
Amstelveen, 27 november 2019

Geachte leden,

Voor u ligt het gewijzigde Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Binnen het 
bestuur hebben wij de laatste tijd nagedacht over enkele aanpassingen, die beter 
aansluiten bij de wijze waarop het bestuur tegenwoordig functioneert. Ook zijn er 
externe redenen om enkele aanpassingen in het reglement aan te brengen, zoals de 
nieuwe richtlijnen voor het privacybeleid.

In de uitnodiging voor deze ALV hebben wij u al laten weten dat, door het vertrek van 
Benno de Paauw uit het bestuur, het bestuur volgend jaar uit 6 leden zal bestaan. Wij 
zoeken naar mogelijkheden om een kleiner en slagvaardiger bestuur te maken. Ons 
idee was om komend jaar met 6 leden door te gaan, waarbij bij het staken der 
stemmen de voorzitter de doorslaggevende rol heeft. Daarvoor hadden wij artikel 15, 
lid 1 toegevoegd aan de nieuwe versie van het reglement.

In de Statuten van de vereniging staat echter in artikel 9, lid 1 dat het bestuur uit een 
oneven aantal leden moet bestaan en in artikel 20, lid 2 staat dat het Huishoudelijk 
Reglement niet in strijd mag zijn met de Statuten.

Daarom stellen wij u voor om voor het komend jaar dispensatie te verlenen aan het 
bestuur en de grootte van het bestuur met 6 leden toe te staan. In het komend jaar 
zullen wij nadenken over de verdere invulling van de taakverdeling binnen een 
oneven aantal bestuursleden. 

Namens het bestuur

Marga Moeijes, secretaris

LTC Startbaan
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Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen

Artikel 1
1. De leden zijn verplicht zich te houden aan het baanreglement.
2. De leden dienen de schriftelijke en mondelinge aanwijzingen van het bestuur, 

commissies en het barpersoneel te respecteren.
3. Het dragen van gepaste tenniskleding en geschikt schoeisel op de baan is verplicht. 

Artikel 2
1. De contributie dient vóór 1 april, de dag waarop het buitenseizoen officieel start, 

voldaan te zijn.
2. In uitzonderlijke gevallen kan aan de penningmeester gevraagd worden om een 

betalingsregeling.

  Artikel 3
1. Onder bijzondere leden als genoemd in artikel 4 lid 1 sub f van de Statuten vallen in 

ieder geval kwartaalleden.
2. Kwartaalleden kunnen tegen gereduceerd tarief eenmalig voor drie aaneengesloten 

maanden lid zijn van de vereniging. Het tarief wordt vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering.

   Artikel 4
1. De leden hebben het recht om aanwezig te zijn bij alle evenementen, wedstrijden en 

vergaderingen van de vereniging.
2. In afwijking van bovenstaande bepaling is geen recht op aanwezigheid bij bestuurs- 

en commissievergaderingen.
3. De leden hebben het recht om drie keer per jaar een introducé te laten spelen tegen 

de betaling van € 5,- per keer voor personen boven de zeventien jaar en € 2,50 voor 
personen tot en met zeventien jaar . Het bestuur heeft de vrijheid om nadere 
voorwaarden aan dit recht te stellen.

      Vergaderingen

      Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden minimaal eens in de twee maanden gehouden.
2. Wanneer de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dat noodzakelijk achten kan 

een vergadering vervallen dan wel ingelast worden.

3. De voorzitter heeft de leiding over de vergadering en heeft daarbij de bevoegdheid 
om de spreektijd van bestuursleden te beperken alsmede de vergadering te schorsen 
of te verdagen.

4. Ieder bestuurslid ontvangt uiterlijk de dag voor de vergadering een uitnodiging met 
bijbehorende agenda.

Artikel 6
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1. Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen 
functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden, leden 
van verdienste en/of studentleden.

2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zekerheid heeft dat 
de kandidaat de eventuele benoeming zal aanvaarden. 

3. Kandidaatstelling door leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris 
van een schriftelijke verklaring tezamen met een bereidverklaring van de kandidaat, 
uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 7
De agenda van de algemene ledenvergadering bevat naast de uit de Statuten en de uit 
dit reglement voortvloeiende punten ieder voorstel, dat ten minste zeven dagen voor 
verzending van de convocatie door ten minste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is 
ingediend alsmede dat wat het bestuur wenst.

Commissies

Artikel 8
1. De algemene ledenvergadering kan één of meer commissies benoemen.
2. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies;
- Technische Commissie
- Jeugd Commissie
- Communicatie Commissie
- Kascontrole Commissie
- Sponsor Commissie
3. Bij of na benoeming kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van iedere 

commissie worden geregeld of gewijzigd.
4. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden, met 

uitzondering van de Kascontrole Commissie.
5. Afzonderlijke leden van de commissies kunnen door het bestuur en/of de algemene 

ledenvergadering worden ontslagen met uitzondering van de Kascontrole Commissie.

Artikel 9
1. De leden van de commissies worden voor twee jaar benoemd met uitzondering van 

de Kascontrole Commissie.
2. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de Technische Commissie of de Jeugd 

Commissie.

Artikel 10

1. De Kascontrole Commissie bestaat uit twee leden, die geen deel uit mogen maken 
van het bestuur of een andere commissie.

2. De leden van de Kascontrole Commissie worden door de algemene 
ledenvergadering gekozen voor de duur van één jaar en zijn aansluitend tweemaal 
herkiesbaar.
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3. Een nieuw lid van de Kascontrole Commissie wordt vóór de algemene 
ledenvergadering door het bestuur aangezocht en op de algemene ledenvergadering 
voorgedragen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar een lid met financiële 
expertise.

4. De Kascontrole Commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en 
is verplicht ten minste één keer per jaar de kas, de boeken en de bescheiden te 
controleren.

5. Van de bevindingen van haar onderzoek brengt de Kascontrole Commissie verslag 
uit op de algemene ledenvergadering.

6. De Kascontrole Commissie is bevoegd voorstellen te doen aan het bestuur en 
adviezen te geven betreffende het financiële beleid en de wijze van administreren.

Artikel 11

1. De werkzaamheden van de Technische Commissie en de Jeugd Commissie bestaan 
onder meer uit het regelen en het verzorgen van de competitie, toernooien en andere 
wedstrijden.

2. De werkzaamheden van de subcommissies Baan Commissie, Dames Commissie en 
Veteranen Commissie geschieden onder verantwoordelijkheid van de Technische 
Commissie. 

Sponsoring

Artikel 12
Als sponsoren van de vereniging worden aangemerkt bedrijven, instellingen, erkende 
landelijke maatschappelijke verenigingen en natuurlijke personen die aan de vereniging 
doneren al dan niet met een tegenprestatie van de vereniging.

Besluitvorming

Artikel 13
1. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Bij bepaling 

van het resultaat blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Wanneer 
geen van de aanwezigen daar bezwaar tegen heeft, kan de stemming middels 
handopsteking geschieden.

2. Bij een verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
3. Er kan slechts over een persoon worden gestemd wanneer de kandidaatstelling 

conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is geschied. 
4. Het in lid 3 bepaalde is niet vereist voor de benoeming van ereleden en leden van 

verdienste.
5. Een stem is ongeldig wanneer uit het stembriefje de keuze niet duidelijk opgemaakt 

kan worden.
6. Wanneer een ingediend voorstel de vereiste meerderheid niet heeft verworven, is het 

voorstel niet aangenomen.
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Referendum

Artikel 14
1. De uitslag van een referendum wordt door de voorzitter van het bestuur aan de leden 

kenbaar gemaakt. 
2. Daarbij worden in ieder geval het aantal deelnemende stemgerechtigde leden, het 

aantal ongeldige stemmen, het aantal blanco stemmen, het percentage deelnemers 
ten opzichte van de stemgerechtigde leden en de precieze uitslag vermeld.

Bestuur

Artikel 15
1. In aanvulling op artikel 9 van de statuten wordt voorgesteld het bestuur voortaan te 

laten bestaan uit 6 personen. Mochten stemmen staken, dan heeft de voorzitter de 
doorslaggevende stem.

2. De op statutaire wijze tot bestuurslid benoemde is verplicht om het 
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Te allen tijde kan het bestuurslid aftreden.  

3. Een bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het 
voeren van het woord daarin en het uitbrengen van de stem.

4. Ieder bestuurslid heeft één stem in de bestuursvergadering.
5. Het stemrecht van een bestuurslid kan niet bij volmacht worden uitgeoefend. 
6. Ieder jaar treden twee bestuursleden af, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt 

bepaald door het moment van toetreding tot het bestuur. 
7. De maximale zittingsduur in dezelfde functie is 6 jaar, verdeeld in 3 periodes van 2 

jaar.
8. Adviseurs van het bestuur, zoals genoemd in artikel 9 lid 10 van de Statuten, treden 

jaarlijks af. 
9. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. 
10. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende bestuursleden 

geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid 
bestaat.

11. Het bestuur kiest uit de bestuursleden de vice-voorzitter. Tijdens de algemene 
ledenvergadering wordt meegedeeld wie de functie van vice-voorzitter bekleedt.

Artikel 16
1. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter diens taken waar.
2. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of een ander bestuurslid worden diens 

werkzaamheden waargenomen door één of meer andere bestuursleden. 
3. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de 

bevoegdheden van het bestuur. 
4. In het geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de 

aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 17
Schade aan de vereniging of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een 
lid kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 18
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Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c van de Statuten wordt gesteld op € 
10.000,- en geldt slechts voor uitgaven die lopende het boekjaar niet aan de algemene 
ledenvergadering voorgelegd zijn. 

Artikel 19
Het bestuur is verplicht om op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te 
houden van;
a. namen en adressen van alle leden en donateurs;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen 

van het bestuur;

c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Zaken van geringe waarde met een 
beperkte looptijd hoeven daarin niet opgenomen te worden.

Artikel 20
1. Voor alle persoonsgegevens die worden verstrekt door leden is het privacybeleid van 

toepassing.
2. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te 

worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum.
3. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door 

de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle 
reguliere verenigingsactiviteiten.  

4. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie 
op te geven. 

5. De vereniging is verplicht de adresgegevens te verstrekken aan de KNLTB voor de 
aanmelding als lid.    

Artikel 21
Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 16 
januari 2013, gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2015 en 
nogmaals gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2019.

 

  

 

6


