
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WEESPER TENNISCLUB (2014) 

BESTUUR 
Artikel 1. 
Alle leden van het bestuur worden in functie gekozen. Naast het dagelijks bestuur, te weten voorzitter, 
secretaris, penningmeester, bestaat het bestuur uit een even aantal commissarissen. 
 
Artikel 2. 
Een commissaris is een bestuurslid, die een commissie in het bestuur vertegenwoordigt als voorzitter 
van die commissie. 
 
Artikel 3. 
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vicevoorzitter 
gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis 
van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door 
een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer 
bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. 
 
Artikel 4. 
Het bestuur treedt jaarlijks af en de bestuursleden kunnen zich op de algemene ledenvergadering 
terstond herkiesbaar stellen. Bij het niet herkiesbaar stellen van een bestuurslid draagt het bestuur 
tenminste 14 kalenderdagen voor de ledenvergadering een kandidaat aan de leden voor. Door 
tenminste 10 leden kunnen eveneens bestuursleden schriftelijk worden voorgesteld, mits deze 
kandidaten tenminste drie dagen voor de dag van de vergadering aan de secretaris worden 
opgegeven, met een verklaring van geen bezwaar van de kandidaat. 
 
Artikel 5. 
Bij het tussentijds bedanken van een bestuurslid draagt het bestuur binnen 21 dagen een 
bestuurskandidaat aan de leden voor. Wanneer hiertegen binnen 14 dagen geen bezwaren zijn 
binnengekomen, wordt hij/zij opgenomen in het bestuur. Wordt er binnen 14 dagen door tenminste 10 
stemgerechtigde leden een andere kandidaat voorgesteld, dan wordt er binnen 21 dagen een nieuwe 
vergadering uitgeschreven. 
 
Artikel 6. 
Het bestuur is belast met: 
1 – het beheer van het vermogen en de bezittingen, alsmede de leiding van alle zaken der vereniging. 
2 – de uitvoeringen van de bepalingen van de statuten, van het huishoudelijk reglement en verdere  
      reglementen en bepalingen en besluiten van de ledenvergadering. 
3 – de beslissing over alles, waarin bij de statuten, dit reglement of andere reglementen of besluiten  
      van de ledenvergadering is voorzien. 
4 – de uitlegging van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen. 
5 – het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording verschuldigd aan de  
      ledenvergadering. 
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de ledenvergadering voor verbintenissen welke in een door 
de ledenvergadering goedgekeurde begroting niet zijn opgenomen, indien de financiële gevolgen van 
de verbintenissen 5% van het totaalbedrag van de begroting te boven gaat. 
 
Artikel 7. 
De voorzitter schrijft de vergadering uit door middel van de secretaris, leidt deze en draagt zorg voor 
de naleving van het reglement. Hij kan debatten schorsen en in overleg met de overige bestuursleden 
vergaderingen verdagen of sluiten. 
 
Artikel 8. 
De secretaris houdt de notulen bij, is belast met de algemene correspondentie, zorgt voor de 
algemene administratie en het archief, brengt op de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit en draagt 
zorg, dat onder zijn hoede steeds een bijgewerkt exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 
reglement ter inzage ligt. 
 
 
 



Artikel 9. 
De penningmeester is belast met de zorg voor de financiën en is verantwoordelijk voor het beheer van 
de gelden van de vereniging. Hij geeft op de jaarlijkse ledenvergadering een overzicht van het 
financieel beleid gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering doet hij rekening en verantwoording aan de kascommissie. Tevens wordt door de 
penningmeester in de jaarvergadering een begroting ingediend voor het komende verenigingsjaar. 
 
COMMISSIES 
Artikel 10. 
De door de algemene ledenvergadering in functie gekozen commissaris vormt op of direct na de 
algemene ledenvergadering een commissie uit werkende leden. 
 
Artikel 11. 
De vereniging kent de volgende commissies: 
1 – de Technische Commissie 
2 – de Clubhuis Commissie/Commissie Algemene Zaken 
3 – de Jeugd Commissie 
 
5 – de Park Commissie 
7 – de Kas Commissie 
De eerste vijf commissies zijn in het bestuur vertegenwoordigd. 
 
DE TECHNISCHE COMMISSIE 
Artikel 12. 
Deze commissie heeft tot taak: 
1 – het mede adviseren van het bestuur omtrent de speelgelegenheid. 
2 – het samenstellen en begeleiden van de wedstrijdteams, die in de competitie van de KNLTB en in  
     wedstrijden tegen andere verenigingen zullen uitkomen. Het aantal teams wordt in overleg met het 
     bestuur vastgesteld in verband met de speelgelegenheid. 
3 – het organiseren van wedstrijden tussen leden onderling. 
4 – het organiseren van de wedstrijden voor het clubkampioenschap. 
5 – het organiseren van trainingen in overleg met bestuur en trainer. 
6 – het mede-organiseren van een open toernooi. 
 
DE CLUBHUIS COMMISSIE/COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
Artikel 13. 
De commissie heeft als primaire taak het exploiteren en in goede staat houden van het clubhuis, 
alsmede het aanbrengen van veranderingen en aanpassen van de accommodatie voorzover dit voor 
een goed beheer nodig en in het algemeen belang van de W.T.C. is. 
 
Clubhuis: het pand gelegen aan de oostzijde van het tennispark aan de Papelaan, bestaande uit 
recreatieruimte en kleedgelegenheid en behorende tot de eigendommen van de W.T.C. dan wel door 
de W.T.C. van derden in bruikleen gekregen goederen. 
 
Verantwoordelijkheden: de clubhuiscommissie zal direct na de jaarlijkse algemene vergadering een zo 
gedetailleerd mogelijk plan aan het bestuur voorleggen m.b.t. de te ondernemen activiteiten en de 
uitvoering hiervan. In dit plan zullen altijd de volgende punten genoemd moeten worden, alsmede de 
wijze waarop hiervan uitvoering zal worden gegeven: 
 
1 – Prijzen van de te voeren consumptieartikelen, die indien noodzakelijk, aangepast kunnen worden. 
2 – De voor dat jaar te voeren consumptieartikelen. 
3 – Begroting van de kosten voor verbetering interieur. 
4 – Begroting van de te verwachten opbrengst voortkomende uit de verkoop van consumptieartikelen. 
5 – Voorlopige agenda van de door de clubhuis commissie, het bestuur of een andere commissie van 
      de W.T.C. te organiseren evenementen. 
6 – Alle data van het bestuur en van de diverse commissies worden in overleg met de clubhuis 
      commissie vastgesteld. Wijzigingen hierin kunnen alleen na overleg met de clubhuis commissie  
      worden aangebracht. 
7 – Informatie over het schema voor huishoudelijke diensten, barbezetting en toezicht. 



Nadat het bestuur goedkeuring heeft gegeven aan het ingediende en besproken plan, berust de 
verantwoording voor de uitvoering hiervan in de meest uitgebreide zin bij de clubhuis commissie. 
Verder is de clubhuis commissie door het bestuur gemachtigd, kleine wijzigingen, die in het plan geen 
wezenlijke veranderingen teweegbrengen, uit te voeren, mits daarvan het bestuur tijdig mededeling 
wordt gedaan. 
 
De commissie voor algemene zaken heeft tot taak: 
 
1 – het culinair verzorgen van de senior activiteiten van de vereniging, zoals Nieuwjaarsreceptie,  
      openings- en slottoernooi senioren, open toernooi senioren, clubkampioenschappen e.d. 
      Tijdens deze activiteiten het zelfstandig inkopen, verkopen en bepalen van de te voeren 
      consumptie artikelen.  
2 – het organiseren van evenementen, die geen deel uitmaken van andere commissie. 
 
DE JEUGDCOMMISSIE 
Artikel 14. 
Deze commissie heeft tot taak: 
1 – het bestuur mede-adviseren over de speelgelegenheid. 
2 – het geven van leiding aan de jeugd, respectievelijk het stimuleren van jeugdtennis. Zij verricht de 
     werkzaamheden welke daaruit voortvloeien. 
3 – het samenstellen en begeleiden van wedstrijdteams, die in de jeugdcompetitie van de KNLTB en 
     in wedstrijden tegen andere verenigingen zullen uitkomen. 
4 – het organiseren van wedstrijden tussen junioren onderling. 
5 – het organiseren van jeugdtrainingen in overleg met het bestuur en trainer. 
6 – het organiseren van vriendschappelijke jeugdwedstrijden tegen andere verenigingen in overleg 
     met het bestuur. 
7 – het mede-organiseren van een open jeugdtoernooi. 
 
  Verwijderen tot er weer een commissie is. 
DE REDACTIE COMMISSIE Artikel 16. 
Deze commissie heeft tot taak de zorg voor het regelmatig doen verschijnen van het officiële 
cluborgaan De Matteklopper. De redactie draagt er zorg voor, dat alle bekendmakingen, welke het 
bestuur of de commissies wenselijk achten, in het officiële orgaan worden opgenomen. De redactie 
heeft het recht kopij niet te plaatsen of in te korten na overleg met de inzender van de kopij. 
 
DE PARK COMMISSIE 
Artikel 17. 
De park commissie wordt in het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter. 
De commissie heeft tot taak: 
1 – het onderhoud van de banen. 
2 – begroting maken van de kosten voor normaal en groot onderhoud van het clubhuis. 
3 – het onderhoud en het beheer van de opstallen, alsmede alle materialen op de banen aanwezig en 
     van de verwarmingsinstallatie in het clubhuis. 
4 – zorgdragen voor het in nette staat houden van het tennispark. 
 
DE KAS COMMISSIE 
Artikel 18. 
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt op voordracht van het bestuur een kas commissie 
van drie stemgerechtigde leden benoemd. Van de leden der kas commissie treden jaarlijks twee leden 
af, doch het derde lid mag nooit langer dan twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in deze 
commissie. De aftredende leden zijn niet herkiesbaar. 
 
 
ALGEMENE ZAKEN INZAKE COMMISSIES 
Artikel 19. 
De leden van de in de artikelen 12 t/m 18 bedoelde commissies hebben recht op vergoeding van de 
door hen ter uitvoering van hun werkzaamheden gemaakte kosten, tegen overlegging van deugdelijke 
bewijsstukken. 
 
Artikel 20. 



Indien het bestuur meent dat de in de artikelen 12 t/m 18 genoemde commissies hun taak niet naar 
behoren vervullen, kan het bestuur alle maatregelen nemen, die het nodig oordeelt om te komen tot 
een juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 
 
LEDENVERGADERINGEN 
Artikel 21. 
Een ledenvergadering wordt niet gehouden in de tijd van vakanties nl. 1 juli – 1 september, tenzij er, 
naar het oordeel van het bestuur een dringende noodzaak voor bestaat. In het laatste geval mogen 
geen andere voorstellen worden behandeld, dan die, welke naar het oordeel van de vergadering geen 
uitstel gedogen. 
 
Artikel 22. 
De leden kunnen hun stemrecht slechts uitoefenen, nadat zij de presentielijst hebben getekend. Indien 
een schriftelijke stemming plaatsvindt, benoemt de voorzitter uit de aanwezige leden een stembureau, 
dat bestaat uit tenminste drie leden. 
 
Artikel 23. 
Bij schriftelijke stemming zijn van onwaarde: 
1 – blanco stembriefjes. 
2 – onduidelijk of onjuist ingevulde stembriefjes. 
3 – stembriefjes met ondertekening en/of andere aanvullingen. 
4 – niet dichtgevouwen stembriefjes. 
 
Artikel 24. 
Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen wordt opnieuw gestemd. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot. Staken over 
een voorstel de stemmen, dan wordt dit geacht te zijn verworpen. 
 
Artikel 25. 
Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken, welke van twee of meer voorstellen het meest 
verkieslijk is. Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening gestemd, tenzij een later ingediend 
voorstel naar de mening van de voorzitter van de vergadering van verdere strekking is dan een eerder 
ingediend voorstel. In dat geval heeft het later ingediende voorstel voorrang. 
 
Artikel 26. 
Over personen wordt schriftelijk d.m.v. gesloten briefjes gestemd. 
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht. 
 
GELDMIDDELEN 
Artikel 27. 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
1 – contributies en entreegelden. 
2 – boetes. 
3 – subsidies. 
4 – donaties. 
5 – opbrengst clubactiviteiten. 
 



INTRODUCTIE 
Artikel 28. 
Een ieder heeft met toestemming van twee bestuursleden recht tot introduceren, met een maximum 
van drie keer per introducé per jaar. 
 
 
Artikel 29. 
Het introducerende lid is in alle opzichten aansprakelijk voor zijn introducé(s) en voor het betalen van 
een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 
 
Artikel 30. 
Het bestuur bepaalt of een hernieuwd lidmaatschap met voorrang verkregen kan worden. 
 
Artikel 31. 
Ereleden en leden van verdienste kunnen worden benoemd op voordracht van het bestuur. De 
benoeming geschiedt volgens de statuten. Buitengewone leden kunnen worden, zij, die wegens 
omstandigheden niet kunnen spelen. Dit wordt van geval tot geval door het bestuur geregeld. De 
contributie wordt door het bestuur van geval tot geval vastgesteld. Zij, die voor een buitengewoon 
lidmaatschappen aanmerking wensen te komen, moeten hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij 
de secretaris. 
 
Artikel 32. 
De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens 
verplicht de contributie en, indien verschuldigd het entreegeld te voldoen voor de door het bestuur 
aangegeven uiterste betaaldatum. 
 
Artikel 33. 
Alle seniorleden zijn verplicht mee te werken aan huishoudelijke diensten en/of barbezetting, zoals 
bedoeld in artikel 13 lid 7. 
Dispensatie kan worden verleend door de clubhuis commissie. 
 
Artikel 34. 
Schade aan de vereniging of aan harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan 
door het bestuur geheel of gedeeltelijkop dat lid worden verhaald. 
 
Artikel 35. 
Dispensatie van het huishoudelijk reglement kan worden verleend door de ledenvergadering. 
 
Artikel 36. 
Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door de ledenvergadering met meerderheid 
van stemmen, waarbij de voorgestelde wijzigingen in de agenda van de ledenvergadering dienen te 
zijn opgenomen. 
 
Artikel 37. 
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: 
Naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum. 
 
Artikel 38. 
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit 
reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 
 
Artikel 39. 
Onze vereniging conformeert zich aan het Bestuursreglement Alcoholverstrekking 
Voor sportkantines. (Zie bijlage) 
 
Artikel 40. 
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 03 maart 20143 maart 2013.          
   


