
Huishoudelijk Reglement 
 
Voor het reilen en zeilen binnen HTC de Ypelaer zijn afspraken vastgelegd in de statuten 
van onze vereniging en in het huishoudelijk reglement. Een ieder kan lid worden van 
eerdergenoemde vereniging met inachtneming van navolgende condities: 
 

1. Aanmelding van nieuwe leden geschiedt door middel van het daarvoor bestemd 
aanmeldingsformulier en ingevuld machtigingsformulier voor incasso. 

2. Nieuwe leden kunnen zich op ieder moment aanmelden. Zij betalen eenmalig 
inschrijfgeld. De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks bij bestuursbesluit 
vastgesteld. 

3. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. De verschuldigde contributie zal per 
kwartaal geïncasseerd worden. 

4. Bij een ledenaantal van 1200 geldt een ledenstop en volgt een wachtlijst. 
5. Bij een ledenaantal hoger dan 1150 leden krijgen nieuwe leden van binnen de 

gemeente Hilvarenbeek voorrang op nieuwe leden van buiten de gemeente 
Hilvarenbeek; dit ter beoordeling van het bestuur. Voor laatstgenoemde nieuwe leden 
volgt een wachtlijst. 

6. Als een senior, zijnde ouder van een gezin, lid is van de vereniging kunnen verdere 
gezinsleden automatisch lid worden, met dien verstande dat punt 4 niet wordt 
overschreden. Gezinsleden van leden krijgen hierbij voorrang op degenen, die op 
een wachtlijst staan. 

7. De contributiegelden worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering, onderverdeeld naar de categorieën senioren, junioren, aspiranten 
en rustende leden. Tevens worden de reducties, welke op deze contributiebedragen 
mogelijk zijn, vastgesteld. Vooralsnog gelden deze voor het vierde en volgende 
gezinslid c.q. gezinsleden. Senioren zijn natuurlijke personen, die op 1 januari van 
het desbetreffende jaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.  Junioren zijn 
natuurlijke personen, die op 1 januari van het desbetreffende jaar de zeventienjarige 
leeftijd nog niet hebben bereikt, maar in dat jaar de dertienjarige leeftijd zullen gaan 
bereiken.  Aspiranten zijn natuurlijke personen die in het desbetreffende jaar de 
dertienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. 

8. Rustende leden zijn leden, die om gegronde gezondheids- of andere redenen niet in 
staat zijn te tennissen. Dit rustend lidmaatschap geldt tot dat men zich weer als 
spelend lid aanmeld of dat men het lidmaatschap volgens artikel 10 opzegt. 

9. Overgang van actief lid naar rustend lid kan alleen schriftelijk (of per e-mail) met 
opgaaf van redenen bij de ledenadministratie. Een rustend lidmaatschap gaat altijd in 
op de eerste dag van een volgend kwartaal. De spelerspas zal per die datum ook in 
het bezit moeten zijn van de ledenadministratie. 

10. Opzegging van het lidmaatschap dient bij de ledenadministratie schriftelijk (of per e-
mail)  te geschieden voor de eerste dag van een volgend kwartaal. Afspraken 
gemaakt volgens het reglement bardiensten dienen te worden nagekomen. 

11. Onder introducé wordt verstaan, diegene die incidenteel door een lid van de 
vereniging wordt geïntroduceerd. Het tarief voor een introducé wordt jaarlijks bij 
bestuursbesluit vastgesteld. 

12. Het bestuur houdt zich het recht voor personen, die zich aanmelden voor het 
lidmaatschap, te weigeren. 

13. Incidentele afwijkingen, via een daartoe schriftelijk ingediend verzoek, van dit 
huishoudelijk reglement zijn alleen mogelijk bij bestuursbesluit. 

14. Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement worden genomen door de Algemene 
Vergadering. 

 
 

Vastgesteld en bekrachtigd op de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2012. 


