
HUISHOUDELIJK REGLEMENT – april 2022

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan
de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, paviljoen-medewerkers,
baancommissie, groundsman en/of met goedkeuring namens het bestuur overige optredende
personen. Tevens dient men zich te houden aan het Reglement van Orde en overige
mededelingen middels het publicatiebord, website, KNLTB Clubapp of andere door het bestuur
aan te wijzen communicatiekanalen.
Het dragen van gepaste sportkleding en de juiste schoenen is verplicht op zowel de buiten-
als de binnenbanen.

Artikel 2

Conform artikel  lid 1 van de statuten kent de vereniging seniorleden en juniorleden
Deze leden zijn onder te verdelen in twee categorieën: A-leden en B-leden.

A-leden zijn leden van LTV Berlicum welke zowel van de binnen-als de buitenbanen en van
de padelbanen gebruik mogen maken en het recht hebben om deel te nemen aan alle door LTV
Berlicum georganiseerde activiteiten.

B-leden zijn leden die gedurende langere tijd niet in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten
als gevolg van blessure of ziekte. Zie in Reglement van Orde de artikelen omtrent
B-lidmaatschap.

Artikel 3

We kennen ook een zomer- en winterlidmaatschap. Leden met een zomer- en winterlidmaatschap
hebben dezelfde rechten en verplichtingen als A-leden echter voor een beperkte periode (zijnde
voor zomerlidmaatschap van 1 juni t/m 31 augustus en voor winterlidmaatschap van 1 december
t/m 28/29 februari), welke door tijdsverloop eindigt.
Om voor zomer- en winterlidmaatschap in aanmerking te komen dient men aantoonbaar lid te
zijn van een andere sportvereniging in Sint-Michielsgestel en mag men in de voorafgaande 2
kalenderjaren geen A-lid zijn geweest van LTV Berlicum.

Artikel 4

Het lidmaatschap van de vereniging kan niet eerder ingaan dan het moment iemand de 5-jarige
leeftijd heeft bereikt.
Mensen moeten bij aanmelding een inschrijfformulier inleveren bij de
ledenadministratie voorzien van een recente pasfoto.



Tevens dient een machtiging voor automatische incasso van de contributie, inschrijfgeld en
eventuele kosten voor trainingen te worden afgegeven. Voor juniorleden wordt de aanmelding
gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger.

De contributie en overige vergoedingen worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld, tijdens de behandeling van de begroting.

Seniorleden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijfgeld te voldoen
vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar. Voor juniorleden kan bij het
alles-in-éénpakket gekozen worden voor betalen in termijnen.
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling
hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de
gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum
niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle
verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Nadat de betaling van de contributie heeft plaatsgevonden, ontvang je een bewijs van
lidmaatschap van de KNLTB.

Artikel 5

Leden zijn verplicht naam- en adreswijzigingen, eventueel e-mailadres, alsmede wijzigingen
van banknummer ten spoedigste door te geven aan de ledenadministratie.

Artikel 6

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen),
wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 7

Bij het overlijden van een lid van de vereniging wordt vanaf de dag van overlijden tot en met de
dag van de begrafenis of crematie op het tennispark de vlag halfstok gehangen.

Tevens wordt, in overleg met de nabestaanden, een overlijdensadvertentie geplaatst in een
regionale krant en een in memoriam op de website.

Als een speler op het tennispark overlijdt worden alle voor die dag geplande wedstrijden
stopgezet of afgelast.

Als een speler van de vereniging betreft wordt het toernooi waaraan deze deelneemt
afgelast.



Als een speler van een competitieteam overlijdt kan in overleg met de overige teamleden het
competitieteam teruggetrokken worden uit de competitie.

Vergaderingen

Artikel 8

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste
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 9

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een
convocatie aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de
voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen zeven dagen geen gevolg wordt gegeven en de
bestuursvergadering niet binnen veertien dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden,
zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 10

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt
door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat
het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal
aanvaarden.

Artikel 11

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 verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is
ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van vergadering bevoegden daarin wensen op
te nemen.

Artikel 12

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, welke rechtstreeks met het aan de orde zijnde
agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door
tenminste vier andere leden.



Commissies

Artikel 13

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of
bijzondere opdrachten, welke zich in uitvoering niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van
de bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies 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 commissies -met uitzondering van de kascontrolecommissie - 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 anderen worden vervangen.

Artikel 14

De kascontrolecommissie, als bedoeld in artikel 14, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee
leden, wordt bij haar benoeming telkens voor maximaal twee jaar gekozen. Tevens wordt de
commissie 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, 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
heeft gehad.

Bestuur

Artikel 15

De bestuursleden van de vereniging worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar.
Na afloop van deze periode kunnen bestuursleden aansluitend tweemaal worden herbenoemd.
De algemene ledenvergadering kan, in bijzondere omstandigheden in het kader van continuïteit
van de vereniging, dispensatie verlenen voor maximaal 1 periode van 3 jaar extra verlenging. 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 stemrecht mag niet door middel van gemachtigde
worden uitgeoefend.  De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 16

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter
gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij
ontstentenis van de vice- voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden
waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.



Artikel 17

Schade aan de vereniging, de Stichting Tennissport Berlicum, Stichting Exploitatie
Tennispaviljoen of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan
door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 18

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

a.         namen en adressen van de in artikel 5 van de Statuten bedoelde personen;
b.         presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van

het bestuur;
c.         de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren,
behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week
inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek bij
de secretaris te worden ingediend.

Aanmeldingsformulier

Artikel 19

a.         Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Statuten, dient o.a.
te worden vermeld: achternaam, voorletters, roepnaam, adres,
woonplaats,geboortedatum, emailadres en bankrekeningnummer en in geval van
juniorleden de wettelijk vertegenwoordiger.

b.         De gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het
ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. Tevens geeft
men toestemming om die gegevens door te geven aan de KNLTB in verband met
de aanmelding als lid en verklaart men er mee bekend te zijn dat de KNLTB de
adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNLTB sponsors en/of ter
beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.

c.         Leden van LTV Berlicum en deelnemers aan activiteiten van LTV Berlicum geven
middels hun lidmaatschap en/of deelname hierbij toestemming om foto’s van hen en/of
hun kinderen op door LTV Berlicum beheerde sociale media te publiceren indien deze
foto’s in verband staan met die activiteiten. De foto’s hebben enkel de bedoeling deze
activiteiten te illustreren. Foto’s worden onmiddellijk en zonder omhaal verwijderd op



eenvoudig verzoek van het lid, de deelnemer en of wettelijk vertegenwoordigers (i.g.v.
foto’s van juniorleden). Dit verzoek kan zowel gericht worden aan het bestuur als aan de
moderator van de sociale media en kan zowel mondeling als – bij voorkeur - schriftelijk
gebeuren.

Het bestuur heeft de mogelijkheid de volledige sociale media voor het publiek af te sluiten
indien zij dat nodig acht.

Slotbepalingen

Artikel 20

Op en rond de banen dient men zich zo te gedragen dat anderen daar geen last van ondervinden
en/of aanstoot aan nemen. We hechten als vereniging namelijk veel waarde aan veilig kunnen
sporten voor iedereen in een prettige omgeving.

Terzake van eventueel voorkomend machtsmisbruik en / of seksuele intimidatie en / of andere
incidenten waar sprake is van inbreuk op het veilige sport klimaat, zijn binnen de vereniging
vertrouwenspersnen aangesteld. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de dienstverlening in
deze door het NOC*NSF.

Op de website van de vereniging worden zowel de namen en emailadressen van de
eigen vertrouwenspersonen als ook het telefoonnummer van het meldpunt bij het
NOC*NSF opgenomen.

Artikel 21

In het paviljoen en de aangrenzende ruimten geldt een rookverbod, behalve de daartoe
aangewezen plek. Die plek zal duidelijk zichtbaar als rookzone aangeduid zijn en dusdanig
gesitueerd zijn dat het niet in het zicht is en anderen er geen hinder van ondervinden.

Artikel 22

Wanneer bij besluit van de algemene vergadering een lid is geroyeerd, is het niet toegestaan
dat deze hierna als introducé gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging.

Artikel 23

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en
van het Huishoudelijk Reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen
vergoeding. Wanneer deze digitaal verstrekt worden, is geen vergoeding
verschuldigd.



Artikel 24

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 24 mei 2022.

Getekend

Voorzitter Secretariaat

Jan van Schijndel                                        A. van der Heijden


