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1. Rechten en verplichtingen van de leden.   
  
Artikel 1.1   
Elk lid wordt geacht bekend te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de W.T.C. 
Beukersweide, alsmede overige van toepassing zijnde reglementen zoals het baanreglement, 
het bestuursreglement met de gemeentelijke vergunningen  de gedragsregels voor vrijwilligers en 
begeleiders alsmede reglementen van de KNLTB.   
Een exemplaar van bedoelde statuten en reglementen zullen blijvend in het clubhuis en/of bij het 
secretariaat van de vereniging ter inzage liggen voor de leden. Tevens zijn deze reglementen 
inzichtelijk via de website.  
  
Artikel 1.2  
De leden zijn verplicht tot naleving van de in artikel 1.1 genoemde statuten en reglementen.   
Ze zijn tevens verplicht zich te houden aan:   

a. besluiten van de ledenvergadering   
b. besluiten van het bestuur   
c. alle door of op gezag van het bestuur uitgevaardigde voorschriften met betrekking tot 
gebruik van de totale tennisaccommodatie.   
d. de mondelinge of schriftelijke aanwijzing van het bestuur   
e. de mondelinge of schriftelijke aanwijzingen van de baancommissarissen    
f.  de mondelinge of schriftelijke aanwijzing van ter zake relevante commissieleden.   
  

Artikel 1.3  
Op de tennisbanen is gepast tennisschoeisel verplicht . De kleding mag niet strijdig zijn met de goede 
smaak en de normen van goed fatsoen. Dit ter beoordeling door het bestuur.   
Kleding die door de vereniging of sponsoren ter beschikking wordt gesteld dient door betrokkenen op 
de daarvoor aangewezen tijden of evenementen te worden gedragen.   
  
Artikel 1.4  
De leden dragen zorg voor de eigendommen van de vereniging, voor het opbergen daarvan op de 
daartoe bestemde plaatsen, en zijn gehouden hier zodanig mee om te gaan dat beschadiging of verlies 
wordt voorkomen.   
  
Artikel 1.5   
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen of onder haar beheer of verantwoordelijkheid 
ressorterende goederen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel 
of ten dele op dat lid verhaald worden. Bij betrokkenheid van meer personen gelijktijdig zijn dezen 
hoofdelijk aansprakelijk.   
  
Artikel 1.6 Ledenadministratie en Contributie 

- De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste door te geven aan de 
2e secretaris. (=Ledenadministratie).   

- Wijzigingen van hun voor incasso van contributie relevante banknummer dienen 
terstond aan ledenadministratie te worden gemeld.   

- Nieuwe leden dienen zich aan te melden  via de website.  
- De hoogte van de contributie  wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.  



 

- De 
contributie geldt voor een kalenderjaar. 

 

- De leden zijn verplicht de contributie van het betreffende verenigingsjaar te voldoen 
vóór de vervaldatum gesteld in de factuur middels een door het Bestuur 
voorgestelde en door de ledenvergadering geaccepteerde betalingswijze. 

- Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële 
verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep 
uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging en is de toegang tot 
het park ontzegd totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. 
Gedurende die periode en kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en 
blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap 
voortvloeien.  

- De ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie. Indien er KNLTB 
contributie betaald moet worden , draagt de vereniging dat af.  

 

Artikel 1.7  
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, en commissie- vergaderingen zijnde, 
tenzij men zitting heeft in de commissie of uitgenodigd is om een vergadering bij te wonen) , 
wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.   
  
Artikel 1.8  Introducees 

a. De introductie van gasten, met het doel dat deze van de tennisaccommodatie 
gebruik maken, is door elk lid mogelijk. Hiervoor kan er via het afhangbord een 
introducee worden toegevoegd aan de baan. Per lid is een maximaal aantal introducees 
per jaar mogelijk; dit aantal wordt door het bestuur bepaald en ingesteld.    
b. Het door een lid afhangen met behulp van een geleende pas voor een 
introducee wordt gezien als onsportief en is niet toegestaan.  
c. Introducé(s) mogen slechts onder geleide van het introducerend lid van de 
accommodatie van de vereniging gebruik maken, behoudens de bevoegdheid van het 
bestuur om in bijzondere gevallen afwijking van dit voorschrift toe te staan.   
d. Het introducerend lid is aansprakelijk voor alle door zijn/haar introducé(s)   

aangerichte schade.   
  
Artikel 1.9   
Ieder lid van de vereniging van  in de leeftijd van  18 tot 70 jaar niet zijnde bestuurs- en/of 
commissieleden , kan verplicht worden om bij toerbeurt diensten op en rond de tennisbanen of in 
het  clubhuis  te verrichten. Bij elk verzuim van het vervullen van deze plicht kan een 
eenmalige betaling worden opgelegd. De hoogte van deze betaling wordt in de ledenvergadering 
vastgesteld.  Het opleggen van de  betaling noch uitvoering van betaling daarvan ontheft het lid van 
de genoemde verplichting.   
Op medische gronden kan een lid van deze verplichting ontheven worden. Een met reden 
omschreven verzoek dient daartoe aan het bestuur gericht te worden, dat hierover op de 
eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing neemt.   
  
Artikel 1.10  
WTC Beukersweide houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming om zo de privacy gegevens van de leden te 
beschermen. Personen die omwille van hun vrijwilligersactiviteiten toegang hebben tot  
 



 

 
 
persoonsgegevens worden geregistreerd en dienen met de voorwaarden in te stemmen alvorens 
toegang te krijgen.  
  
Artikel 1.11  
WTC Beukersweide heeft binnen de vereniging een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) aangesteld. 
De  VCP is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met 
seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag (zie hieronder voor de betreffende gedragsregels) en 
hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen 
heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de 
sportvereniging. De VCP is er voor kinderen/sporters, ouders van kinderen/sporters, toeschouwers, 
kaderleden, vrijwilligers, bestuur. 
  
Artikel 1.12.1  
WTC Beukersweide is een vereniging waar op recreatieve en competitieve wijze de tennissport wordt 
beoefend. Daarnaast ondersteunt de vereniging van harte andere activiteiten van haar leden en stelt 
daarvoor haar tennisbanen en/of het clubhuis ter beschikking op voorwaarde dat deze binnen het 
bestuursreglement en huishoudelijk reglement vallen. In de praktijk kan het voor komen dat deze 
activiteiten samenvallen. Indien er na onderlinge afstemming 2 activiteiten gelijktijdig gebruik willen 
maken van de tennisbanen en/of clubhuis dan heeft de tennisactiviteit voorrang. In situaties dat er 
ondanks onderling overleg 2 gelijktijdige tennisactiviteiten zouden plaatsvinden dan heeft de 
tennisactiviteit die vanuit de KNLTB wordt georganiseerd voorrang.   
Voor trainingen is contractueel vastgelegd dat er op de trainingsdagen 2 banen beschikbaar zijn. 
  
Artikel 1.12.2  
Gebruik van het clubgebouw door andere verenigingen/organisatie is  onder de voorwaarden ( in 
aanvulling op artikel 1.12.1) toegestaan en is in een protocol vastgelegd. In alle gevallen geldt dat 
het hier niet gaat om privé- bedrijfs- of familie activiteiten.  
  
Artikel 1.12.3  
Voor baanverhuur aan derden is een protocol opgesteld waarin de voorwaarden en tarieven zijn 
omschreven aanvullend op artikel 1.12.1  
  
Artikel 1.13 
Ondanks dat er bij Beukersweide op kunstgras wordt getennist, is het begrijpelijk dat er niet onder 
alle omstandigheden gespeeld kan worden. Binnen onze vereniging is de onderhoudscommissie op 
de hoogte van de regelgeving omtrent het wel of niet bespeelbaar zijn van de tennisbanen. Alleen de 
onderhoudscommissie is dan ook met de taak belast om aan te geven wanneer de tennisbanen wel 
of niet bespeelbaar zijn. Dit advies moet ten allen tijde opgevolgd worden! Wanneer wordt 
aangegeven dat de banen als onbespeelbaar worden bestempeld, wordt dit richting de leden 
gecommuniceerd maar ook via aanduidingen bij en op de baan duidelijk gemaakt onder andere door 
het laten zakken van de netten. Bovenstaande en de geldende condities zijn in een protocol 
vastgelegd.  
 
  

2. Vergaderingen.   
  
Artikel 2.1   
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie 
bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de 



 

 
 
 spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te 
verdagen.   
  
Artikel 2.2   
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen volgens een afgesproken jaarplanning of door middel 
van een aankondiging, per post of per e-mail. aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum 
van de vergadering, of door een afspraak in de laatste bestuursvergadering en vastgelegd in de notulen 
van die 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 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet 
binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot 
bijeenroeping bevoegd.   
  
Artikel 2.3   
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door 
het bestuur en/of door vijf seniorenleden, 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 2.4    
Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende 
op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 19 leden 7 en 8 van de 
statuten.   
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen - of een zodanig 
benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen,( blanco 
stemmen daaronder niet begrepen) – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van 
het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of 
ontbinding van de vereniging.   
  
Artikel 2.5   
De agenda der 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 bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.   
  
Artikel 2.6   
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, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt 
samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier 
andere leden.   
  

  



 

3. Jubilea en speciale benoemingen   
  
Artikel 3.1   

a. Een lid dat een aaneengesloten periode van lidmaatschap van de vereniging van 
respectievelijk 25, 40 of 50 jaar volmaakt komt in aanmerking om gehuldigd te worden op de 
jaarlijkse ledenvergadering als bedoeld in art. 14.3 van de Statuten.  

  
b. Voor een aaneengesloten lidmaatschapsperiode is de lid-categorie als omschreven in art. 5 
van de Statuten niet relevant, noch eventuele wijzigingen daarin binnen die periode.   

  
c. Op de in artikel 14.3 van de Statuten bedoelde jaarvergadering worden jubilarissen over het 
voorgaande kalenderjaar gehuldigd. Zulks houdt in dat een lid in aanmerking komt voor huldiging 
op de jaarvergadering indien het lid de betreffende jubileum-lidmaatschapsperiode heeft vol 
gemaakt gedurende het aan de jaarvergadering voorafgaande kalenderjaar. In bijzondere 
gevallen kan het bestuur van deze regel afwijken.   

  
d. In bijzondere gevallen kan het bestuur een andere gelegenheid dan eerder bedoelde 
jaarvergadering vaststellen om jubilarissen te huldigen.   

  
e. Een ex-lid dat op 31 december voorafgaand aan de ledenvergadering heeft bedankt, maar 
dat wel in dat jaar een jubileums-lidmaatschapsperiode heeft vol gemaakt, kan, naar beoordeling 
van het bestuur, nog voor huldiging in aanmerking komen.   

  
f. Aan de huldiging is het uitreiken van een insigne verbonden. De uitvoerings-vorm van het 
insigne wordt door het bestuur bepaald. Er wordt daarbij gestreefd naar uniformiteit door de tijd 
heen.   

  
g. Een te huldigen jubilaris wordt schriftelijk uitgenodigd voor de jaarvergadering dan wel voor 
de speciale gelegenheid waarop dit zal plaats vinden. Indien een te huldigen jubilaris niet op die 
jaarvergadering, c.q. gelegenheid aanwezig is, wordt óf een andere gelegenheid gezocht om de 
huldiging en uitreiking van het insigne te doen plaatsvinden, dan wel wordt zonder expliciete 
huldiging het insigne op enigerlei wijze aan de jubilaris  overhandigd. De wijze die in 
voorkomende gevallen gekozen wordt, is ter beoordeling van het bestuur. 
 
h. De vereniging kent ereleden en leden van verdienste. Voorstellen tot voordracht worden 
gedaan door het bestuur of schriftelijk aan het bestuur door één of meerdere leden. Voor de 
benoeming gelden een aantal criteria die vastgelegd zijn in een protocol. De door het bestuur 
goedgekeurde voorstellen tot benoeming worden in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering voorgedragen. De benoeming is geldig als door minimaal 2/3 van de aanwezige 
leden op de ALV met het voorstel wordt ingestemd.  

 
  

4. Commissies.   
  
Artikel 4.1   
De algemene vergadering kan, op voordracht van het bestuur, één of meer commissies benoemen, 
met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der 
bevoegdheden van de benoemde commissie.   
 



 

 
 
De vereniging kent meerdere commissies waarvan de TC en ABC in het bestuur vertegenwoordigd 
zijn. Andere commissies kunnen door het bestuur gevraagd worden om plaats te nemen in het 
bestuur om zo tot 7 leden te komen.   
Een bestuurslid, tevens commissielid, wordt gekozen door de algemene vergadering. De daarvoor 
geldende regels zijn vastgelegd in de statuten. Gewoonlijk vindt er een voordracht plaats vanuit het 
bestuur.   
 
Artikel 4.2   
De kascommissie als bedoeld in art 14 lid 4 van de statuten wordt gekozen door de algemene 
vergadering. Deze commissie bestaat uit twee leden en wordt bij haar benoeming telkens geldend 
voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij afwezigheid van één 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 kascommissie, in de plaats van dat lid van de commissie, 
dat het langst in de commissie zitting heeft.   
  
Artikel 4.3   
Indien een bestuurslid, tevens commissielid, wenst af te treden wordt dit als eerste kenbaar gemaakt 
aan de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van het bestuur treedt in overleg met de betreffende 
commissie inzake de opvolging.   
De voordracht dient de instemming te hebben van het bestuur.   
Een, met inachtneming van de statuten , gestelde tegenkandidaat dient de bereidheid te hebben het 
voorzitterschap van de betreffende commissie op zich te nemen.   
  
Artikel 4.4   
Een commissielid, niet zijnde een bestuurslid, dat wenst af te treden doet dat zo mogelijk tijdens de 
algemene vergadering. Dit commissielid deelt dit voornemen mee aan de voorzitter van die 
commissie, waarna de commissievoorzitter dit aftreden zo spoedig mogelijk meedeelt aan het 
bestuur. Een nieuw commissielid wordt door de voorzitter   
van de desbetreffende commissie en in overleg met de overige leden van die commissie 
aangezocht.   
De samenstelling van de commissie wordt jaarlijks aan de algemene vergadering medegedeeld.   
  
Artikel 4.5.   
De werkzaamheden van commissies omvatten in hoofdzaak:   
1. Technische Commissie:   

a. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.   
b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen anders dan de zaken die de 
onderhoudsploeg verzorgt.  
c.    het organiseren van diverse jeugdactiviteiten   

  
2. Algemeen Beheers Commissie:   

a. Organisatie van alle kantine-activiteiten.   
b. Zorgt dat het onderhoud aan het clubgebouw op de juiste momenten gebeurt.   
c. Ziet toe op de kwaliteit en de veiligheid van alle apparatuur en het meubilair in en om 
het clubgebouw.   
d. Verantwoordelijk voor het afstorten van de kantine-inkomsten.   

  
  



 

 
 
3. Pret en Plezier Commissie:   

a. Organisatie van toernooien en andere evenementen voor senior-leden, die niet door de 
Technische Commissie worden georganiseerd.   
b. Het organiseren van “vrij-tennis” voor 55 plussers op de maandag-en vrijdagmorgen.   

  
4. PR&S (Public Relations & Sponsoring)  

a. alle communicatie gerichte activiteiten richting leden en  potentiele leden.  
b. het genereren van sponsorinkomsten voor de vereniging.  

 
5. Onderhoud commissie 
      a.     verzorging van het reguliere onderhoud van de banen. 

      b.     uitvoeren van kleine reparaties op het park.  

 

 
5. Besluitvorming.  
  
 Artikel 5.1   
Voor zover geen van de aanwezige stemgerechtigde leden over een aan de orde gesteld voorstel een 
stemming verlangt, dan geldt dat dit voorstel is aangenomen.   
Wordt er door één of meerdere aanwezige stemgerechtigde leden wel een stemming verlangt, zal er 
over het aan de orde zijnde voorstel gestemd worden.   
In geval meerdere personen zich voor een functie kandidaat hebben gesteld wordt eveneens tot 
stemming overgegaan.   
  
Artikel 5.2   
Stemming over personen geschiedt 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 de 
stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het niet 
aangenomen.   
  
 

Artikel 5.3   
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering 
kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat gesteld is op de wijze als bij de statuten en 
huishoudelijk reglement is geregeld.   
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met 
meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij 
staking der stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.   
  
  

6. Bestuur. 
Artikel 6.1   
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit minimaal 7 leden en bij meer leden 
altijd uit een oneven samenstelling. Zij worden voor een periode van 4 jaar gekozen. In het bestuur 
hebben zitting de voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordigers van de Technische 
Commissie,  Algemeen Beheers Commissie en verder aangevuld met leden van andere commissies 
dan wel algemene leden.   



 

 

 
Artikel 6.2   
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te 
aanvaarden. Het beoogd uitgangspunt voor de uitoefening van een bestuursfunctie is een duur van 4 
jaar, 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 
uitgevoerd. Ieder jaar treden één of twee bestuursleden af volgens een, op te maken rooster, waarbij 
de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreden 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 de afgetreden 
bestuursleden  geschieden in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid 
bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature , treedt af op 
het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens rooster had moeten aftreden.   
  
Artikel 6.3   
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice- voorzitter 
gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens werkzaamheden waar. 
Bij afwezigheid 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.   
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 afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. 
 
ARTIKEL 6.4 
Het bestuur heeft voor de keuze van sponsoren een beleid opgesteld waarin is vastgelegd met welke 

sponsoren en onder welke voorwaarden we een relatie aangaan. Dit is in een protocol vastgelegd.  

 
ARTIKEL 6.5 

Het bestuur is bevoegd om ter verduidelijking van situaties waarvoor een werkwijze nodig is, een 

protocol op te stellen.  

   
  

 
7. Financiën 
  
Artikel 7.1 

Bij dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald dat het bestuur bevoegd is rechtshandelingen te 
verrichten, zoals bedoeld in artikel 12 lid 3 sub d van de Statuten, binnen het kader van de tijdens de 
algemene ledenvergadering vastgestelde begroting en bovendien voor eenmalige uitgaven waarvan 
de financiële betekenis van € 10.000 niet te boven gaat.   
 
Artikel 7.2 
Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde 

begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan 10% zal voorafgaande goedkeuring van 

de algemene vergadering worden gevraagd.  

  



 

 

 

Artikel 7.3 

Het bestuur is bevoegd om de in artikel 9 lid 4 van de statuten genoemde tuchtrechtelijke boete in 

voorkomende gevallen vast te stellen in lijn met het tuchtreglement van de KNLTB.  

Artikel 7.4   
Declaraties van door het bestuur en/of commissies goedgekeurde diensten of goederen die door 

commissieleden gemaakt zijn ten behoeve van WTC Beukersweide kunnen door het invullen van het 

standaard declaratieformulier worden verhaald. Declaraties boven de €100,00 worden alleen 

goedgekeurd nadat het vier-ogen principe is toegepast. Het declaratieformulier is te vinden op de 

website (www.beukersweide.nl).  

 

 

8.  Verplichtingen van het bestuur.   
  
Artikel 8.1  
Het bestuur is verplicht, op een 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,     
    welk gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden    
    opgenomen.  
d. De in dit artikel bedoelde administratie dient minimaal 7 jaar te worden bewaard. 

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen 
twee weken inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.  

  
Artikel 8.2   
De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de vereniging. Hij leidt de vergadering en 
oefent toezicht uit op de vervulling van de taak van de andere bestuursleden. Hij is bij officiële 
gelegenheden de vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging.  
  
Artikel 8.3  
De secretaris is onder verantwoordelijkheid van het bestuur speciaal belast met :  

a. het toezicht op de inkomende en uitgaande correspondentie.  
b. het voeren van de correspondentie en het tekenen van alle van de vereniging uitgaande   
    correspondentie, tenzij het bestuur een andere regeling heeft getroffen.  
c. het toezicht op de verenigingsadministratie.  
d. het opstellen van het jaarverslag.  
e. het notuleren van de vergaderingen.  

De secretaris wordt in zijn werkzaamheden eventueel terzijde gestaan door een tweede secretaris.   
  
Artikel 8.4    
De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het bestuur speciaal belast met:  

a. het beheer van de verenigingsgelden.  
b. het toezicht op de aanwending van de verenigingsgelden.  
c. het opstellen van het financieel verslag  en de begroting.  
d. de verantwoording aan fiscus en uitvoering-instellingen 
 

 



 

 
9.  Ledenbestand.   

  
 Artikel 9.1  
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Statuten, dient te worden 
vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, 
nationaliteit en eventuele reeds aanwezige KNLTB speelsterkte.   
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. De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten 
spoedigste aan de secretaris door te geven. De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden 
binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en 
is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.  
 

Artikel 9.2  
1.Het bestuur is bevoegd tot het instellen van een ledenstop zodra de door de algemene vergadering 
vastgestelde maxima voor de volgende categorieën zijn bereikt:  

a. seniorleden  
b. juniorleden  

2. Zodra er een ledenstop als bedoeld in het eerste lid van kracht is zal er door het bestuur een 
wachtlijst worden aangelegd.   
Op deze wachtlijst worden aspirant leden genoteerd in volgorde van aanmelding.  
3. Bij beslissing om toelating ingevolge artikel 6 van de Statuten wordt bij de hantering van een 
wachtlijst in beginsel de volgorde van aanmelding aangehouden.  
  

10.  Slotbepalingen.   
  
Artikel 10.1  
De vereniging draagt generlei verantwoording voor de eigendommen van welke aard dan ook van de 
leden en/of derden in of buiten de accommodatie en op de tennisbanen aanwezig.  
  
Artikel 10.2  
In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk reglement of andere binnen de vereniging 
van kracht zijnde reglementen, dan wel  statuten en reglementen van de KNLTB niet voorzien, beslist 
het bestuur.  
 
Artikel 10.3  
De in dit regelement genoemde protocollen worden bewaard en onderhouden door de secretaris.   


