
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

TENNISVERENIGING 

ANNA PAULOWNA 

 
 

 



TVAP 
Sportpark Kleine Sluis 4 
1761 LP Anna Paulowna 
Tel:0223-532849 
Opgericht 1 juni 1972 

2 Huishoudelijk Reglement Versie- : 04-03-2022 

 

 

 

 

 
 
 
 

INHOUD 

 

Inhoudsopgave 

Baanreglement ................................................................................................................................................... 3 

Parkreglement .................................................................................................................................................... 5 

Verenigingsdiensten ........................................................................................................................................... 6 

Vergaderingen .................................................................................................................................................... 7 

Commissies ........................................................................................................................................................ 8 

Besluitvorming ................................................................................................................................................. 10 

Bestuur ............................................................................................................................................................. 10 

Verplichtingen van het bestuur ........................................................................................................................ 11 

Lidmaatschap. .................................................................................................................................................. 11 

Wettelijke en gemeentelijke bepalingen .......................................................................................................... 12 

Slotbepalingen ................................................................................................................................................. 13 
 



TVAP 
Sportpark Kleine Sluis 4 
1761 LP Anna Paulowna 
Tel:0223-532849 
Opgericht 1 juni 1972 

3 Huishoudelijk Reglement Versie- : 04-03-2022 

 

 

 

 

 
 

 
 

Artikel 1: 

 
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het door het bestuur vastgestelde baanreglement en 

aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de parkcommissie. 

 
Baanreglement 

 
Artikel 1-1 Algemeen: 

Uw ledenpas is strikt persoonlijk, voorzien van uw foto, bondsnummer en uw naam. De pas wordt 
éénmaal verstrekt. 

De tennisbanen mogen niet anders dan met voor kunstgrasbanen goedgekeurde tennisschoenen 

worden betreden. Bij twijfel beslist de parkcommissie. De spelers /speelsters dienen gekleed te 

zijn in tenniskleding. 

 
Artikel 1-2 Speelrecht: 

a. Alleen als u zich heeft geregistreerd met uw ledenpas op het digitale afhangbord, via de app 

of de website voor het betreffende baannummer en de tijd. 

b. Bij deelname aan een door het bestuur aangewezen vorm van tennis of tennisles, waarvoor 

als gevolg van een bestuursbesluit, geen lidmaatschap is vereist. Introducees zijn altijd 

welkom, als de bezetting van de banen dit toelaat. 

 
Artikel 1-3 Competitie: 

Competitieteams dienen zich te houden aan de door de KNLTB opgestelde competitiereglementen. 

Zij worden daar over geïnformeerd door de competitieleider TVAP. Boetes, die voortvloeien uit het 

niet houden aan de regels en dus verwijtbaar zijn aan de teams worden op de teams verhaald. De 

boete wordt door de penningmeester geïnd. 

 
Artikel 1-3a Recreatie tennis tijdens competitie, Open toernooien en 

Clubkampioenschappen: 

Zowel tijdens competitietennis als tijdens een open toernooi als tijdens de clubkampioenschappen 

kan de toernooileiding beschikken over alle banen. Als niet alle banen ingepland zijn, is 

recreatietennis alleen mogelijk in overleg met de aanvoerders van de competitieteams of met de 

toernooileiding. 

In volgorde van prioriteit worden de banen ter beschikking gesteld aan competitietennis, 

toernooien, lessen en recreatietennis. 

Op de website en via de app is de planning van de wedstrijden tijdig te zien en uiteraard is het 
mogelijk vrij te tennissen voor en na aanvang van de toernooiwedstrijden. 

 
Artikel 1-4 Reservering trainingsuren competitie: 
Ingetrokken 

 
Artikel 1-5 Afhangbord: 

Bij misbruik van het afhangsysteem, zal zeker bij herhaling worden opgetreden door het Dagelijks 
Bestuur. 

 
Artikel 1-6 Speeltijden: 

Enkel- en dubbelspel per periode van 19 – 21 uur: Enkel 30 min. Dubbel 60 minuten. 

Enkel- en dubbelspel per periode buiten 19-21 uur: 60 minuten. 

Aansluitend aan deze speeltijd, indien niet door anderen gereserveerd, per periode van 15 

minuten. 
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Artikel 1-7 Reserveringen: 

Indien men niet wenst te dubbelen als er nog meer wachtenden zijn, dan verliest men speelrecht. Bij 

reservering op een bepaald tijdstip, dient men dit voor aanvang te bevestigen op het afhangbord in de 

hal van de kantine. 

 
 

Artikel 1-8 Volgorde reservering: 

1e vrije of vrij komende banen. 

2e langst bespeelde banen. 

Bij gelijke speelduur eerst enkelspelbanen afhangen. 

 
Artikel 1-9 Betreden banen: 

Op de wisseltijden. 

 
Artikel 1-10 Doorspelen: 

Het is toegestaan aansluitend op de gespeelde periode wederom af te hangen op een niet 
gereserveerde baan. 

 
Artikel 1-11 Slepen: 

Men is verplicht de banen te slepen met een sleepmat: 

Bij einde bespelen (wisselen), 

Even voor het uitgaan van de verlichting. 

 
Artikel 1-12 Jeugdleden 

De jeugdleden mogen spelen op de volgende dagen en tijden: 

Jeugd t/m 12 jaar (basisschooljeugd) wordt toegestaan te tennissen tot 19:30 uur, ook in het weekend. 

Voor de jeugd (13 t/m 17 jaar, middelbare school) is geen tijdslimiet van toepassing. 

In de maanden juli en augustus mogen alle jeugdleden gedurende de gehele avond gebruik maken 
van de banen. 

 
Artikel 1-13 De banen mogen niet bespeeld worden: 

 
Artikel 1-13-1 Bij opdooi. Hiervan is sprake als de banen bevroren zijn en dooi is 

ingetreden. Het wegtrekken van het wit bevroren / wit berijpte uiterlijk van 

de banen is de eerste van twee stappen daarin, helaas is de voortgang van 

de tweede stap (het ontdooien van de baan zelf) lastig te volgen. Volg 

aanwijzing parkcommissie i.v.m. het kunnen beschadigen van het 

waterdoorlatende onderdoek 

 
Artikel 1-13-2 Bij IJzel: Bespelen onder deze omstandigheden verboden. 

Geeft schade aan de kunstgrasmatten. 

 
Artikel1-13-3 Bij Sneeuw : Bespelen onder deze omstandigheden heeft geen zin. 

Geeft gevaar voor lichamelijk letsel. 

 
Bij twijfel geldt: niet spelen of informeer bij de parkcommissie! 

Aanwijzingen van de parkcommissie in deze dienen altijd gerespecteerd te 

Worden. 
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Artikel 2: 

 
Parkreglement 

 
Artikel 2-1: 

De verwoording van wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. 

Ieder die het aangaat wordt geacht met de regels van het park-, en baanreglement bekend te zijn. 

 
Artikel 2-2: 

(Brom)fietsen moeten op de parkeerplaats van het park geplaatst worden. 

Binnen het park mag geen gebruik gemaakt worden van (brom)fietsen of andere vervoermiddelen. 

Anders dan bij noodgevallen 

Motorvoertuigen moeten worden geplaatst op het parkeerterrein van de gemeente. 

 
Artikel 2-3: 
Honden moeten aangelijnd zijn, loslopende dieren op het park zijn verboden. 
Ouders moeten voldoende toezicht houden op meegenomen kinderen, zodat zij geen last of schade 
veroorzaken. 
Toeschouwers en personen, die niet aan het tennissen zijn, mogen niet binnen de afrastering van/op de 
banen komen. 
Men is verplicht in alle gevallen van beschadiging of schade aan de banen, speelmatten, meubilair of 
zaken direct te melden aan het bestuur of de parkcommissie. 
Roken op het park is niet toegestaan. 

 
Artikel 2-4: 

Lesgeven mag alleen door daartoe aangewezen tennisleraren /leraressen. 

 
Artikel 2-5: 

Niet toegestaan zijn al die gedragingen en handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals: 

Hinderlijk en onbehoorlijk optreden. 

Het maken van muziek. (Draagbare radio’s) 

Spelen met ballen buiten de baan, anders dan in de oefenkooi. Belopen van taluds en 

beplantingen. 

Beklimmen van muren, gebouwen en afrasteringen. Springen of stappen over de netten op de 

baan. 

Verontreinigen van de banen en het toebehorende terrein. 

 
Artikel 2-6: 

De leden van de parkcommissie kunnen en mogen namens het bestuur corrigerend optreden. 

De te nemen maatregelen kunnen zijn: 

het geven van aanwijzingen, tot het innemen van hun ledenpas en het onmiddellijk ontzeggen van de 

aanwezigheid op het park. 

De ingenomen ledenpas zal met opgave van redenen aan het bestuur worden overhandigd. 

 
Artikel 2-7: 

De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor beschadigde, ontvreemde of verloren 

geraakte eigendommen van leden of bezoekers. 
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Artikel 3: 

 
Verenigingsdiensten 

 
Artikel 3-1: 
Ieder volwassen lid is verplicht kantinediensten te verrichten.  
De kantinecommissie publiceert een lijst met kantinediensten. 
Elk lid kan inschrijven op de vrijgegeven kantinediensten. De niet-ingeboekte diensten wijst de 
kantinecommissie aan de leden toe op basis van de actuele ledenlijst zoals deze door de 
ledenadminstratie wordt bijgehouden. 
Met het vervullen van de kantinedienst spaart het lid punten. Eerst als alle leden een kantinedienst 
hebben vervuld start de kantinecommissie een nieuwe ronde.   

 
Artikel 3-2: 

Leden kunnen zichzelf indelen voor de kantinediensten. De diensten, waarop men kan intekenen, 

worden tijdig gepubliceerd op de website. 

Het bestuur kan op individuele aanvraag besluiten vrijstelling te verlenen om redenen van gezondheid, 
leeftijd of andere bijzondere omstandigheden. 

De secretaris administreert/beheert de vrijstellingen gegeven door het bestuur. 

 
Artikel 3-3: 

a. Als een lid geen kans ziet om zijn verenigingsdienst(en) te vervullen, of anderzijds 

verkiest dat niet te doen, kan hij zijn dienst(en) laten overnemen door een ander lid. 
Als dat zo wordt overeengekomen blijft het lid zelf verantwoordelijk voor de vervulling 

van de dienst, ook als het vervangend lid verstek laat gaan. 
b. De kantinecommissie beschikt over een lijst van leden die bereid zijn de dienst over te 

nemen tegen betaling van € 40. In ‘noodgevallen’ kan de kantinecommissie 

bemiddelen.  

c. De verenigingsdienst ‘kantinedienst’ kan worden afgekocht tegen betaling van € 45 per 

keer. Dit dient aan het begin van het seizoen, uiterlijk op 1 januari te worden 

opgegeven. 

d. Als een overeengekomen/ ingeplande dienst uiteindelijk niet wordt uitgevoerd, zal er 

een boete van € 50 worden opgelegd. 
 

Artikel 3-4: 

Aan leden die zonder goede reden een verenigingsdienst niet vervullen, wordt een boete van  

€ 50,= opgelegd, tenzij er naar het oordeel van de kantinecommissie (namens het bestuur) 

zwaarwegende redenen zijn om geen boete te heffen. De verplichting tot betalen van deze boete 

vervalt niet door het beëindigen van het lidmaatschap. 

 
Artikel 3-5: 

De boeteprocedure is vervolgens: 

a. De penningmeester stuurt een boetebrief. 

b. Het lid heeft 4 weken de tijd om de boete te betalen. 

c. Indien het lid de boete niet binnen 4 weken heeft betaald, schorst het bestuur op grond van 

artikel 7 van de statuten het betreffende lid voor maximaal 4 weken waarbinnen het lid alsnog 

zijn boete kan betalen. 

d. Indien het lid de boete in bovengenoemde periode niet heeft betaald, beëindigt het bestuur het 
lidmaatschap van betreffend lid door opzegging op grond van artikel 6.1c van de statuten. 

e. De secretaris brengt betreffend lid van een schorsing en/of een opzegging schriftelijk op de 

hoogte. 

f. Betreffend lid blijft aan de vereniging de contributie over het lopende kalenderjaar 

verschuldigd. 
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Artikel 4: 

 
Vergaderingen 

 
Artikel 4-1: 

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de 

vereniging aanwezig te zijn. (maar niet bij bestuurs-, kascommissie-, wedstrijdcommissie- en 

jeugdcommissievergaderingen). 

 
Artikel 4-2: 

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, evenals de vergadering te schorsen of te verdagen. 

 
Artikel 4-3: 

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke 

convocatie of per e-mail aan ieder bestuurslid, ten minste 5 dagen vóór de datum van de vergadering. 

Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op 

verzoek van ten minste drie bestuursleden. 

Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursleden vergadering 

niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot 

bijeenroeping bevoegd. 

 
Artikel 4 - 4: 

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 leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe 

strekkende schriftelijk verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, 

uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering. 

 
Artikel 4-5: 

Een besluit van of een benoeming door de algemene vergadering niet rechtstreeks betrekking 

hebbende op een agendapunt der vergadering is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 lid 9 en 10 

van de Statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen - of 

een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen (blanco stemmen daaronder niet inbegrepen) en naar aanleiding van een voorstel, dat naar 

oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, 

statutenwijziging of ontbinding van de vereniging. 

 
Artikel 4-6: 

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen 

van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de 

verzending der convocaties, door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, 

alsmede al hetgeen de tot bijeenroepen van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. 

 
Artikel 4-7: 

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten, worden in die vergadering aan de orde 

gesteld en behandeld. 

Bij ieder punt wordt tevens behandeld, ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan 

voorstel, het welk rechtstreeks met het aan orde zijnde agendapunt samenhangt, mits dit in geval van 

een algemene leden vergadering ondersteund wordt, door tenminste vier andere leden. 
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Artikel 5 

 
Commissies 

 
Artikel 5-1: 

De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere 

opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de 

benoemde commissie. De commissies dienen te allen tijde verantwoordelijkheid af te leggen aan het 

algemeen bestuur. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van 

iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. Voorzitters van commissies zijn niet automatisch lid 

van het hoofdbestuur, maar wel oproepbaar. De commissies (met uitzondering van de commissie als 

bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten) kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. 

Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet 

door andere worden vervangen. 

 
Artikel 5-2: 

De kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, (en een 

plaatsvervangend lid) wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een 

plaatsvervangend lid, die bij afwezigheid van een commissielid diens plaats zal innemen. Dit 

plaatsvervangende lid, zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, 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 gehad heeft. 

 

Artikel 5–3: 

De taken en bevoegdheden van de diverse commissies. 

 
Algemeen: 

Een commissie is een zelfstandig opererende eenheid binnen de tennisvereniging TVAP. Iedere 

commissie dient het belang van de vereniging. Hierbij houdt de commissie rekening met de visie of 

missie van de vereniging. Deze staan beschreven in de diverse beleidsplannen van de vereniging. 

De commissie bestaat doorgaans uit een aantal leden waarvan er één een voorzitters rol bekleedt. 

Hij of zij is het aanspreekpunt van de commissie en verplicht zich om het algemene bestuur van 

TVAP goed te informeren over de gang van zaken in en rondom de betreffende commissie (zoals het 

delen van notulen van gehouden vergaderingen). 

 
 

Generieke taken voor alle commissies zijn: 

1. Het houden en notuleren van vergaderingen en het onderling uitwisselen van de notulen. 

2. Het adviseren van het algemeen bestuur aangaande zaken die specifiek bij die commissie hoort. 

3. Het onderhoudt goede banden (communicatie) met de andere commissies. 

4. Budgetbewaking en verantwoording afleggen hieromtrent. 

5. Input leveren voor de algemene agenda (Jaar planning, activiteitenkalender) i.v.m. afstemming 

(zoals kantinediensten). 

6. Opstellen van een plan (hoe gaan we de dingen doen) aangevuld met instructies. 

7. Verzorgen van informaties op website of in clubblad. 
 

De jeugdcommissie: aanspreekpunt voor jeugdzaken. 

1. Organiseren activiteiten voor de jeugd. 

2. Onderhouden van contacten met de jeugd en de ouders van de jeugd. 

3. Onderhouden contact KNLTB betreffende jeugdzaken. 

4. Onderhouden van contacten met jeugdtrainer(s). 

5. Zorgen (i.s.m. bestuur) voor een goede organisatie rondom het lesgeven aan de jeugd. 
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De wedstrijdcommissie: is opgedeeld in een aantal kartrekkers voor het organiseren van activiteiten. 

 

De kantinecommissie: aanspreekpunt aangaande “horeca” zaken. 

1. Zorgt voor het onderhoud van het paviljoen incl. de inventaris. 

2. Zorgt voor het assortiment in de kantine rekening houdend met prijs en kwaliteit. 

3. Onderhoudt contacten met leveranciers. 

4. Stelt met penningmeester de verkoopprijzen vast. 

5. Verantwoordelijk voor de invulling van de bardiensten. 

6. Verantwoordelijk voor het schoonhouden van het clubgebouw. 

7. Verzorgt werkinstructies voor kantinedienst lopende leden. 

8. Ziet toe op de uitvoering van wettelijke regelingen. 

 
De parkcommissie: aanspreekpunt voor alle fysieke en technische zaken op het park. 

1. Zorgt voor het onderhoud van de kunstgrasbanen. 

2. Zorgt voor het onderhoud van het gehele park incl. de tennisbanen. 

3. Verantwoordelijk voor de organisatie van de diensten “parkonderhoud” en “groenvoorziening”. 

4. Onderhoud contacten met overheidsinstanties aangaande technische zaken op het park. 

5. Zorgt voor de veiligheid op het park. 

 
De sponsorcommissie: aanspreekpunt voor sponsoring 

1. Zorgt voor het leggen van contacten met (potentiële) sponsors. 

2. Draagt zorg voor het verbeteren van de uitstraling, imago en naamsbekendheid TVAP. 

3. Organiseert activiteiten op het park in relatie tot de sponsors. 

4. Verantwoordelijk voor de redactionele activiteiten. 

 
De toernooicommissie: aanspreekpunt voor een toernooi. 

1. Verantwoordelijk voor het organiseren en goed doen verlopen van een toernooi. 

2. Overleg met bestuur over planning activiteiten en begroting 

3. Het evalueren van het toernooi met het bestuur en het afleggen van verantwoording m.b.t. de 

financiën. 

4. Overleg met andere commissies waarmee wordt samengewerkt zoals kantinecommissie. 

 
De commissie website beheer: 

1. Zorgt voor onderhoud en up daten website. 

2. Houdt hierover contact met bestuur en commissies. 

 
Naast de commissies kent de vereniging een aantal kartrekkers; dit zijn groepjes van leden, die een 

bepaald evenement organiseren, zoals clubkampioenschappen, straten- en matentoernooi, 

feestavond, racketavonden, cocktailtoernooi, zomer mix en einde jaar middag veteranen. De 

activiteitenkalender wordt verzorgd vanuit het bestuur. 
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Artikel 6: 

 
Besluitvorming 

 
Artikel 6–1: 

Verlangt betreffende een aan de orde gesteld voorstel, geen van de stemgerechtigde leden 

tegenstemmen, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval 

wordt de stemming overgedaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, 

wordt tot stemming overgegaan. 

 
Artikel 6-2: 

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat 

van de 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 een stem. 

Stemming over zaken geschiedt door handopsteken. 

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. 

Artikel 6-3: 

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 het Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van 

de benoeming van ereleden. 

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de Statuten of het Huishoudelijk 

Reglement anders is bepaald. 

Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 

 

 
Artikel 7: 

 
Bestuur 

 
Artikel 7-1: 

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te 
aanvaarden. Zie Artikel 4-4. 

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 stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden 

uitgeoefend. 

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van drie jaar een bestuurslid gekozen. Het bestuur 
bestaat uit een oneven aantal leden. 

Ieder jaar treden twee 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 direct herkiesbaar. De 

verkiezingen van bestuursleden, ter vervanging van de aftredende, geschieden in de eerste algemene 

vergadering, waarin daartoe mogelijkheid bestaat. 

Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip 

waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. Bestuursleden kunnen 

ook zitting hebben in een commissie. 

 
Artikel 7-2: 

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter 

gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. 

Bij afwezigheid van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden 

waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. 
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Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het 

bestuur. 

In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk 
reglementair aftreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. 

 
Artikel 7-3: 

Schade aan bezittingen van de vereniging of aan de vereniging zelf toegebracht of mede veroorzaakt 

door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 

 
Artikel 7-4: 

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c van de Statuten wordt gesteld op € 7000,=. 

 

 
Artikel 8 

 
Verplichtingen van het bestuur 

 
Artikel 8-1: 

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: 

a. Namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen. 

b. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergadering en vergaderingen van het bestuur. 

c. De bezittingen en schulden van de vereniging. 

Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan gebruik korter dan een jaar duurt, hoeven 
daarin niet te worden opgenomen. 

Van de onder ”a” bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één 
week inzage worden verstrekt. 

 
Artikel 9: 

 
Lidmaatschap. 

 
Artikel 9-1: 

a. TVAP kent een jaar- en een ½ jaarlijks lidmaatschap. 

b. Het ½ jaarlijks lidmaatschap is voorbehouden aan senioren die bij een andere vereniging een 

seizoensport beoefenen, zoals voetbal, tennissen op gravel, etc. Het tarief voor een 

halfjaarlidmaatschap bedraagt 75% van het tarief van het jaarlidmaatschap. 

c. Een jaarlidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari. Gezien het feit dat in de statuten 

opgenomen is dat er sprake is van 4 weken opzegtermijn dient een lidmaatschap uiterlijk 1 

december van een jaar opgezegd te worden. 

d. Een ½ jaarlidmaatschap loopt van 1 april tot 1 oktober of van 1 oktober tot 1 april van een jaar 
en wordt automatisch door TVAP opgezegd. 

e. Lidmaatschap “niet spelende leden” is voorbehouden aan leden met een jaar lidmaatschap 

wanneer zij door een blessure niet meer in staat zijn te tennissen. De contributie voor een niet 

spelend lid bedraagt € 25,-- en kan aangegaan worden na overleg met de penningmeester. 

Een niet spelend lidmaatschap moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. 

 
Artikel 9-2: 

TVAP kent binnen de contributie verschillende tarieven: 

1. Voor juniorleden t/m 18 jaar. ( Dit zijn de leden, die voor de eerste januari van het 

verenigingsjaar nog geen achttien jaar oud zijn) Dit tarief is afhankelijk van de 

activiteiten, waaraan het jeugdlid wil deelnemen. 

2. Voor seniorleden vanaf 19 jaar. ( dit zijn de leden die voor aanvang van het 

verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt) 

Het contributiebedrag wordt jaarlijks door de penningmeester voorgesteld aan de ledenvergadering. 
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Artikel 9–3: 

Het lidmaatschap wordt aangegaan door het volledig invullen van het inschrijfformulier en het 

inleveren van een pasfoto. 

Na ontvangst door de ledenadministratie van TVAP ontvangt het nieuwe lid een welkomstbrief met 

daarin vermeld de contactpersonen voor nieuwe jeugd- en seniorleden. Er staat ook in dat de 

gegevens van het nieuwe lid worden doorgegeven aan de contactpersonen en dat één van hen 

contact op zal nemen om het nieuwe lid wegwijs te maken binnen de vereniging. Bij juniorleden staat 

dat iemand van de jeugdcommissie contact op zal nemen. 

Bij deze brief is een A-4tje gevoegd met daarop vermeld de belangrijkste informatie voor senior dan 

wel junior leden en een sleutel van het tenniscomplex als het gaat om het eerste lid van een gezin. 

Deze sleutel is te leen en dient ingeleverd te worden bij opzegging van het lidmaatschap. 

 
Artikel 9-4: 

De leden zijn verplicht het secretariaat op de hoogte te stellen van wijzigingen van hun : 

Woongegevens, telefoonnummer en e-mail adres. 

 
Artikel 9–5: 

Het opzeggen van het jaarlidmaatschap gebeurt altijd schriftelijk bij de ledenadministratie uiterlijk voor 

1 december van een jaar. 

Bij opzeggen in de loop van een contributieperiode wordt geen contributie terugbetaald. 

Het opzeggen van een ½ jaarlijks lidmaatschap gebeurt automatisch vanuit de ledenadministratie van 

TVAP. 

 
Artikel 10: 

 
Wettelijke en gemeentelijke bepalingen 

 
Artikel 10-1: Rookverbod. 

In het gehele kantinecomplex geldt een algemeen rookverbod. 

 
Artikel 10-2: Verantwoord alcohol gebruik. 

De regels met betrekking tot een verantwoorde verstrekking en gebruik van alcohol zijn vastgelegd in 

Het bestuursreglement “alcohol in sportkantines”. Dit reglement is op iedere kantine gebruiker van 

kracht en ligt altijd in de kantine ter inzage. 

 
Artikel 10-3: Voedsel veilig werken. 

De regels met betrekking tot het op een veilige wijze verstrekken van voedsel en dranken zijn 

vastgelegd in de “hygiënecode voor de Horeca” en zijn van kracht voor alle verstrekkers van voedsel 

en dranken in de kantine. Het reglement en aanvullende werkinstructies ligt altijd in de kantine ter 

inzage. 

 
Artikel 10-4: Horeca vergunning afgegeven door gemeente Anna Paulowna d.d. 12 september 2006. 

TVAP valt onder de bepalingen voor de para commerciële instellingen. Dit houdt in dat, zoals is 

aangegeven in de APV Hollands Kroon, artikel 2:34a, alcoholhoudende drank alleen mag worden 

verstrekt van maandag tot en met zondag na 12.00 uur en tot twee uur na de laatste activiteit, maar 

uiterlijk tot 00.00 uur.. Het is verboden sterke drank te verstrekken. 
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Artikel 11: 

 
Slotbepalingen 

 
Artikel 11–1: 

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit 

Huishoudelijk Reglement, tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 12: 

 
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 26-01-2007. 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 08-02-2008. 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 06-02-2009. 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 12-02-2010. 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 04-02-2011. 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 10-02-2012. 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 01-02-2013 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 06-02-2015 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op : 08-02-2019 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op :  07-02-2020 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op:   04-03-2022 

 
Laatste aanpassing was op : 30-06-2007. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 11-12-2007. 

Laatste aanpassing was op : 14-02-2008. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 29-02-2008. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 17-05-2008. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 18-02-2009. 

Laatste aanpassing was op : 19-02-2010. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 05-02-2011. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 19-02-2012. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 01-05-2012. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 25-03-2013. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 06-02-2015. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op : 08-02-2019. 

Laatste aanpassing en toevoeging was op 
Laatste aanpassing en toevoeging was op  

: 07-02-2020 
            :04-03-2022  
 

 

 


