
GSTSA vzw Huishoudelijk reglement  

Artikel 1 TOEPASSING 
Elk lid, gast of bezoeker van GSTSA wordt geacht kennis genomen te hebben van dit huishoudelijk                
reglement. Het reglement kan te allen tijde door het bestuur aangepast worden. De datum              
onderaan dit reglement geeft de meest recente versie weer. 

Artikel 2 LIDMAATSCHAP 
GSTSA onderscheidt aangesloten en toegetreden leden. Aangesloten leden zijn lid van de            
Algemene Vergadering. Toegetreden leden zijn trainers en spelende leden zonder toegang tot en             
zonder stemrecht in de Algemene Vergadering. Men is toegetreden(spelend) lid van GSTSA van             
zodra men voor de aanvraag van een lidgeld, lessen, kampen, competities, organisaties,            
overeenkomst…een online inschrijvingsformulier op de website van GSTSA, een mail of andere            
gebruikte kanalen aangeboden door GSTSA, volledig invult en de bijdrage hiervoor betaald heeft. 
 
Het bestuur kan een periodiek lidgeld koppelen aan het lidmaatschap. Het toegetreden            
lidmaatschap duurt voor de looptijd van de ingeschreven lessenreeks, kampperiode, of           
organisatie/competitie deelname. Voor ACADEMY spelers duurt het lidmaatschap tot 31/08 van           
het eerstvolgende kalenderjaar. 
 
Uit het gedrag van een lid mag geen politiek, commercieel of confessioneel oogmerk blijken. Het               
lid moet in alle omstandigheden blijk geven van respect voor alle tennisreglementen en fairplay.              
Het lid mag tijdens geen enkele activiteit binnen GSTSA actief of passief reclame/promotie maken              
voor andere tennisscholen of tennisclubs buiten TC Grand Slam Tienen. 
 
Elk lid wordt aangesloten bij Tennis Vlaanderen en is dus onderworpen aan alle reglementen van               
deze tennisfederatie. 
 
GSTSA staat voor tennis en aanverwante aangelegenheden in een sportief en ethisch            
verantwoorde omgeving. Dit betekent onder andere dat elke vorm van overmaat aan alcohol,             
roken, doping, verdovende middelen, alsook grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd worden. 

Artikel 3 TOEGANG 
De door GSTSA gehuurde terreinen/accommodaties worden ter beschikking gesteld, uitsluitend          
aan de leden en bij gelegenheid aan spelers die wedstrijden tegen GSTSA betwisten, of die               
deelnemen aan wedstrijden of ontmoetingen/organisaties georganiseerd door GSTSA. Indien         
voldaan is aan de verder in dit reglement vermelde voorwaarden, kunnen ook, uitzonderlijk,             
niet-leden spelen overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7. 
 
Alle toegetreden leden hebben dezelfde rechten en zullen zich nooit op een kwalificatie kunnen              
beroepen teneinde zich aan de bestaande regels te kunnen onttrekken. 

Artikel 4 TERUGTREKKING 
Ieder lid is vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken, maar kan hierbij geen                  
aanspraak maken op zijn betaalde bijdragen. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet            
overdraagbaar. Terugtrekking moet schriftelijk bevestigd worden aan GSTSA en gaat in na            
schriftelijke bevestiging aan het lid door GSTSA. 

Artikel 5 SANCTIONERING / UITSLUITING 
Een lid kan door het bestuur gesanctioneerd en uitgesloten worden. Bij overtreding van het              
reglement wordt de speler schriftelijk verwittigd (mail of post). Na een tweede schriftelijke             
verwittiging (mail of post) volgt een tijdelijke schorsing van 14 dagen. Op de derde overtreding               



volgt uitsluiting die eveneens schriftelijk (mail of post) of aangetekend wordt meegedeeld. De             
speler in kwestie kan in geen geval zijn/haar geld terugvorderen.  
 
Specifieke regeling bij transfers Tennis Vlaanderen : een GSTSA getrainde speler die transfereert             
naar een andere club dan TC GRAND SLAM TIENEN vzw (definitieve controle jaarlijks op 16/01 of                
eerder indien traceerbaar via Tennis Vlaanderen of AFT), wordt met onmiddellijke ingang            
uitgesloten waarbij artikel 4 – wat betreft lidmaatschap en betaalde bijdragen - van toepassing is ;                
bovendien wordt een door GSTSA vastgestelde administratieve vergoeding aangerekend bij          
vertrek.  
 
Alle rechten van TC GRAND SLAM TIENEN blijven tevens gevrijwaard. 

Artikel 6 VERZEKERING 
Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of diefstallen. 
 
De leden zijn verzekerd voor ongevallen bij ETHIAS VERZEKERINGEN via Tennis Vlaanderen/TC            
Grand Slam Tienen. Alle trainers en bestuursleden zijn door GSTSA verzekerd voor burgerlijke             
aansprakelijkheid. 

Artikel 7 – TERREINEN / RESERVATIES / OPENINGSUREN / ACCOMMODATIES 

Het huishoudelijk reglement van TC Grand Slam Tienen is integraal van toepassing. 
 
Artikel 8 – TENNISLESSEN / TENNISKAMPEN / ALE ORGANISATIES 
GSTSA kan onder elke vorm een verkorte versie van dit reglement weergeven op folders,…              
zonder inbreuk te doen aan het volledige reglement. 
 

GRAND SLAM TIENEN TENNIS SCHOOL ACADEMY 
ALGEMENE LESVOORWAARDEN (uittreksel H.R.) 

 
GRAND SLAM TIENEN TENNISSCHOOL vzw (GSTSA) werkt integraal samen met TC GRAND            
SLAM TIENEN VZW en SPORTCENTRUM GS/CAVERMA NV en regelt autonoom en exclusief            
op SPORTCENTRUM GS alle groeps- én private tennislessen, tenniskampen, clinics,          
screeningen, scoutingen,… en bepaalt zelf alle groepsamenstellingen en de toegewezen          
trainers.  
 
Uitsluitend door GSTSA georganiseerde lessen, kampen, trainingen, clinics, screeningen,         
scoutingen, … zijn toegelaten op het centrum. Er zijn geen groepslessen op feestdagen, tijdens              
schoolvakanties en cluborganisaties (tornooien, interclubs,…) behoudens andere       
voorafgaandelijke mededelingen.  
 
Huidige lesvolgers-leden genieten voorrang bij inschrijving. Een aantal aangekondigde         
GSTSA-organisaties zijn ook toegankelijk voor niet-leden.  
 
Alle groepslessen, kampen,… worden betaald op de bankrekening van GSTSA voor aanvang            
van de reeks. De inschrijving van nieuwe les/kampvolgers wordt geregistreerd na ontvangst van             
een meegedeeld te betalen voorschot, dat niet terugvorderbaar is bij annulatie door de             
kandidaat. Na bekendmaking van het les/kampschema kan niet meer geannuleerd worden en is             
het volledige lesgeld, verzekering,… definitief verschuldigd. Vanaf 2 lesvolgende gezinsleden of           
voor bedragen van meer dan €750 per gezin is gespreide betaling van het les/kampgeld voor               
dezelfde organisatie mogelijk op aanvraag. Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn           
kan toegang tot de lessen, kampen,… geweigerd worden. 
 
Afwezigheden  (ongeacht de reden) van leerlingen worden niet terugbetaald noch ingehaald. 



 
Voor private lessen gebeurt de verplichte terreinreservatie op naam van en door GSTSA. Het              
lesgeld en de terreinhuur worden betaald aan GSTSA na ontvangst van de lesfactuur .             
Betalingen gebeuren nooit aan de trainers! 
 
Elke deelnemer dient te beschikken over een  geldige Tennis Vlaanderen aansluiting . 
 
De les/kampvolgers hebben een eigen tennisraket ; er zijn gratis tennisrackets in bruikleen.              
Tennisschoenen en sportieve kledij zijn een must. GSTSA en zijn trainers zijn niet             
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen/kwetsuren, verlies of beschadiging van materiaal,         
overmacht.  
 
GSTSA kan in samenspraak met TC Grand Slam Tienen en Sportcentrum Grand Slam/Caverma             
NV alle maatregelen nemen voor het vlot verloop van  al haar organisaties.  
 
Artikel 9 – BERICHTGEVING / FOLDERS… / DEELNAME VOORWAARDEN 
Alle voorwaarden vermeld in folders, flyers, mails, sociale media… vormen een integrale            
aanvulling op de artikels in dit reglement. 
 
Artikel 10 – GDPR WETGEVING 
De persoonlijke lidgegevens worden opgeslagen in het pc-clubbestand en worden uitsluitend           
gebruikt voor administratieve doeleinden binnen de vereniging alsook voor wettelijke externe           
verplichtingen.  De GDPR wetgeving is van toepassing. 
 
Artikel 11 – NIET VOORZIENE GEVALLEN 
Het bestuur onder leiding van de Algemene Vergadering beslist soeverein over alle niet in dit 
reglement voorziene gevallen. 
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