
HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISCLUB ROESELARE & PADEL 

Wij hebben als doel de recreatieve en in mindere mate de competitieve sport te bevorderen 

en dit op basis van fun en fair play.  

Onze totaalclub is toegankelijk voor leden, niet leden, en daarmee gaat men ook direct 

akkoord met de voorwaarden die in het huishoudelijk reglement zijn opgeslagen. 

Wij dragen clubgeest, fair play en respect, goede omgangsvormen en normen hoog in het 

vaandel. Wij vinden het daarom van groot belang dat onze leden en ook niet leden die 

komen spelen zich beleefd en sportief gedragen en dit zowel op onze tennisvelden, 

padelvelden, maar ook daarbuiten. Dit, om een goede naam te behouden, te versterken en 

op deze wijze onze club naar waarde te dragen. Ook bij tornooien, interclub is dit voor ons 

een belangrijk aspect dat TC Roeselare & Padel staat voor een familieclub in de ruimste zin 

des woords en dit ook met de juiste kenwaarden als hierboven genoemd.  

Vooral ook op het almaar toenemende sociale media platform is dit van toepassing.  

Voorts streven wij naar een goed imago naar buiten toe met andere sportclubs, buren, 

gemeente en aanverwanten. Overmatig lawaai dient vermeden te worden, evenals 

vandalisme uiteraard. Wees trots op uw club. 

Probeer ook uw auto netjes en goed te parkeren, zowel op onze privaatparking als ook in de 

Langebrugstraat, zodat dit niet voor overlast zorgt bij de buren of andere leden. Komt u met 

de fiets zet deze dan netjes weg. Wildplassen is sowieso uit den boze en wordt als asociaal 

gekenmerkt.  

Behandel ook ons materiaal met de nodige zorg. Of dit nu de sportfaciliteiten of het 

randgebeuren als kleedkamers, toiletten, clubhuis, mooie groene natuur betreft. Dit niet in 

acht nemende wordt uiteraard verhaald op de betreffende persoon. 

In geen geval wordt de club verantwoordelijk gesteld voor ongevallen, noch diefstal, verlies 

of beschadiging van persoonlijke bezittingen. 



Alle afval, sigarettenpeuken dienen in bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden. Denk 

aan uw club, zodat deze netjes en proper blijft voor eenieder. 

Ouders hebben ook de belangrijke taak om hun kroost in de gaten te houden voor het 

gedrag. Ook dit is belangrijk. Wij zijn zelf ook jong geweest, maar uiteraard zijn er ook regels 

en gedragingen waaraan men zich moet houden binnen ons fraaie domein. 

Alle leden zijn verzekerd via Tennisvlaanderen voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid. Niet leden niet, die spelen op eigen risico. Een extra reden om toch lid te 

zijn van onze sportclub zo denken wij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




