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Huishoudelijk Reglement LTV Irminloo 
Leden 
artikel 1 

1. Indien de vereniging zelf nog tijdelijke wil lidmaatschappen aanbieden, dan vallen deze leden 
vallen onder de categorie senior- of juniorleden. Het „tijdelijk lidmaatschap“ wordt – na het 
verstrijken van de overeengekomen termijn – door het bestuur opgezegd. De vereniging is 
verplicht om namens elk lid een KNLTB-afdracht te doen. Dat geldt dus ook voor leden die 
slechts tijdelijk lid zijn met uitzondering van de zomer- en winterchallenge leden 

2. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging en/of de tennissport in 
zijn algemeenheid hebben onderscheiden en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de 
algemene vergadering genomen met een meerderheid van stemmen van tenminste twee/derde 
van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in 
de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 5.  

3. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt en die tot lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van het bestuur. Leden van 
verdienste zijn seniorleden en hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze 
statuten aan seniorleden zijn toegekend. 

 
artikel 2 (aanmelding) 

1. Aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door middel van de indiening van 
het digitaal ingevulde door de vereniging verstrekte aanmeldformulier  
(https://www.irminloo.nl/Inschrijven)  

2. Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, 
woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en overige contactgegevens……………. 
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 daartoe 
aangewezen persoon door te geven aan de ledenadministratie.  
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. 

3. Dit formulier moet, door de aanvrager en in geval van een minderjarige door diens wettelijk 
vertegenwoordiger, digitaal voor akkoord worden ondertekend.  

4. Men is eerst als lid van de vereniging toegelaten nadat men daarover door of vanwege het 
bestuur mededeling heeft ontvangen. 

 
artikel 3 (wachtlijst) 

1. Ingeval het, op basis van de KNLTB-normen, maximum aantal leden is bereikt wordt het 
kandidaat-lid op een wachtlijst geplaatst in volgorde van het moment van ontvangst van het 
digitale aanmeldingsformulier door de vereniging. 

2. Ingeval van een wachtlijst wordt men in volgorde van de wachtlijst als lid toegelaten. 

3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, maximaal drie keer per 
verenigingsjaar in afwijking van de volgorde van de wachtlijst personen met voorrang lid maken. 

 
artikel 4 

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

2. De door de algemene vergadering vastgestelde contributie wordt op het daartoe door of vanwege 
het bestuur vastgestelde tijdstip middels automatische incasso geïnd. 
De contributie wordt in twee termijnen automatisch geind. 
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling 
hebben voldaan, herinneren tot betaling. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet 
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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 die uit het lidmaatschap voortvloeien. 
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het 
desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de 
met de incasso verbonden kosten verschuldigd.    

3. In bijzondere, nader door het bestuur te bepalen, gevallen kan het bestuur op schriftelijk verzoek 
van het betreffende lid vermindering c.q. ontheffing van de vastgestelde bijdrage toestaan. 
Zodanig verzoek dient voorafgaand aan het intreden van de bijzondere omstandigheid dan wel zo 
spoedig mogelijk na het intreden van die omstandigheid bij het bestuur te worden ingediend. 

 
artikel 5 

1. De leden zijn verplicht zich te houden aan het door het bestuur vastgestelde baanreglement als 
bedoeld in artikel 28 van dit reglement. 

2. De leden dienen de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen stipt en onverwijld op te 
volgen. 

 
artikel 6 (beëindiging lidmaatschap door een lid) 

1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan alleen door het betreffende lid plaatsvinden. In 
geval van een minderjarige kan het lidmaatschap slechts door diens wettelijk vertegenwoordiger 
worden opgezegd. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt tenminste één kalendermaand voor het 
midden of het einde van het verenigingsjaar via de website LTV https://www.irminloo.nl/Opzeggen 

3. Van het gestelde in het vorige lid kan door het bestuur vrijstelling worden verleend in door het 
bestuur te bepalen bijzondere gevallen. 

4. Geschiedt opzegging na het in het tweede lid genoemde tijdstip en is door het bestuur geen 
vrijstelling verleend dan is het lid gehouden zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging 
gedurende het resterende gedeelte van het lopende verenigingsjaar te voldoen tenzij het bestuur 
op een schriftelijk verzoek van het betreffende lid in andere zin beslist.  

 

Het bestuur  

artikel 7 

1. Een zittingsperiode van een bestuurslid duurt 3 (verenigings)jaar.  
2. Een bestuurslid heeft zitting gedurende maximaal 2 opeenvolgende zittingsperioden. 
3. Een lid kan indien hij gedurende 2 opeenvolgende zittingsperioden heeft deel uitgemaakt van het 

bestuur eerst na een onderbreking van minimaal 1 verenigingsjaar weer lid van het bestuur 
worden. 

4. Eerstegraads familieleden kunnen niet tegelijkertijd lid van het bestuur zijn. 
5. 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 in de bestuursvergaderingen één stem. Het stemrecht mag niet 
door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Elke drie jaar treden twee bestuursleden af 
volgens een op te maken rooster. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de 
aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid 
bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op 
het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.  

 
 
 
artikel 8 
1. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering worden de 

bestuursfuncties, met uitzondering van die van de voorzitter, onder de bestuursleden verdeeld. 
2. In zijn eerste vergadering na de algemene vergadering kiest het bestuur uit zijn midden een vice-

voorzitter. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. 
3. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt het vergaderrooster 

vastgesteld. 

https://www.irminloo.nl/Inschrijven
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artikel 9 
1. 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. 
2. Bij langdurige ontstentenis van een bestuurslid, kan het bestuur in diens plaats een tijdelijke 

waarnemer aanwijzen, die zonder stemrecht aan de vergaderingen deelneemt. 
3. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden 

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

reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.  
 
artikel 10 
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie 

bestuursleden dit wensen. 
2. 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 11 

1. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een uitnodiging 
en agenda aan ieder bestuurslid, ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering. 

2. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe 
verplicht op verzoek van ten minste 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.  

 

artikel 12  

1. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.  
2. Elk bestuurslid heeft 1 stem.  
 

artikel 13 

1. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk op bij hem door leden ingediende verzoeken.  

2. De beslissing van het bestuur wordt binnen 2 weken na de vergadering waarin de beslissing op 
het verzoek is genomen aan het betreffende lid schriftelijk dan wel per email medegedeeld. 

 
artikel 14 

1. Het bestuur houdt, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij 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. 
Van de onder a. bedoelde administratie wordt aan een ieder, die daarom verzoekt, binnen één 
week inzage verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.  

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

 

Voorzitter  

artikel 15  

1. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen.  

2. Hij heeft het recht te allen tijde inzage te nemen van hetgeen van de  vereniging berust bij de 
overige bestuursleden en ingestelde commissies.  

3. Belangrijke stukken worden, zo hij dit wenst, door hem mede ondertekend.  

4. Hij heeft onder zijn berusting de door de vereniging behaalde eretekenen.  
 

Secretaris  

artikel 16 
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1. De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en tekent alle 
stukken, die van de vereniging uitgaan, onverminderd het in artikel 11 van de Statuten bepaalde. 
Met zijn toestemming kunnen ook anderen correspondentie uit naam van het bestuur voeren.  

2. Hij is verplicht van belangrijke stukken kopie te houden.  

3. Hij maakt de notulen van alle vergaderingen en zorgt dat deze na goedkeuring in de 
eerstvolgende vergadering door de voorzitter en door hemzelf worden ondertekend. 

4. Hij nodigt namens het bestuur de leden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering en verzendt 
de agenda en vergaderstukken voor die vergadering aan de leden. 

5. Hij brengt namens het bestuur op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van het 
afgelopen verenigingsjaar, waarin de gegevens van de verslagen van de commissies moeten 
worden opgenomen.  

 

Penningmeester  

artikel 17 

1. De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging.  

2. Hij zorgt voor alle uitgaven zoveel mogelijk kwijting te ontvangen.  

3. Hij stelt zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en waardepapieren, die aan de 
vereniging toebehoren of die zij in bruikleen heeft ontvangen. 

4. Hij legt in de jaarlijkse algemene vergadering namens het bestuur rekening en verantwoording 
over, die na door de vergadering in orde bevonden te zijn door de voorzitter, de secretaris en de 
kascommissie worden ondertekend. Goedkeuring strekt het bestuur tot décharge. 

5. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dienen de boeken voorafgaand door de 
kascommissie te zijn goedgekeurd.  

 

Commissies  

artikel 18 

1. De algemene vergadering kan één of meer 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 elke commissie worden geregeld of 
gewijzigd. De commissies kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden. 
Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door de algemene vergadering worden 
ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. 

2. Deze commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd tegenover de algemene 
vergadering. Zij, met uitzondering van de kascommissie, brengen rechtstreeks verslag uit aan de 
algemene vergadering van haar activiteiten. 

3. Bij of na de instelling kunnen de taken en bevoegdheden van deze commissies worden geregeld 
of gewijzigd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt ook het budget voor 
door haar ingestelde commissies vast.  

4. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij door de algemene 
vergadering aan te wijzen personen. In geval van ontstentenis of belet van een of meer 
bestuursleden wordt het bestuur aangevuld door tijdelijk personen aan te wijzen door de 
algemene vergadering. Er wordt dan een bijzondere algemene vergadering bijeen geroepen. 

 

Kascommissie  

artikel 19 

1. De commissie als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Statuten, bestaande uit twee leden, 
wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één verenigingsjaar, 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. 
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2. De commissie zal voor de vijftiende dag van de tweede maand na het begin van het nieuwe 
verenigingsjaar een schriftelijk rapport uitbrengen aan het bestuur over de financiën van de 
vereniging van het voorafgaande verenigingsjaar.  

 

Door het bestuur in te stellen commissies  

artikel 20 

1. Het bestuur kan naar eigen goeddunken commissies instellen en deze te allen tijde ontbinden. 

2. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de door haar ingestelde commissies vast. 

3. Elke commissie wordt voorgezeten door een lid van het bestuur tenzij het bestuur anderszins 
heeft besloten. 

4. Het bestuur benoemt de leden van de commissies.  

5. Het lidmaatschap van een commissie is niet beperkt tot een bepaalde zittingsduur. 

6. Het bestuur kan een commissie-lidmaatschap van een lid middels schriftelijke mededeling 
schorsen. 

7. Het lidmaatschap van een commissie eindigt:  

a. tegelijk met de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; 

b. door het commissielid zelf middels mededeling aan het bestuur dan wel aan de 
voorzitter van de betreffende commissie 

c. door of vanwege het bestuur, middels schriftelijke kennisgeving aan het betreffende 
lid 

8. Commissies kunnen gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies dienen over onderwerpen 
die tot het takenpakket van de betreffende commissie behoren. 

5. Het bestuur beslist niet over onderwerpen behorende tot het takenpakket c.q. de bevoegdheden 
van een commissie dan nadat de betreffende commissie om advies is gevraagd. 

6. De commissies stellen jaarlijks een plan op met daarin opgenomen de door haar in het komende 
verenigingsjaar voorgenomen activiteiten. Dit plan gaat vergezeld van een financiële toelichting.  

7. Het bestuur stelt per verenigingsjaar een budget aan een commissie ter beschikking ter uitvoering 
van het door het bestuur goedgekeurde activiteitenplan van die commissie. Ingeval van dreigende 
overschrijding van het toegekende budget meldt de commissievoorzitter dit direct aan het 
bestuur. 

8. De commissies brengen jaarlijks verslag uit aan het bestuur van haar werkzaamheden in het 
afgelopen jaar en leggen, overeenkomstig de door het bestuur gegeven aanwijzingen, financiële 
verantwoording af aan het bestuur inzake de besteding van de aan haar toegekende financiële 
middelen.  

9. Besluiten door commissies genomen zijn van kracht tenzij het bestuur binnen vier weken na 
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van zodanig besluit, het besluit vernietigt c.q. schorst.  

 

 

Schorsing 

artikel 21 

Leden kunnen door het bestuur geschorst worden voor maximaal 4 weken. 

a. in het kader van een onderzoek naar een gedraging van het betreffende lid; 

b. indien het voornemen bestaat om het commissie-lidmaatschap van het betreffende lid vanwege 
de vereniging te beëindigen; 

c. indien het voornemen bestaat om het lidmaatschap van de vereniging van het betreffende lid  
vanwege de vereniging te beëindigen. 

 

 

Vergaderingen  

artikel 22 

De agenda van de algemene vergadering vermeldt:  

a. notulen van de laatst gehouden ledenvergadering; 

b. jaarverslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;  
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c. financieel verslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar, alsmede het verslag van 
de kascommissie; 

d. vaststelling van de bijdrage en entreegeld;  

e. verkiezing van het bestuur;  

f. voorstellen van het bestuur;  

g. voorstellen ingediend door ten minste tien leden;  

h. rondvraag.  

 

artikel 22 

1. Voorstellen van stemgerechtigde leden voor de algemene vergadering moeten tenminste 10 
dagen voor deze vergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. Zodanige 
voorstellen dienen door ten minste 10 stemgerechtigde leden te zijn ondertekend. 

2. Kandidaatstellingen door stemgerechtigde leden voor de algemene vergadering moeten 
tenminste 10 dagen voor deze vergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur worden 
gebracht. Zodanige kandidaatstelling moet zijn ondertekend door ten minste 10 stemgerechtigde 
leden. Tevens dient deze vergezeld te gaan van een bereidheidsverklaring van het kandidaat 
gestelde lid. Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht om samen met negen andere 
stemgerechtigde leden voor elke bestuursvacature één kandidaat te stellen.  

 

artikel 23 

1. Op de algemene vergadering wordt door de secretaris een presentielijst ter tekening neergelegd, 
waarop door alle ere- en seniorleden hun naam wordt aangetekend. Van de leden die digitaal aan 
de vergadering deelnemen wordt de naam door de secretaris aan de presentatielijst toegevoegd. 

2. Slechts zij, wier namen op de presentielijst voorkomen, kunnen aan de stemming deelnemen. 

 

artikel 24  

1. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, 
dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot 
stemming overgegaan. 

2. Voor de leden die digitaal aan de vergadering deelnemen wordt de mogelijkheid geboden om via 
een stemtool te stemmen.  

3. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten 
beschouwing. 

4. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor 
het uitbrengen van de stem. 

5. Een ingediend voorstel is aangenomen indien het de vereiste meerderheid heeft verworven. Bij 
staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 

6. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of 
Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. 

 
artikel 25 

1. Stemming over personen geschiedt in beginsel door middel van gesloten briefjes. Bestaat er in de 
vergadering geen bezwaar tegen dan kan schriftelijke stemming achterwege blijven. 

2. In geval van verkiezing wordt in beginsel over iedere benoeming afzonderlijk gestemd. 

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

Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld 
op de wijze als in de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. 
 

artikel 26 

1. Voor de aanvang van een schriftelijke stemming worden door de voorzitter drie neutrale personen 
aangewezen, die de stemmen tellen en van de uitkomst van de stemopneming verslag zullen 
uitbrengen. De voorzitter deelt daarna de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.  
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Ledenadministrateur  

artikel 27 

1. De ledenadministrateur houdt op een overzichtelijke wijze en overeenkomstig daartoe door of 
vanwege het bestuur gegeven aanwijzingen registratie van het ledenbestand van de vereniging.  

3. Hij is verantwoording verschuldigd aan de secretaris.  

4. Hij volgt de aanwijzingen gegeven door of vanwege het bestuur stipt en onverwijld op.  

5. Hij onderhoudt de contacten tussen de kandidaat-leden en de vereniging. 

6. Van wijzigingen in de situatie van een lid doet hij onverwijld mededeling aan de penningmeester. 

 

Gebruik banen  

artikel 28 

1. 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.  

2. Een niet-lid, niet zijnde degene als bedoeld in artikel 5 van de Statuten, kan ten hoogste driemaal 
per jaar worden geïntroduceerd door een lid tegen voorafgaande betaling van een nader door het 
bestuur vast te stellen en bekend te maken bedrag. 

3. De introducé(e) dient te allen tijde vergezeld te zijn van het introducerend lid. 

4. De baancommissie en/of de bestuursleden hebben het recht ten aanzien van introducé(e)s 
regelend op te treden indien omstandigheden ter beoordeling van de baancommissie en/of de 
bestuursleden dit nodig maken. 

5. Een aan een introducé(e) te maken verwijt wordt mede gericht geacht tot het introducerende lid. 

 

artikel 29. 

1. Het bestuur heeft het recht om, wanneer dit noodzakelijk zou blijken, een baanreglement vast te 
stellen. 

2. Het reglement kan tevens een rooster voor het bespelen van de banen bevatten. 

3. Het reglement en rooster geldt nadat hieraan openbare bekendheid is gegeven door middel van 
bijvoorbeeld publicatie op de website LTVIrminloo.nl in het clubblad en/of aanplakking op een 
duidelijk zichtbare plaats in en/of bij het clubhuis.  

 

Slotbepalingen  

artikel 30 
Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten en dit reglement via de website van de vereniging. 
 
 
artikel 31 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op ……. 


