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Huishoudelijk Reglement 
 

 
AANMELDEN LIDMAATSCHAP 
 

Artikel 1 

Aanmelding dient digitaal te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging en bij voorkeur 

met gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier, zoals bedoeld in artikel 5, lid 

1 van de Statuten. 

 

Artikel 2 

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 1, dient te worden vermeld naam en voorletters, 

roepnaam, geslacht, geboortedatum, woonplaats, adres en postcode, bankgegevens, interesse voor 

vrijwilligerswerk, e-mailadres en telefoonnummer. 

De bij de aanmelding verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het 

ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. 

De vereniging is verplicht de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar te maken in 

verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens te verstrekken aan de KNLTB in verband 

met aanmelding als lid. 

 

Artikel 3 

Aanmelding kan op ieder moment van het jaar geschieden. Zodra de verschuldigde contributie en -

indien van toepassing- de vrijwilligersbijdrage (zie artikel 24) is ontvangen, staat men als lid 

geregistreerd en is men speelgerechtigd. (zie ook artikel 7“kortingsregeling”) 

 

Artikel 4 

Als bewijs van lidmaatschap ontvangt men zo spoedig mogelijk  het KNLTB-pasje. 

 

Artikel 5 

Veranderingen van gegevens zoals vermeld in artikel 2 van dienen zo spoedig mogelijk digitaal te 

worden doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tcdesnellesprong.nl). 

 

Artikel 6 

De categorieën leden die de vereniging kent zijn: 

Senior-lid: leden die vóór 1 januari van het verenigingsjaar de 17 jarige leeftijd hebben bereikt; 

Junior-lid: leden die vóór 1 januari van het verenigingsjaar de 17 jarige leeftijd nog niet hebben 

bereikt; 

G-lid : leden met een functie-beperking; 

Rustend/ niet spelend lid: leden die geen gebruik maken van speelfaciliteiten; 

Leden van verdienste: dit zijn leden die zich gedurende langere tijd en/of in verband met een 

speciale verenigingsactiviteit in positieve zin duidelijk hebben onder scheiden en die jaarlijks als 

zodanig door het bestuur worden benoemd;  

Ereleden: dit zijn leden die zich op bijzondere eervolle wijze onderscheiden hebben en benoemd zijn 

door een besluit van de Algemene Ledenvergadering; 
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CONTRIBUTIE EN VRIJWILLIGERSBIJDRAGE 

 

Artikel 7 

Een wijziging van de contributie en/of vrijwilligersbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene 

Ledenvergadering. De contributie en vrijwilligersbijdrage dient te worden voldaan vóór 15 maart van 

het betreffende verenigingsjaar (=kalenderjaar). 

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. Na drie contactmomenten kan, op voordracht van de 

penningmeester,  het DB besluiten het betreffende lid te royeren.  

Dit besluit wordt het lid digitaal medegedeeld. 

Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar is een kortingsregeling van toepassing: zie 

bijlage E  “Regeling contributie en vrijwilligersbijdrage” 

 

Artikel 8 

De uitnodiging tot betaling van de contributie en vrijwilligersbijdrage wordt begin februari aan de 

leden verstuurd. 

All-in abonnementen (jeugdleden)betalen middels automatische overboeking op de eerste van elke 

maand. 

In bijzondere gevallen kan met de penningmeester een betalingsregeling worden getroffen. 

 

Artikel 9    

Restitutieregeling en Wachtgeldregeling 

Namens het bestuur is de penningmeester bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk 

ontheffing van de verplichting tot betalen van contributie voor senior-junior-en G-leden te verlenen. 

Wanneer een clublid een langdurige blessure heeft of anderszins verhinderd is om te tennissen kan 

deze een beroep doen op de restitutieregeling of gebruik maken van de wachtgeldregeling. 

Voorwaarde hierbij is dat men dit schriftelijk of via een email met vermelding van reden(en) en 

verwachte tijdsduur meldt bij de penningmeester. Bij jeugdleden en voor zover van toepassing bij G-

leden dient dit bericht mede ondertekend te zijn door hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger. 

(zie verder bijlage E  Regeling contributie en vrijwilligersbijdrage) 

 

Artikel 10 

Bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn met uitzondering van de bondsafdracht 

vrijgesteld tot betaling van contributie en vrijwilligersbijdrage en worden jaarlijks door het bestuur 

benoemd. 

 

Artikel 11.  -  Vervallen. 

 

Artikel 12 

De vereniging kan van de deelnemers aan bepaalde georganiseerde activiteiten een bijdrage in de 

kosten verlangen. 
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AFMELDEN LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 13 

Afmelden dient digitaal te geschieden bij de ledenadministratie@tcdesnellesprong.nl  vóór 1 januari 

van het nieuwe verenigingsjaar, anders worden extra kosten in rekening gebracht. 

 

Artikel 14 

Zolang men zich niet heeft afgemeld blijft men lid en is men contributie plichtig.  

 

Artikel 15 

In bijzondere gevallen kan bij afmelding in de loop van het jaar de penningmeester gevraagd worden 

om toepassing van de restitutieregeling. (zie artikel 9) 

 

COMPETITIE 

 

Artikel 16 

De aanvoerders van de (senioren) competitieteams ontvangen van de competitieleider tijdig een 

digitale uitnodiging om hun teams opnieuw aan te melden voor deelname aan de Landelijke-of 

districtscompetitie. De opgave aan de KNLTB voor de voorjaars- competitie moet worden gedaan in 

januari  en voor de najaarscompetitie in juni. Bij de aanmelding wordt gevraagd de namen van alle 

teamleden op te geven en dat men akkoord gaat met de competitievoorwaarden die de club stelt. 

 

Artikel 17 

Leden die eerder nog geen competitie hebben gespeeld maar wel competitie willen spelen worden 

door de competitieleider via mail en nieuwsbrief geïnformeerd dit kenbaar te maken en kunnen zich 

opgeven via een formulier op het publicatiebord in de kantine of via mail aan de 

wedstrijdleider@tcdesnellesprong.nl. Deze opgave geeft echter geen garantie dat men daadwerkelijk 

competitie kan spelen omdat alléén complete teams bij de KNLTB kunnen worden aangemeld. 

 

Artikel 18 

De Jeugdcompetitie wordt in overleg met de competitieleider door de Jeugdcommissie geregeld. 

 

RECHTEN EN PLICHTEN 

 

Artikel 19 

Van de leden wordt een correct en sportief gedrag verlangd. De leden zijn verplicht zich te houden 

aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van 

het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Iedereen is verplicht om op de baan 

gepaste tenniskleding te dragen. 

 

Artikel 20 

Schade aan de vereniging of aan één van haar bezittingen toegebrachte schade veroorzaakt door een 

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

Moedwillige vernielingen kunnen tevens met schorsing worden gestraft evenals naar het oordeel van 

het bestuur onbehoorlijk of aanstootgevend gedrag. 

mailto:ledenadministratie@tcdesnellesprong.nl
mailto:wedstrijdleider@tcdesnellesprong.nl
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Artikel 21 

Auto’s, bromfietsen en rijwielen kunnen op eigen risico uitsluitend op het daartoe bestemde terrein 

worden geplaatst 

 

Artikel 22 

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (niet zijnde bestuurs- of commissievergaderingen), 

wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. 

 

Artikel 23 

De overige rechten en plichten van de leden zijn verder geregeld in de volgende aanvullende 

reglementen die als bijlage aan dit Huishoudelijk Reglement worden toegevoegd: 

 

A  Baanreglement & Introduceren 

B  Barreglement 

C  Lief & Leed Reglement  

D  Privacy 

E  Regeling contributie & vrijwilligersbijdrage 

F  Reglement gastspelers 

 

 

Artikel 24 

Van alle leden met uitzondering van de jeugdleden en G-leden kan worden verlangd dat zij binnen 

redelijke grenzen gedurende een aantal uren per jaar bardienst en of andere vrijwilligerstaken 

verrichten. Men ontvangt daarvoor de vrijwilligersbijdrage die bij de contributie wordt geïnd, in de 

maand december terug. Zie hiervoor bijlage E Regeling contributie + vrijwilligersbijdrage. 

 

 

VERGADERINGEN (Bestuurs-en Algemene Ledenvergadering) 

 

Artikel 25 

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 elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te 

verdagen.  

 

Artikel 26 

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke 

(per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum 

van de vergadering. 

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 veertien dagen geen 

gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van 

het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 
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Artikel 27 

Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt 

door het bestuur en/of vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. 

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te 

stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden 

geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke 

verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor 

de Algemene Ledenvergadering. 

 

Artikel 28 

De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande 

artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór 

verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, 

alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. 

 

Artikel 29 

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

gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de 

vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, 

mits in geval van een Algemene Vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden. 

 

BESLUITVORMING 

 

Artikel 30 

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

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

stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn wordt tot 

stemming overgegaan. 

 

Artikel 31 

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

der 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. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft 

verworven, is het niet aangenomen. 

 

Artikel 32 

Ingeval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene Leden-

vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de 

Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van 

ereleden en leden van verdienste. Besluiten worden genomen met meerderheid van de stemmen, 

tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen is het 

voorstel verworpen. 
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COMMISSIES 

 

Artikel 33 

De Algemene Ledenvergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of 

bijzondere opdrachten, die zich 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 het orgaan dat 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 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 anderen worden vervangen. 

 

Artikel 34 

De commissie (kascontrole) als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, 

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

ontstentenis van een der commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in 

het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de Algemene Ledenvergadering 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.  

 

Artikel 35 

Alle commissies als bedoeld in artikel 9 lid 14 van de Statuten en artikel 37 van dit Reglement worden 

benoemd voor de duur van één jaar, zulks onverkort het gestelde in artikel 34 van dit Reglement. 

 

Artikel 36 

Door het bestuur worden jaarlijks in ieder geval de volgende commissies benoemd: 

a. Een WEDSTRIJDCOMMISSIE met als algemene taak de behartiging van iedere  

georganiseerde en prestatiegerichte tennisactiviteit; 

b. Een JEUGDCOMMISSIE met als algemene taak de behartiging van alle belangen die de 

jeugd betreffen; 

c.  Een G-COMMISSIE met als algemene taak de behartiging van alle belangen die de 

tennisser met een beperking betreffen; 

d.  Een TECHNISCHE COMMISSIE met als algemene taak de behartiging van alle 

technische/materiële zaken die het tennissen mogelijk maken; 

e.  Een ACTIVITEITENCOMMISSIE met als algemene taak het behartigen van alle 

recreatieve activiteiten; 

f.  Een BARCOMMISSIE met als algemene taak het behartigen van een goede organisatie 

in de kantine; 

Een nadere precisering van de taken van deze commissies wordt door het bestuur vastgesteld in 

goed overleg met de voorzitters van deze commissies, welke voorzitters door het bestuur in functie 

worden benoemd; 
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BESTUUR 

 

Artikel 37 

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 daarin uitbrengen van zijn stem: 

ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet via een gevolmachtigde worden 

uitgeoefend. 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 

terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van afredende geschieden in 

de eerste Algemene Ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, 

gekozen ter opvulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid 

dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 

 

Het bestuur bestaat, behalve uit de voorzitters van de in artikel 36 onder a tot en met d genoemde 

commissies, uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. 

 

Rooster van aftreden (bestuursperiode in principe 4 jaar):  

 

2018  voorzitter Jeugdcommissie en voorzitter Wedstrijdcommissie 

2019  voorzitter G-Tennis en voorzitter Technische commissie 

2020  voorzitter en voorzitter Jeugdcommissie 

2021  secretaris en voorzitter G-Tennis 

2022  penningmeester en voorzitter Technische commissie 

 

Artikel 38 

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 een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door 

één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer 

bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. Ingeval van blijvende 

ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden 

bestuursleden als tijdelijk bestuur. 

 

Artikel 39 

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten is gesteld op 10.000 euro. De 

penningmeester dient hiervoor goedkeuring te krijgen van de voorzitter en/of secretaris. 
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VERPLICHTINGEN BESTUUR 

 

Artikel 40 

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 Ledenvergaderingen en 

bestuursvergaderingen; 

c) de bezittingen en schulden van de vereniging: kleine voorwerpen van geringe 

waarde, waarvan 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. 

De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.  

 

 

INFORMATIE 

 

Artikel 41 

De communicatie tussen bestuur en de leden alsook tussen de commissie en leden en ook het 

verstrekken van alle relevante informatie voor de leden gebeurt via de website en het publicatiebord 

in de kantine. 

 

Artikel 42 

De Statuten en dit Huishoudelijk Reglement en alle in artikel 25 van dit reglement genoemde 

reglementen worden gepubliceerd op de website van de vereniging. De reglementen kunnen in de 

loop van het verengingsjaar wijzigingen ondergaan, indien daartoe naar het oordeel van het bestuur 

in de praktijk behoefte bestaat. Deze wijzigingen dienen op de eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering aan het oordeel van de leden te worden onderworpen. 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 43 

Alle leden kunnen desgewenst via de secretaris een exemplaar van de Statuten en/of Huishoudelijk 

Reglement ontvangen. 

 

Bijlagen : zie voor vermelding artikel 23 

 


