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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.

Tijdens de periode van september tot half april is het tafeltenniscentrum
geopend op maandag, woensdag en vrijdag (enkel op competitieavonden) van 19.30 u
tot 0.30 u en op zaterdag van 13.00 u tot 0.30 u. Vanaf half april tot einde
augustus worden de openingsdagen beperkt tot maandag, woensdag en occasioneel
zaterdag. Op zon- en feestdagen is het lokaal gesloten. Het bestuur kan hier
wijzigingen aanbrengen. Binnen deze openingsuren wordt er een activiteitenkalender uitgewerkt die wordt aangehangen op het grote infobord in ons
cafetaria. Deze staat ook op de website van de club.
Op onze website www.afp-antwerpen.be staat de meest gedetailleerde informatie
over onze club. Via internet wordt er maandelijks een nieuwsbrief gemaild aan
alle leden. Deze nieuwsbrief wordt ook aangehangen op ons infobord.

2.

Een kandidaat lid moet voorgedragen worden door 2 “peters”/ “meters” vanuit de
club. Het bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe leden. Toetreding tot
de club impliceert de kennisname van het huishoudelijk reglement. Inbreuken
leiden tot sancties die zelfs uitsluiting tot gevolg kunnen hebben.

3.

Ieder lid dient zich te houden aan de waarden, normen en visie van de club.
Indien het bestuur van de club beslist een lid de toegang tot de club te
ontzeggen, zal onder geen enkel beding zijn lidgeld geheel of gedeeltelijk terug
betaald worden.

4.

Leden kunnen andere personen uitnodigen. Ingeval van maximale bezetting der
speeltafels dienen deze gastspelers voorrang te verlenen aan de clubleden.
Gastspelers krijgen een proefperiode van 3 speelbeurten, waarna een eventueel
clublidmaatschap kan volgen.

5.

Elk lid is een “servicebijdrage” verschuldigd. Het bedrag hiervan is jaarlijks
aanpasbaar.

6.

De leden en bezoekers worden verzocht alle ruimten ordentelijk en zindelijk te
houden. Sportzakken worden niet neergezet op tafels of stoelen van de cafetaria
maar in de voorziene rekken. Van kledij wordt gewisseld in de kleedkamers.

7.

Het is toegelaten de speelzalen te betreden met een GSM, Iphone, Ipad of
soortgelijke draagbare telefoonapparatuur, als het belgeluid uitgeschakeld is.
Telefoneren in de speelzalen is sowieso verboden.

Clubsecretariaat
Hans De Keulenaer – Onderheide 33 - 2930 Brasschaat
Tel: 0478/22 41 06 - e-mail: secretaris@afp-antwerpen.be

8.

9.

Het gebruik van consumpties is alleen toegestaan in de cafetaria en ook op de
gelijkvloerse speelzaal binnen de voorziene zitruimte achteraan. Roken is
verboden in de speelzalen en de cafetaria. De consumpties worden besteld en
afgehaald aan de toog van de cafetaria. Deze worden dezelfde dag/avond betaald
aan de barman/barvrouw. Na het verbruik dient het leeggoed te worden
teruggebracht. Aan dronken personen wordt geen alcoholische drank meer
verstrekt. Vaststelling van gebruik van drugs en/of doping leidt tot
onmiddellijke uitsluiting uit de club.
De sportzaal wordt hoofdzakelijk benut voor tafeltennis. De speelruimtes worden
betreden met aangepast en zuiver schoeisel. De spelers worden verzocht zorg te
dragen voor het meubilair en het sportmaterieel. Indien er beschadigingen
worden aangericht dienen deze onmiddellijk te worden gesignaleerd aan een
bestuurslid of de barman/barvrouw van dienst. De schade moet onmiddellijk
vergoed worden door de aanrichter. Bij weigering zal het bestuur desnoods langs
gerechtelijke weg de schadevergoeding opeisen.

10.

De door de club georganiseerde wedstrijden hebben absolute voorrang. Tijdens
officiële wedstrijden dienen de leden hun clubtruitje te dragen. Bij het spelen
op vrije tafels dient men er rekening mee te houden dat er een wissel om het
half uur moet geschieden, als er wachtende leden zijn.

11.

Aan ongewenste bezoekers kan toegang geweigerd worden door een bestuurslid of
de barman/barvrouw van dienst.

12.

Het bestuur of de barverantwoordelijke kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor gebeurlijke diefstallen zowel in het tafeltenniscentrum als in de
benedenhal aan de ingang. Evenmin is het bestuur verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen rond het complex, langs alle toegangswegen of op de
openbare weg.

13.

De sportclub verwacht van al haar leden een onvoorwaardelijke en respectvolle
omgang met tegenstanders, bezoekers, juryleden, scheidsrechters, organisaties,
federaties en andere aanwezige personen. Klachten dienaangaande dienen
onverwijld te worden doorgegeven aan de API (AanspreekPersoon Integriteit) of
aan het bestuur waarvan de samenstelling uithangt aan het prikbord. Vervolgens
zullen deze met bekwame spoed worden besproken door het bestuur, steeds in
aanwezigheid van de betrokken API, met gepast gevolg, afhankelijk van de ernst
en de gegrondheid van de klacht. Alzo wordt ten allen tijde gewaakt over het
sportief imago en de uitstraling van de club naar de buitenwereld toe.

14.

Verzekeringsdossiers KTTC AFP Antwerpen:
Burgerlijke Aansprakelijkheid Leden: Baloise Insurance, polis 7.163.304
Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers: AG Insurance, polis 03/99.569.949/000
Arbeidsongevallen: AG Insurance, polis 03/97.094.092/004
Lichamelijke Ongevallen Leden: Arena, polis 1111501
Objectieve Aansprakelijkheid: Generali, polis GC 312553
Brand: Generali, polis GB 545403

15.

Onze club is verzekerd bij Kantoor Ortmanns, Moelnstraat 44, 2550 Kontich, Tel
03/239.12.44, gsm 0475/25.19.64
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