dit om voldoende
speelgelegenheid voor onze padelleden te kunnen waarborgen. We hanteren het
principe first come, first serve.

Tarieven (geldig vanaf 1 april 2022)
Alle tarieven zijn inclusief verzekering en aansluiting bij Tennis Vlaanderen. Korting
worden enkel in mindering gebracht van het padelabonnement. Voor de winter van
2021 passen we éénmalig een aangepast tarief toe.
Voor leden:

Zomerabonnement Winterabonnement
1 apr tem 30 sep
1 okt tem 31 maart
Volwassenen
> 2005
Jeugdleden
< 2006
Korting bij
tennisabonnement

Jaarabonnement
per kalenderjaar

€150

€140

€240

€80

€80

€150

-

€30 voor
volwassenen
- €20 voor
jeugdleden

-

€30 voor
volwassenen
- €20 voor
jeugdleden

-

€40 voor
volwassenen
- €30 voor
jeugdleden

Voor niet-padelleden/gasten:
Onderstaande prijzen zijn per reservatie en worden meteen betaald via het
reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.

Volwassenen en
jeugd

Piekuren

Daluren

€7 per gast

€5 per gast

