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1 Werking van de sectie 

Nuclea  Tennis  is  een  club  die  haar  bestaan  heeft  onder  de  vleugels  van  de  Koninklijke 
Nuclea vzw. 

De wisselwerking  tussen  de  Raad  van  Bestuur  van Nuclea  en  het Nuclea  Tennisbestuur 
gebeurt  door  een  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  van  de  Koninklijke  Nuclea  vzw  die  als 
afgevaardigd  bestuurder  voor  de  sectie  "Tennis"  door  de  Raad  van  Bestuur  wordt 
aangeduid.  Deze  wordt  in  zijn  administratieve  taken  bijgestaan  door  het  Nuclea‐
secretariaat. 

Elk lid van de sectie "Tennis" zal geïnformeerd worden over de werking van de sectie.  

Ieder lid van de sectie "Tennis" heeft de plicht het reglement te eerbiedigen en het recht dit 
door anderen te doen naleven. 

Men  wordt  slechts  als  lid  van  de  sectie  "Tennis"  beschouwd  wanneer men  het  lidgeld 
(basislidmaatschap + sectiebijdrage) voor het lopende jaar heeft betaald.  

De  lijst  van  de  leden  van  de  sectie  wordt  door  het  Nuclea‐secretariaat  ter  beschikking 
gesteld van het Nuclea Tennisbestuur. 

1.1 Algemene vergadering van de sectie “Tennis” 
Zoals  voorzien  in het  inwendig  reglement  van de Koninklijke Nuclea  vzw  kan  elke  sectie 
jaarlijks een algemene sectievergadering organiseren. Deze zal in voorkomend geval samen 
met de agenda tijdig aangekondigd naar alle leden.  

De sectie Tennis ziet af van de jaarlijkse organisatie van een algemene sectievergadering. 

In  geval  van  een  ernstig  feit  hebben  de  leden  het  recht  op  een  bijeenroepen  van  een 
buitengewone  algemene  sectievergadering  mits  de  voorlegging  van  een  schrijven 
ondertekend  door  minstens  10  %  van  de  leden  van  de  sectie  “Tennis”.  Op  deze 
buitengewone algemene sectievergadering zal enkel en alleen het punt besproken worden 
waarvoor deze vergadering is bijeengeroepen. 

1.2 Nuclea Tennisbestuur 
Nuclea Tennis heeft, zoals alle secties van Nuclea, het recht om een eigen bestuur te kiezen. 
Dit bestuur bestaat minstens uit een  commissaris en een  secretaris, maar kan aangevuld 
worden met andere  leden en  functies. Het bestuur bestaat  in aantal maximaal uit 3% van 
het aantal leden van het voorbije werkingsjaar.  

De commissaris brengt verslag uit bij de afgevaardigd bestuurder, die op zijn beurt verslag 
uitbrengt bij de Raad van Bestuur van de Koninklijke Nuclea vzw.  

Om  bestuurslid  te  worden  moet  men  lid  van  Nuclea  Tennis  zijn.  Men  kan  zich  enkel 
kandidaat  stellen  door  een  schrijven  gericht  aan  het  dienstdoende  bestuur.  Jaarlijks  in 
december zal aan de  leden de mogelijkheid geboden worden om zich kandidaat te stellen 
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voor het tennisbestuur. Dit op voorwaarde dat het aantal actuele bestuursleden lager is dan 
het vooropgestelde maximum.  In  januari daaropvolgend worden de  leden  (huidig & vorig 
kalenderjaar)  geïnformeerd  over  de  eventuele  kandidaten.  Eventuele  reacties  kunnen 
gericht worden aan het  tennisbestuur. De eventuele kandidaten en  ledenreacties worden 
tijdens  de  eerste  bestuursvergadering  van  het  jaar  besproken  &  gestemd. Om  effectief 
bestuurslid  te  worden  moet  minstens  de  helft  van  de  bestuursleden  deze  kandidatuur 
aanvaarden. De  functies  binnen  het Nuclea  Tennisbestuur worden  indien  nodig  bij  deze 
gelegenheid herbekeken. 

Alle leden van de sectie "Tennis" hebben het recht op‐ of aanmerkingen in te dienen op de 
bestuursvergadering. Deze dienen wel via een bestuurslid  te gebeuren. Het betrokken  lid 
zal  nadien  van  het  resultaat  op  de  hoogte  gebracht  worden.  De  data  van  de 
bestuursvergaderingen & de namen van leden van het bestuur van de sectie Tennis staan op 
de website. 

Elke  substantiële  beslissing/verandering,  door  het  bestuur  of  door  een  buitengewone 
algemene sectievergadering goedgekeurd, zal gemeld worden aan de leden. 

1.3 Comités 
De  goede  werking  van  Nuclea  Tennis  is  tot  op  heden  steeds  gebaseerd  op  de 
onbaatzuchtige  en  dynamische  inzet  van  een  aantal  vrijwilligers.  Zo  zijn  er  naast  het 
bestuur nog enkele comités, zoals de wedstrijdleiding van de verschillende tornooien, zoals 
de poulecompetitie, het clubkampioenschap, de Nacht der Dubbels, de  interclub, het TV‐
tornooi en andere initiatieven, allen bestaande uit gemotiveerde leden, allen met specifieke 
taken. Al deze comités staan onder de supervisie van het Nuclea Tennisbestuur dat op zijn 
beurt  rekenschap  aflegt  aan  de  afgevaardigd  bestuurder.  Deze  comités  moeten  niet 
noodzakelijkerwijze bestaan uit bestuursleden, doch kunnen perfect gevormd worden uit 
gewone leden van de sectie "Tennis". 

Tevens  is  er  ruimte  voorzien  voor  privé‐initiatieven  zoals  uitstappen,  ontmoetingen  en 
andere organisaties. Het Nuclea Tennisbestuur moet hiervan steeds op de hoogte worden 
gebracht. 
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2 Reglement voor het gebruik van de installaties 

Iedere  speler  die  gebruik maakt  van  de Nuclea  Tennisfaciliteiten  dient  lid  te  zijn  van  de 
sectie  "Tennis".  Hij  heeft  de  plicht  het  reglement  te  eerbiedigen  en  het  recht  dit  door 
anderen te doen naleven. 

Men  wordt  slechts  als  lid  van  de  sectie  "Tennis"  beschouwd  wanneer men  het  lidgeld 
(basislidmaatschap + sectiebijdrage) voor het lopende jaar heeft betaald.  

Het reglement wordt tevens uitgehangen aan het aankondigingsbord aan de tennishut. 

Aanpassingen  aan  het  reglement  kunnen  aangevraagd  worden  aan  het  Nuclea 
Tennisbestuur. Deze zullen  ter bespreking voorgelegd worden op de bestuursvergadering 
waar dan de beslissing getroffen wordt. 

2.1 Gebruik van de terreinen 
 De Nuclea‐lidkaart moet  in  het  voorziene  bakje  gestoken worden  en  de  klok wordt 

gezet op het uur dat men het terrein betreedt; 

 Voor  recreatieve  tennis geldt een speelduur van maximaal 1 uur.  Indien na het uur er 
geen  kandidaten  zijn, mag men  verder  spelen. Georganiseerde wedstrijden  (tornooi, 
interclub,  poulecompetitie,  clubkampioenschap, …)  binnen  het Nuclea  Tennis‐kader, 
welke vooraf aangekondigd zijn, kunnen een langere speeltijd in beslag nemen volgens 
het reglement van de activiteit; 

 Indien alle pleinen bezet zijn, steken de eerstvolgende spelers hun kaart in het bakje van 
het terrein waar men wenst te spelen. Het terrein komt beschikbaar 1 uur na aanvang 
van de vorige wedstrijd/reservatie; 

 Op  aanvraag  kunnen  terreinen  door  Nuclea  Tennisbestuur  op  specifieke momenten 
verhuurd worden aan groepen. Verhuring op routinebasis is niet mogelijk. 

2.2 Kledij 
 Tennisschoenen zijn verplicht (fijn profiel); 

 Behoorlijke tenniskledij (geen ontbloot bovenlichaam). 

2.3 Onderhoud van de terreinen 

 Na iedere speelbeurt is men verplicht het terrein volledig te vegen; 

 De  sleepnetten worden helemaal achteraan  tegen de afsluiting gelegd of opgeplooid 
tussen de terreinen; 

 Bij droge periodes moet men het terrein nasproeien (en indien nodig voorsproeien) met 
de mobiele sproeikop of de 2 terreinen tegelijkertijd besproeien met de automatische 
installatie. Let op: maximaal 2 terreinen gelijktijdig besproeien; 

 De terreinen mogen enkel bespeeld worden  indien deze zich  in de daarvoor voorziene 
toestand bevinden; 
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 Alle restanten van leeggoed e.d. moeten van de terreinen verwijderd worden en gede‐
poneerd worden in de voorziene vuilbakken gesorteerd volgens de milieurichtlijnen.  

2.4 Volgorde van speelvoorrang 
 Interclub; 

 Tornooi; 

 Georganiseerde activiteiten in akkoord met Nuclea Tennisbestuur; 

 Lessen (terreinen 5 en 6, ev. 7 en 8), georganiseerd door het Nuclea Tennisbestuur; 

 Nuclea‐poulecompetitie; 

 Recreatieve tennis. 

2.5 Tennislessen 
 Lessen worden gegeven op terreinen 5 en 6. Indien meerdere terreinen nodig zijn, gaat 

men  in  stijgende  lijn naar  terreinen 7 en 8. Voor  lessen kunnen maximaal 4  terreinen 
gebruikt worden tenzij de andere terreinen niet in gebruik zijn; 

 Indien er geen lessen zijn mag men deze terreinen gebruiken. 

2.6 Uitnodiging van niet‐leden 

 Het is mogelijk dat een Nuclea‐lid een extern persoon uitnodigt; 

 Het Nuclea‐lid moet daarvoor  over  een bezoekerskaart beschikken  (cf.  het  inwendig 
reglement van de Koninklijke Nuclea vzw). Deze kaart  is  te bekomen op het Nuclea‐
secretariaat en in het Sportclub Café; 

 De uitgenodigde persoon moet vergezeld zijn van het Nuclea Tennislid; 

 Op de bezoekerskaart moeten de naam van de bezoeker en de dag waarop men speelt 
aangeduid worden en de bezoekerskaart moet in het voorziene bakje geplaatst worden; 

 Eén beurt op  een bezoekerskaart geldt  voor  1  uur op  1  terrein  (met maximum  2 
externe bezoekers op 1 beurt). 

2.7 Controle en sancties 
 Alle leden van de sectie "Tennis" hebben het recht controles uit te voeren op het correct 

naleven van het reglement; 

 Bij nalatigheden mag men de speler(s) wijzen op de tekortkomingen en hen verzoeken 
zich  volgens  het  reglement  te  schikken.  Doen  zij  dit  niet  dan  zal men  het  Nuclea 
Tennisbestuur hiervan op de hoogte stellen; 

 Spelers  die  geen  lid  zijn  en  leden  die  hun  Nuclea‐lidkaart  niet  kunnen  voorleggen, 
moeten onmiddellijk het terrein verlaten. 

 Het  Nuclea  Tennisbestuur  heeft  het  recht  sancties  op  te  leggen  cf  het  inwendig 
reglement van Koninklijke Nuclea vzw t.o.v. spelers welke het reglement niet naleven. 


