
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WLTV 
 
 
Artikel 1: LIDMAATSCHAP 
Aanmelding als lid dient schriftelijk of per email (bij voorkeur via de website van 
de vereniging) bij de ledenadministrateur van de vereniging te geschieden. Het 
bestuur kan bepalen dat bij aanmelding een bedrag aan inschrijfgeld moet worden 
voldaan.  
 
Artikel 2: WACHTLIJST 
Wanneer het ledenbestand een door het bestuur vast te stellen aantal heeft 
bereikt worden aspirant-leden door het bestuur niet toegelaten. Zij kunnen zich 
dan op een wachtlijst laten plaatsen. 
Het in artikel 1 vermelde inschrijfgeld is verschuldigd. Personen die op de 
wachtlijst staan hebben geen enkel verenigingsrecht. 
Aannemen van leden gebeurt vanaf de wachtlijst en in volgorde van aanmelding. 
Het bestuur heeft het recht om in uitzonderlijke situaties om op de wachtlijst 
geplaatste personen met voorrang aan te nemen als lid. Het besluit in deze dient 
door het bestuur unaniem genomen te worden 
 
Artikel 3: ADRESVERANDERING 
De leden zijn verplicht alle voor de vereniging van belang zijnde wijzigingen in 
hun situatie –zoals wijziging van adres en wijziging van email adres- binnen 14 
dagen schriftelijk of per e-mail door te geven aan de ledenadministrateur. 
 
Artikel 4: KONTRIBUTIE 
Alle leden en donateurs zijn verplicht een machtiging tot automatische incasso af 
te geven teneinde aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging te 
voldoen. In bijzondere gevallen kan op verzoek hiervan door de penningmeester 
dan wel het bestuur worden afgeweken. 
Zo spoedig mogelijk na de jaarvergadering worden door de penningmeester de of 
incasso’s naar de bank verstuurd teneinde de contributies voor het komende jaar 
en eventuele andere financiële verplichtingen van de leden te innen. 
Indien geen machtiging tot automatische incasso is afgegeven stuurt de 
penningmeester een rekening aan het lid of de donateur en geldt de volgende 
procedure. 
De rekening dient binnen 14 dagen na dagtekening van de rekening voldaan te 
zijn. De penningmeester verstuurt aan de debiteuren die niet tijdig betaald 
hebben een betalingsherinnering. Blijft betaling uit dan volgt 14 dagen na de 
herinnering een aanmaning. Indien betaling 45 dagen na de rekeningdatum niet 
heeft plaatsgevonden is de penningmeester gerechtigd de vordering uit handen te 
geven. 
Betaling van contributies en inschrijfgelden geschiedt door het afgeven van een 
machtiging tot automatische incasso of overschrijving op de bankrekening van de 
vereniging. Betaling in contanten kan alleen plaatsvinden aan de penningmeester 
persoonlijk, die te allen tijd zorgdraagt voor het afgegeven van een getekende 
kwitantie. 
Eerst na ontvangst van alle verschuldigde gelden wordt de lidmaatschapskaart 
uitgereikt. 
 
Artikel 5: BIJZONDER LIDMAATSCHAP 
Het bestuur is gerechtigd leden die gedurende een volledig seizoen niet in staat 



 
 

zijn de tennissport te beoefenen korting op de verschuldigde contributie te 
verlenen.  
 
Artikel 6: ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Met betrekking tot schriftelijke stemming wordt het volgende bepaald. Voor elke 
schriftelijke stemming tijdens de ledenvergadering worden drie stem-opnemers 
benoemd die de biljetten verzamelen, controleren en de stemmen tellen. 
Ongeldige stemmen zijn: blanco stembriefjes, ondertekende stembriefjes, 
stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen en stembriefjes die een 
groter of kleiner aantal namen geven dan de te verkiezen personen. 
 
Artikel 7: VOORZITTER 
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven, onder 
andere door het leiden van vergaderingen. Hij zal toezien op een juiste naleving 
en uitvoering van de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
Hij vertegenwoordigt de vereniging bij alle officiële gelegenheden. Bij 
verhindering treedt de vice-voorzitter, respectievelijk een ander bestuurslid, in 
zijn plaats. 
 
Artikel 8: SECRETARIS 
De secretaris voert de administratie van de vereniging alsmede de 
correspondentie, maakt notulen en een jaarverslag, draagt zorg voor het 
verenigingsarchief en dient steeds over een recent ledenregister te beschikken. 
Voor zover nodig laat hij zich door anderen bijstaan, respectievelijk delegeert hij, 
onder zijn verantwoording, bepaalde taken. 
 
Artikel 9: PENNINGMEESTER 
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen. Hij draagt zorg 
voor een nauwkeurige administratie en verantwoording van alle binnenkomende 
en uitgaande gelden. Hij brengt regelmatig verslag uit aan het bestuur en de 
algemene ledenvergadering en dient tijdig de begroting in. Hij geeft te allen tijde 
inzage in de boeken wanneer de kascommissie en/of het bestuur daarom vraagt. 
Voor zover nodig laat de penningmeester zich door anderen bijstaan, 
respectievelijk delegeert hij, onder zijn verantwoording, bepaalde taken. 
 
Artikel 10: OVERIGE BESTUURSFUNKTIES 
De taken van de overige bestuursleden worden bij kandidaatstelling bekend 
gemaakt. Indien tussentijds bestuursleden aftreden, respectievelijk afwezig zijn, 
worden die taken door een of meer van de overige bestuursleden waargenomen. 
Voor zover nodig laat ieder bestuurslid zich door anderen bijstaan, respectievelijk 
delegeert hij, onder zijn verantwoording, bepaalde taken. 
 
Artikel 11: BESTUURSVERGADERINGEN 
Het bestuur vergadert bij voorkeur op regelmatig vastgestelde tijden en verder zo 
vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten. 
Voorstellen van leden voor behandeling in de bestuursvergadering kunnen te allen 
tijde schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Hij draagt zorg voor 
registrering in de eerstvolgende bestuursvergadering. 
 
Artikel 12: TENNISPARK 
a: Toelating 
Dit kan slechts geschieden onder inachtneming van de geldende baan-, en 
eventueel andere, -reglementen zoals deze door de technische commissie, en na 



 
 

goedkeuring van het bestuur, zijn opgesteld. Bij overtreding van deze 
reglementen kan het bestuur overgaan tot het nemen van maatregelen. 
De leden zijn verplicht om gebruik te maken van het afhangsysteem tenzij voor 
hen banen zijn vrijgehouden, bijvoorbeeld voor het spelen van competitie. 
 
b: Tennistenue 
De leden zijn verplicht bij oefening en wedstrijden in tenniskleding uit te komen. 
De banen mogen alleen met ondiep geprofileerde tennisschoenen worden 
betreden. 
 
c: Onbespeelbaarheid 
De beheercommissie beslist of het gebruik van de banen mogelijk is, bijvoorbeeld 
door de weeromstandigheden. De commissie maakt daarvan zo spoedig mogelijk 
melding op de website. Der commissie is bevoegd om in geval van 
onbespeelbaarheid, het toegangssysteem uit te schakelen. 
 
d: Verlichting 
De baanverlichting is zodanig afgesteld dat die kan worden ingeschakeld vanaf 
17.00 uur. Om 23.00 uur zal de schakelklok de lichten doven. Het is niet 
toegestaan om zonder toestemming van de beheercommissie de instellingen van 
de schakelklokken te wijzigen. 
 
Artikel 13: COMPETITIES 
De deelname aan de diverse K.N.L.T.B.-kompetities en de daarvoor te maken 
kosten worden jaarlijks door het bestuur bepaald en ter goedkeuring aan de 
jaarvergadering voorgelegd. Er wordt verder rekening gehouden met de volgende 
criteria: 
* redelijke verdeling van de baancapaciteit tussen kompetitie- en niet-
competitiespelers; 
* de competitiespelers dienen representatief te zijn voor de goede naam van de 
vereniging. Zij dienen enthousiast, sportief en met volledige inzet voor het team 
te spelen; 
* het spelpeil van de competitiespelers dient in overeenstemming te zijn met de 
klasse waarin zij worden ingeschreven. 
Het bestuur is bevoegd om de kosten die de KNLTB in rekening brengt hoofdelijk 
om te slaan aan de deelnemers van de competitie. 
 
Artikel 14: INTRODUCTIE 
Ieder lid heeft het recht een persoon te introduceren door middel van het kopen 
van een introducébewijs. Per dag kan het aantal introducés door het bestuur 
worden beperkt. Eén persoon kan maximaal driemaal per jaar een introducébewijs 
kopen. 
 
Artikel 15: VAKANTIEKAARTEN  
Het bestuur is gerechtigd tijdens de zomervakantie een door het bestuur vast te 
stellen aantal vakantiekaarten aan niet-leden uit te geven. De 
vakantiekaarthouders hebben dezelfde rechten en plichten als de leden voor wat 
betreft het gedrag op het tennispark. 
 
Artikel 16: TOERNOOIEN 
De vereniging zal jaarlijks een aantal toernooien organiseren teneinde de 
sportieve rivaliteit en onderlinge krachtmeting te bevorderen. 
 



 
 

Artikel 17: TENNISLESSEN 
De mogelijkheid hiertoe wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld op basis van 
een redelijke verdeling van de baancapaciteit. Eventuele financiële bijdragen van 
de vereniging worden ter goedkeuring opgenomen in de begroting. Het is niet 
toegestaan dat een lid (noch iemand anders) tegen betaling tennislessen geeft of 
ontvangt op de banen van de vereniging zonder voorafgaande toestemming van 
het bestuur. 
 
Artikel 18: RECHTEN EN PLICHTEN 
Als lid mag men gebruik maken van de diverse speelmogelijkheden en andere 
accommodatiefaciliteiten. Daarbij moet  echter op het navolgende gelet worden: 
* fietsen e.d. moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd; 
* honden dienen aan de lijn te worden gehouden; 
* aangebrachte schade moet direct aan het bestuur worden gemeld.  
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