
Rechten en veRplichtingen deR leden
Artikel 1.
Het huishoudelijk reglement kent een aantal deelreglementen:
- Het parkreglement, paviljoenreglement en reglement aspirant-ledenpas vormen een integraal onderdeel van 

dit huishoudelijk reglement met dien verstande dat het bestuur deze reglementen zelfstandig kan aanpassen.  
Toetsing van deze wijzigingen door de leden is achteraf tijdens de Algemene Ledenvergadering mogelijk.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de op het paviljoen en op alle door de vereniging gebruikte locaties 
geldende reglementen en aan de aldaar gegeven schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van bestuursleden.
Artikel 2.
De leden zijn verplicht veranderingen in persoonlijke gegevens ten spoedigste aan de ledenadministratie door te 

geven.
Artikel 3.
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig 
te zijn, met uitzondering van bestuur- en commissievergadering(en).

BestuuRsveRgAdeRingen
Artikel 4.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden 
dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder 
agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 5.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan 
ieder bestuurslid, ten minste veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuurs-
vergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste drie bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet bin-
nen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping 
bevoegd.

Algemene ledenveRgAdeRing.
Artikel 6.
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur 
en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat 
het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de 
algemene vergadering.
Artikel 7.
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit regle-
ment voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door ten-
minste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering 
bevoegden daarin wensen op te nemen.
Artikel 8.
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en be-
handeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voor-
stel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene 
vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

commissies
Artikel 9.
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke 
zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie(s) 
en de door het bestuur ingestelde commissie(s) blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die 
hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld 
of gewijzigd.
De commissie(s) met uitzondering van de kascommissie kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
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Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen 
worden vervangen.
Artikel 10.
De kascommissie bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld 
met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit 
plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar door de algemene vergadering worden benoemd tot lid 
van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

BesluitvoRming
Artikel 11.
Indien geen van de stemgerechtigde leden een hoofdelijke stemming verlangt, dan wordt het voorstel aangenomen. 
In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Artikel 12.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes of per acclamatie. Ter bepaling van het re-
sultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen 
van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
Artikel 13.
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts
worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement
is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

BestuuR
Artikel 14.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. 
Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot 
het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stem-
recht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden drie bestuursleden af volgens 
een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. 
Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de 
aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuur heeft het recht een tussentijds ontstane vacature in te vullen. In de volgende algemene ledenvergadering 
dient de door het bestuur aangewezen persoon zijn functie neer te leggen en door de ledenvergadering officieel te 
worden benoemd.
Artikel 15.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een secretaris en penningmeester 
gekozen. De secretaris neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van 
de secretaris of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het 
bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afge-
treden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
Artikel 16.
Schade aan de vereniging of één haar bezittingen toegebracht door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele 
op dat lid worden verhaald.
Artikel 17.
Het bedrag waarvoor het bestuur gemachtigd is zonder toestemming van de ALV te investeren, als bedoeld in ar-
tikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op €3.500, =

veRplichtingen vAn het BestuuR
Artikel 18.
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
- namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
-  presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
- de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan gebruik korter
 dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
 Van de persoonsregistratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt 

omtrent zijn eigen gegevens.
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T.C. Gilze zal persoonsgegevens van leden uitsluitend gebruiken voor:
- het voeren van de eigen ledenadministratie
- het doorgeven aan de KNLTB ten behoeve van het invoeren in de ledenadministratie van de KNLTB.
- het automatisch incasseren van contributies, trainingsgelden en competitiebijdragen.
- het toesturen aan leden van informatie betreffende de vereniging en haar activiteiten.
T.C. Gilze zal geen persoonsgegevens van leden beschikbaar stellen aan derden.

AAnmeldingsfoRmulieR
Artikel 19.
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voor-
namen, woonplaats, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

pAvilJoendienstveRplichting
Artikel 20.
Elk seniorlid heeft de verplichting tijdens het kalenderjaar 2 paviljoendiensten te doen. Nieuwe KNLTB pasjes worden 
alleen uitgereikt indien deze diensten in overleg met de paviljoencommissie zijn ingepland. Leden die hieraan niet 
voldoen worden geacht niet langer geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van T.C. Gilze, hetgeen gelijk gesteld 
wordt aan opzegging van het lidmaatschap door het lid. De eventueel betaalde contributie wordt - onder aftrek van 
de kosten die de vereniging heeft betaald aan de KNLTB - teruggestort op de rekening van het betrokken ex-lid.
Bij verhindering van een geplande paviljoendienst dient het lid zelf een seniorlid te zoeken om de betreffende 
dienst te doen. Verdere instructies voor de paviljoendienst worden door de paviljoencommissie gegeven en zijn 
tevens in het paviljoen beschikbaar.
Bij het voor de eerste keer niet voldoen aan deze verplichting zal het bestuur het lid schriftelijk berispen en de ver-
plichting opleggen om binnen een termijn van 10 dagen na dagtekening in overleg met de paviljoencommissie een 
vervangende paviljoendienst in te plannen. Bij een tweede keer niet voldoen aan de paviljoendienstverplichting 
wordt het lid automatisch worden geroyeerd als lid voor de periode restant lopend verenigingsjaar plus het voll-
edige daar opvolgende jaar. Het niet voldoen aan de instructie tot het inplannen van een vervangende dienst, wordt 
gezien als een 2e keer niet voldoen aan de paviljoendienstverplichting.
Bestuursleden, 70+ ers en commissieleden zijn volledig vrijgesteld van paviljoendiensten ter beoordeling van het 
bestuur op basis van behoefte.
Sleuteladressen zijn vrijgesteld van één paviljoendienst per jaar per sleuteladres.

contributie
(met referte aan artikel 8, lid 1 van de Statuten bij besluit ALV d.d. 15.01.2003).
Als peildatum geldt 1 januari van het betreffende jaar:

•  Senioren zijn zij die op die datum 17 jaar of ouder zijn.
   (senioren van 17 tot en met 21 jaar betalen drie kwart van deze contributie)
•  Junioren zijn zij die op die datum 16 jaar of jonger zijn.
•  Pupillen zijn zij die op die datum 8 jaar of jonger zijn.

Dispensatie (op een gedeelte van de contributiebijdrage) kan schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur en zal 
per individueel geval bekeken worden.

“oud leden van tc gilze”
Leden die door omstandigheden fysiek niet meer actief aan de tennissport kunnen deelnemen, maar wel betrokken 
willen blijven bij TC Gilze, hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de groep “Oud leden van TC Gilze” .
Men is daarmee geen lid meer van TC Gilze en de KNLTB, men heeft de status van donateur.
Hieraan zijn volgende voorwaarden verbonden:

1. Men kan de tennissport niet meer actief beoefenen. Indien dit tijdelijk is kan men een rustend lidmaatschap 
aanvragen .

2. Jaarlijks een bijdrage betalen van € 15,--
Men heeft de volgende rechten.

1. Vrij toegang tot het park en paviljoen tijdens openingstijden.
2. Toezending per e-mail van het clubblad.
3. Men mag na overleg en goedkeuring commissies van TC Gilze ( blijven ) ondersteunen bij activiteiten.

Het bestuur kan besluiten de rechten van een oud lid in te trekken indien betrokken oud lid op enigerlei wijze zich 
misdraagt op het tennispark en/of de vereniging op enigerlei wijze benadeelt. Het bestuur beslist hierover tijdens 
een algemene bestuursvergadering en stelt betrokken persoon schriftelijk hiervan op de hoogte. Tegen dit besluit 
is geen bezwaar ontvankelijk.

Artikel 21.
Het bestuur is bevoegd om de contributie jaarlijks te verhogen met de verandering in de consumentenprijsindex 
“alle huishoudens” van het CBS van het voorafgaande jaar. Na berekening van de exacte verhoging beslist het 
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bestuur of de contributiebedragen naar boven of beneden worden afgerond. Uitgangspunt is dat de seniorcon-
tributiebedragen uitgedrukt worden in hele euro. Als de financiële situatie het toelaat heeft het bestuur de vrijheid 
om van de toegestane contributieverhoging af te zien. Als het bestuur afziet van deze indexering moet dit tijdens 
de Algemene Ledenvergadering voldoende onderbouwd kenbaar gemaakt worden.

slotBepAlingen
Artikel 22.
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks 
tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 23.
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 23 januari 2013

(laatst getoetst voor ALV 23 januari 2013)
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pARKReglement t.c. gilZe

01. doel en uitgAngspunten.
 Het doel van dit reglement is een zo eerlijk mogelijke verdeling te krijgen van de tennisfaciliteiten voor de leden 

van de tennisvereniging. 
02. spoRtiviteit.
 Sportiviteit en eerlijkheid zijn onontbeerlijk voor een aangenaam tennisgebeuren en derhalve naast het 

parkreglement noodzakelijk.
03. Rechten senioRen, JunioRen en pupillen.
 De leden kunnen te allen tijde gebruik maken van de voor de leden van T.C. Gilze beschikbare banen.
04. Rechten houdeRs AspiRAnt-ledenpAs
 Houders van de Aspirant-ledenpas zijn gerechtigd te spelen op (incourante) tijden zoals aangegeven op de 

achterzijde van de pas en in het reglement Aspirant-ledenpas. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 de-
cember.

05. Rechten vAn het BestuuR.
 Het bestuur heeft het recht voor training, competitie, tossavonden, toernooien alsmede andere speciale doel-

einden, banen te reserveren. De tijden alsmede het aantal banen zal via afhangbord en kalender worden bekend 
gemaakt.

06. Rechten vAn de commissie pARKBeheeR.
 De  commissie parkbeheer heeft het recht voor het onderhoud van de banen tijd te reserveren. Op verzoek van 

betreffende persoon dient men in overleg de baan te verlaten. 
07. tennislessen.
 Voor tennislessen zullen door het bestuur banen worden gereserveerd.
08. tennisKleding en schoeisel.    
 Bij gebruik van de tennisbanen is het dragen van tenniskleding  verplicht.
 De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden.
09. veRlies ledenpAs.
 Bij verlies of beschadiging van uw ledenpas dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij de ledenadministratie. 

Tegen betaling van de KNLTB-kosten ontvangt u dan een nieuwe ledenpas.
10. AfhAngen.
 Om een baan af te kunnen hangen is een actuele ledenpas nodig. Het pasje geeft toegang tot het kleedkamer-

deel van het paviljoen. In de hal hangt een beeldscherm met een kaartlezer. Met twee leden kan een baan maxi-
maal voor een half uur worden afgehangen; met vier leden een uur. De computer wijst een baan toe. Na afloop 
van de speeltijd kan opnieuw afgehangen worden. Op de site is een uitgebreide handleiding te vinden.

 De volgende bepalingen zijn van kracht:
 •  U mag uitsluitend voor uzelf afhangen.
 •  Zodra u een baan heeft afgehangen, dient u ook persoonlijk op het park aanwezig te zijn en te blijven.
 •  Een baan kan alleen afgehangen worden door 2 of 4 ledenpassen.
 Vanaf 01 april van enig jaar zijn de pasjes van het voorgaande jaar niet meer geldig. 
 Hetzelfde geldt voor aspirant-lidmaatschappasjes van het voorgaande jaar en tijdelijke pasjes die worden uitge-

geven aan nieuwe seniorleden. Hiermee kunnen dus na genoemde datum geen banen worden afgehangen.
11. BAAnveRlichting.
 De baanverlichting kan pas worden ingeschakeld bij invallende duisternis. Door een druk op de rode knop bli-

jft het licht ca. een half uur branden. Ca. 10 minuten voordat de tijd om is waarschuwt een lichtsignaal waar-
na eventueel opnieuw op de knop kan worden gedrukt. Omschakeling op handbediening mag slechts door 
bestuurs leden of daartoe aangewezen personen geschieden. 

12. intRoducés.
 •  Leden van T.C. Gilze kunnen niet –leden introduceren. Daarbij geldt de beperking dat per lid slechts 1 intro -
          ducé per dag is toegestaan.
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 •  Hiervoor kan tegen betaling van een door het bestuur vastgestelde prijs een reservering gemaakt worden op  
   het afhangbord met een geldigheidsduur van 1 dag.

 •  Het introducerende lid is verantwoordelijk voor zijn introducé en voor het naleven van het baanreglement.
 •  Introduceren is alleen mogelijk op doordeweekse dagen tot 18.00 uur en zaterdag en zondag tot 23.00 uur (met 

  uitzondering van tijden waarop clubactiviteiten plaatsvinden. Deze staan vermeld op de activiteiten kalender).
13. RiJwielen en Auto’s.
 Rijwielen dienen uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken te worden geplaatst. Auto’s dienen uitsluitend op 

de daarvoor bestemde parkeerplaats te worden geparkeerd.
14. inventARis.
 De inventaris is eigendom van T.C. Gilze. Het is niet toegestaan de inventaris naar buiten te verplaatsen. 
 Bij beschadiging kan T.C. Gilze de desbetreffende persoon aansprakelijk stellen.
15. ophAngen en Bevestigen.
 Het ophangen of bevestigen van voorwerpen aan of in het paviljoen is niet toegestaan zonder toestemming van 

het bestuur.
16. KleedRuimtes.
 De kleed- en doucheruimten dienen netjes achtergelaten te worden. Tennisrackets en -tassen dienen zoveel 

mogelijk in de kleedruimtes of in het bargedeelte in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden.
17. BeschAdiging of veRmissing.
 T.C. Gilze zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vermissing of beschadiging van spelmateriaal of 

goederen van leden of bezoekers van de tennisaccommodatie.
18. BespeelBAARheid vAn de BAnen.
 De tennisbanen zijn bespeelbaar als er geen sneeuw op ligt of bij opdooi, onvoorziene omstandigheden voor-

behouden. Het niet bespeelbaar zijn van de banen wordt bepaald door de commissie parkbeheer. Het is ten 
strengste verboden sneeuw te ruimen, met het oogpunt om de banen bespeelbaar te maken. De commissie 
parkbeheer zal dit zo mogelijk aangeven door het neerhalen van de netten.

 Bij betreden van de banen dienen de aanwijzingen op het hek opgevolgd te worden.
19. honden.
 Honden dienen op het tennispark aangelijnd te zijn.
20. veRlAten vAn het pARK.
 U dient te allen tijde het park rustig te verlaten zonder overlast te veroorzaken aan omwonenden.

 Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 14 december 2009 (getoetst ALV 20 januari 2010).

(laatst getoetst voor ALV 23 januari 2013)
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pAvilJoenReglement t.c. gilZe

01. Als basis geldt het huishoudelijk reglement van T.C. Gilze zoals vastgelegd door de Algemene Ledenvergadering.
02. De sluitingstijd van het paviljoen is 24:00 uur. Uitzonderingen hierop worden voor 1 april kenbaar gemaakt mid-

dels een publicatie op ons publicatiebord. De paviljoencommissie of een bestuurslid heeft te allen tijde het recht 
om bij zeer gering gebruik van het paviljoen, deze te sluiten. Bij geringe baanbezetting –minder dan vier per-
sonen- mag men het paviljoen vroeger sluiten. Dit wel in overleg met de aanwezige leden doch nooit eerder dan 
22:00 uur. Dit houdt in dat u tijdens een dagdienst nooit eerder mag sluiten ten gevolge van minimale be zetting. 
Deze consequentie accepteert u bij het inplannen van uw paviljoendienst. Indien er geen paviljoen dienst is 
ingepland, is het paviljoen in principe gesloten. Op dagdelen waarop geen paviljoen dienst is ingepland kun-
nen leden een extra vrijwillige paviljoendienst aanvragen. Dit dient te geschieden bij het paviljoencommissielid 
dat de planning verzorgd, minimaal een week van te voren zodat het sleuteladres hiervan tijdig op de hoogte 
kan worden gebracht. De paviljoencommissie beslist of de aanvraag kan worden goedgekeurd.Een vrijwillige 
paviljoendienst heeft dezelfde rechten en plichten als een gewone paviljoendienst en vervangt niet een van de 
verplichte paviljoendiensten.

 Bij extreem slecht weer of onbespeelbare banen de sleutel en het geldzakje inleveren bij de volgende paviljoen-
dienstmedewerker, of indien U de laatste dienst van die dag heeft, bij het sleuteladres. 

03.  Achter de bar mogen zich uitsluitend seniorleden van T.C. Gilze van 18 jaar of ouder bevinden die op dat mo-
ment ingedeeld zijn als paviljoendienst, dan wel meerderjarige personen die hiertoe gemachtigd zijn door de 
paviljoencommissie of een bestuurslid.

04. Aan personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt.
05. De paviljoencommissie stelt in overleg met het bestuur de prijzen van de artikelen vast.
06. Er dient zonder uitzondering contant, dan wel middels consumptiebonnen betaalt te worden.
07. Tijdens competitiedagen ontvangt ieder seniorlid incl. begeleiding, welke op die dag in Gilze competitie speelt 

1 kop koffie of thee gratis. Voor jeugdteams geldt een afzonderlijke regeling. Deze jeugdleden krijgen een con-
sumptiekaart ter waarde van een bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door de jeugdcommissie in overleg met 
het bestuur.

08. De bar mag niet onbeheerd worden achtergelaten tijdens de bardienst.
09. Indien u een geplande paviljoendienst niet kunt vervullen moet u zelf voor vervanging zorgen. U dient dit wel 

door te geven aan het commissielid dat de planning verzorgt.
10. Alle trainers hebben recht op 1 alcoholvrije consumptie per lesuur. 
11. Zorg dat u tijdig, d.w.z. ruim voldoende voor de openingstijd, de sleutel afhaalt op het sleuteladres. Het sleutel-

adres is zichtbaar op het prikbord.
12. Paviljoendienstmedewerkers zijn verplicht zich te houden aan de ter plaatse aanwezige schriftelijke instructie 

voor het beheer van keuken en bar. Zie hiervoor hygienecode die in de keuken hangt.
13.  Paviljoendienst medewerkers, maar ook alle leden dienen het paviljoen te allen tijde ordelijk achter te laten. 
14. Het tennispark en het paviljoen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van T.C. Gilze en genodigden.
15. Voor 11:00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden.
16. Sluitingstijden dienen strikt nageleefd te worden, overschrijdingen hiervan kunnen leiden tot intrekken van de 

vergunning.
17. De afdrachtstaten dienen compleet ingevuld en ondertekend te worden. Het zakje met het geld, afdrachtstaat 

en sleutel moet onmiddellijk geretourneerd worden naar het sleuteladres, nooit wachten tot de volgende dag. 
18. Bij problemen dient contact opgenomen te worden met een lid van de paviljoencommissie of een lid van het 

bestuur. De telefoonnummers hangen in het paviljoen.
19.  Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 14 december 2009 (getoetst ALV 20 januari 2010).

Laatst getoets voor ALV 23 januari 2013
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