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Statuten L.T.V. Vormer 

 

NAAM EN DATUM VAN OPRICHTING 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: "LTV VORMER", en is opgericht: 27 februari 1978. 

 

ZETEL 

Artikel 2 

De vereniging is gevestigd te Wijchen. 

 

DOEL 

Artikel 3 

1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.  

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a) Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van de tennissport; 

b) Het vormen van een band tussen haar leden; 

c) Het maken van propaganda voor de tennissport; 

d) Het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn 

Tennis Bond (hierna te noemen: K.N.L.T.B.); 

e) Het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van 

de vereniging; 

f) Het uitschrijven van- en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan door de 

K.N.L.T.B. georganiseerde competitie; 

g) Het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; 

h) Alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan; 

i) Al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement. 

LEDEN 

Artikel 4 

1. SENIORLEDEN 

van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar als bedoeld in 

artikel 11 lid 1, de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport beoefenen of beoefend 

hebben. 

2. ERELEDEN 

zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging of de tennissport in het algemeen 

onderscheiden hebben, en op grond daarvan door de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het 

bestuur, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig 

zijn benoemd. 

Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet, in het huishoudelijk reglement en in deze 

statuten aan leden zijn toegekend met inachtneming van artikel 8 lid 3. 

3. JUNIORLEDEN 

zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 11 lid 1, de 

zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport beoefenen of beoefend hebben. 

4. ONDERSTEUNENDE LEDEN 

zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging 

geldelijk of anderszins te steunen. 

5. LEDEN VAN VERDIENSTE 

Het bestuur kan het lidmaatschap van verdienste toekennen aan leden, die zich jegens de vereniging 

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Deze benoeming geldt als persoonlijk eerbewijs en laat onverlet de 

positie van het betreffende lid en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen. 



4 
 

6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet doch zij kunnen - behoudens dat zij 

geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid (1 x “kunnen” weg) worden benoemd, noch de bevoegdheid 

hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze 

statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de Algemene Ledenvergadering 

hebben zij een adviserende stem. 

 

AANMELDING EN TOELATING 

Artikel 5 

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een 

ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk reglement. 

Betreft het de aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de 

wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige. 

2. Het bestuur beslist omtrent toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden. 

3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot 

toelating besluiten, echter slechts met de meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

4. Zij die op de "zwarte lijst” van de K.N.L.T.B. voorkomen, of door het bestuur van de K.N.L.T.B. geschorst zijn, 

kunnen geen lid van de vereniging zijn. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 

Artikel 6 

 

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

a) door het overlijden van het lid; 

b) door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur; 

c) door het niet tijdig betalen van de contributie:  

d) door schriftelijke opzegging namens de vereniging: 

deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de 

statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van 

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

e) Door ontzetting; 

deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met 

een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid 

in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar 

en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het 

vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen: 

a) Binnen één maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan 

niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit, waarbij 

de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten; 

b) Binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of 

tot fusie aan hem is meegedeeld. 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een 

maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering. 
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Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele 

verenigingsjaar verschuldigd. 

8. In gevallen genoemd in lid 1 onder a, c, d en e, en lid 5 van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk. 

9. Het lidmaatschap van een erelid kan slechts eindigen op een der wijzen als in lid 1 sub a, b of e bepaald; 

voorts op de wijze als in lid 1 onder d bepaald doch in dat geval slechts op grond dat het betreffende lid het 

lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest. 

SCHORSING 

Artikel 7 

1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet 

gedragen naar de besluiten van de Algemene Ledenvergadering of naar besluiten die het bestuur van de 

vereniging krachtens de statuten of ingevolge de opdracht van de Algemene Ledenvergadering genomen 

heeft, kunnen worden geschorst voor maximaal vier weken of worden beboet per gebeurtenis met een 

geldbedrag van ten hoogste eenmaal de jaarlijkse bijdrage. 

Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering een 

voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap. 

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden 

het recht op de Algemene Ledenvergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt 

behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen. 

3. Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee. 

 

CONTRIBUTIE 

Artikel 8 

1. De senior- en juniorleden moeten per verenigingsjaar het contributiebedrag betalen, dat bij besluit van de 

Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld, en dat per categorie kan worden bepaald. 

2. De Algemene Ledenvergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden - ondersteunende leden, 

ereleden en leden van verdiensten daaronder niet begrepen - een door het bestuur te bepalen entreegeld 

moeten betalen. 

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betalen van contributie. 

4. Het bestuur is voorts bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van 

contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen. 

5. In de lid 1 van dit artikel genoemde contributie is inbegrepen de door het lid aan de K.N.L.T.B. verschuldigde 

contributie welke door de vereniging aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen. 

De door ereleden aan de K.N.L.T.B. verschuldigde contributie wordt uit de verenigingskas betaald. 

BESTUUR 

Artikel 9 

1. Het bestuur bestaat, behoudens indien zich het geval van artikel 9 lid 7 voordoet, uit een oneven aantal 

leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die alle 

drie meerderjarig moeten zijn. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit een lijst van door het 

bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alle seniorleden en ereleden. 

Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van 

de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend. 

3. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties 

worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. 
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4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk 

reglement geregeld. 

5. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. 

Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het 

bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen, door het overlijden van het bestuurslid en bij het verlies van 

het vrije beheer over zijn vermogen. 

6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een opvolger. 

7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd 

college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. 

In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het 

ontstaan van de laatste vacature een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien 

in de ontstane vacatures. 

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 

Indien tijdelijk als voorzien in voorgaand lid het bestuur uit een even aantal leden bestaat, geeft bij staking 

van stemmen de stem van de voorzitter de doorslag. 

9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris 

worden ondertekend. 

10. Door de Algemene Ledenvergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als 

adviseurs worden toegevoegd 

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR. 

Artikel 10 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

De vereniging wordt in en buiten de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door de 

voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester, of de secretaris 

tezamen met de penningmeester. 

2. Het bestuur is onder meer bevoegd, mits niet langer dan één jaar, tot: 

a) het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 

registergoederen: 

b) het sluiten, beëindigen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering tot: 

a) het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 

b) het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een 

derde verbindt; 

c) het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is, of een bij 

huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging langer dan één 

jaar gebonden wordt; 

d) Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend; 

e) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is 

begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 

f) het aangaan van dadingen; 

g) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met 

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die maatregelen, 

die geen uitstel kunnen leiden.  

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering kan, wat betreft de sub 

a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de 

vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de 

Algemene Ledenvergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, geen 

beroep gedaan kan worden. 
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4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of 

meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden. 

5. Het bestuur kan uit senior-, junior-, en/of ereleden één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor 

de periode van één verenigingsjaar worden benoemd door het bestuur; ondersteunende leden en/of derden 

kunnen als adviseur worden toegevoegd. 

6. Over alles wat niet in de wet, statuten of (huishoudelijk) reglement is geregeld, beslist het bestuur. 

 

 

REKENING EN VERANTWOORDING. 

Artikel 11 

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, 

dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand april van het volgende verenigingsjaar, een Algemene Ledenvergadering 

- de jaarvergadering – gehouden. Daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging 

van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 

boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 

ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. 

4. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen 

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene 

Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden worden nader geregeld bij het huishoudelijk 

reglement, dan wel bij een nader in te stellen commissiereglement. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de 

commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. 

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 

desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 

geven. 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch 

slechts door benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

Artikel 12 

1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 

statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 3 komen onder meer aan de orde: 

a) de notulen van de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering; 

b) het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3; 

c) het verslag van de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4; 

d) de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3; 

e) de benoeming van de in artikel 11 lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 

f) de verkiezing van de voorzitter van het bestuur als bedoeld in artikel 9 lid 3; 

g) de verkiezing van de andere bestuursleden als bedoeld in artikel 9 lid 2; 

h) de verkiezing van de commissies, waarvan de benoeming der leden krachtens het huishoudelijk 

reglement is opgedragen aan de Algemene Ledenvergadering; 

i) de vaststelling van de contributie voor het lopende verenigingsjaar; 

j) de vaststelling van de begroting van het lopende verenigingsjaar; 

k) voorstellen van de zijde van het bestuur; 
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l) voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden; 

m) wat verder ter tafel komt; 

(oude lid 3 vervallen) 

3. Andere Algemene Ledenvergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls 

het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden 

verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier 

weken na indiening van het verzoek. 

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter 

plaatse waar de vereniging gevestigd is gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

 

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

Artikel 13 

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de bij het bestuur bekende adressen van alle leden met 

inachtneming van artikel 17 en 18. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de 

artikelen 17 en 18, en voorts onverminderd de mogelijkheid tot besluitvorming volgens bij het Huishoudelijk 

Reglement te stellen regelen terzake door het bestuur als urgent beschouwde voorstellen. 

 

TOEGANG EN STEMRECHT. 

Artikel 14 

1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. 

Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en - met in achtneming van het tweede lid van artikel 7 - 

geschorste leden, met dien verstande dat een te schorsen lid toegang heeft tot de vergadering waarin het 

besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. 

2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering. 

3. Ieder senior- en erelid, mits niet geschorst, heeft één stem. 

4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan. 

 

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN 

Artikel 15 

1. De Algemene Ledenvergadering wordt, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 12, vierde 

lid, laatste zin, geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. 

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het 

bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. 

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar 

leiding. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een nader door de voorzitter 

daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de, door de Algemene 

Ledenvergadering in te stellen, notulencommissie alsdan door de voorzitter en notulist worden vastgesteld 

en ondertekend. 

Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4 kunnen een notarieel proces-verbaal van 

het verhandelde doen opmaken. 

 

BESLUITVORMING. 

Artikel 16 

1. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een 

besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover 



9 
 

gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de 

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 

verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Een Algemene Ledenvergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste ééntiende van 

het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig 

dan moet binnen een en twintig dagen daarna een tweede Algemene Ledenvergadering met dezelfde te 

behandelen onderwerpen worden bijeen geroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, 

ongeacht het aantal aanwezige leden. 

5. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene 

Ledenvergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen. 

6. Blanco stemmen worden meegeteld voor de bepaling van het aantal geldige stemmen. 

Bij onthouding van stem, wordt deze aangemerkt als niet te zijn uitgebracht. 

7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede 

stemming plaats. 

Heeft dan ook niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een 

persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd 

tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op 

wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. 

Is bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan 

wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen 

worden uitgebracht. 

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen. 

8. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel 

verworpen. 

9. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. 

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk; 

Het bestuur kan in afwijking daarvan de stemming mondeling dan wel bij acclamatie doen plaatsvinden 

tenzij één van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden hiertegen bezwaar maakt en schriftelijke 

stemming verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

10. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met 

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. 

11. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden 

genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een 

voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op 

de voorgeschreven wijze geschied of is er enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van 

vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 17 

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een Algemene 

Ledenvergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft 

plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld. 

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde 

van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden 

aanwezig is.  
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Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering 

bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is 

geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: 

a) het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te 

kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, en; 

b) van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. 

ONTBINDING. 

Artikel 18 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering; het bepaalde in 

de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het 

besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen. 

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. 

Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. 

Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars 

bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de 

vereniging is ingeschreven. 

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT. 

Artikel 19 

1. De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere reglementen vaststellen. 

2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten. 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 maart 2003. 
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Huishoudelijk reglement 
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN. 
Artikel 1 

1. De leden zijn verplicht de in de statuten en in dit Huishoudelijk Reglement opgenomen bepalingen zo goed 
mogelijk na te leven en zich te onthouden van enigerlei gedragingen welke de goede naam van de vereniging 
zouden kunnen schaden. 

2. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de verdere bepalingen 
en reglementen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur; voorts dienen de 
aanwijzingen van de Technische Commissie en de baancommissarissen correct opgevolgd te worden. 

3. Gelijke verplichtingen als sub. 2 gelden mutatis mutandis wanneer men namens de vereniging elders de 
tennissport beoefent. 

Artikel 2 

1. De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan het secretariaat van de vereniging door te geven. 
2. Zij zijn tevens verplicht de contributie en indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 15 januari van 

het desbetreffende verenigingsjaar. De betaling van de contributie geschiedt door middel van een 
machtiging tot automatische incasso. Het entreegeld dient te worden betaald bij inlevering van het 
inschrijfformulier voor het lidmaatschap. 
(zin vervallen) 
Indien het bestuur overgaat tot het nemen van incassomaatregelen kunnen alle daaraan verbonden kosten 
voor rekening van het ingebreke blijvende lid gebracht worden. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het treffen van betalingsregelingen ter zake contributie. 

 

Artikel 3 

1. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), 
wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn, behoudens indien het bestuur in enig 
geval anders besloten heeft. 

2. De bestuurs- en commissievergaderingen zijn besloten; bestuur cq. commissies zijn echter bevoegd 
verenigingsleden en derden tot haar vergaderingen toe te laten. 

VERGADERINGEN. 
 
Artikel 4 
De vergaderingen van het bestuur worden in beginsel maandelijks gehouden en voorts 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 5 
De voorzitter is bevoegd, d.m.v. zowel een schriftelijke als mondelinge convocatie aan ieder bestuurslid, tot het 
bijeenroepen van een bestuursvergadering. Deze convocatie dient tenminste 24 uur voor de datum van de 
vergadering gedaan te worden. 
Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. 
Indien aan dit verzoek binnen 7 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. 
In dit geval wordt de bestuursvergadering bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke 
convocatie aan ieder bestuurslid tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering. Een schriftelijke convocatie 
kan ook per emailbericht geschieden. 
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Artikel 6 
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het 
bestuur of door vijf seniorleden en/of ereleden. 
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 het secretariaat van een daartoe 
strekkende schriftelijke verklaring vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen 
voor de Algemene Ledenvergadering. 
 
Artikel 7 
Een besluit van of benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet betrekking hebbende op een agendapunt 
van de vergadering, is ongeldig, behoudens het bepaalde in artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten. 
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen 
met tenminste twee/ derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen 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 der vereniging zijnde. 
 
Artikel 8 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of dit reglement voortvloeiende 
punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden 
schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden 
daarin wensen op te nemen. 
 
Artikel 9 

1. Alle op de agenda ener 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. 

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden door de notulist binnen 4 weken na de betreffende 
vergadering aan de notulencommissie aangeboden. 
De notulencommissie zal, desnoods na overleg met de notulist en vervolgens met de voorzitter van de 
Algemene Ledenvergadering, komen tot een voorlopig goedgekeurde versie van de notulen. 
Deze notulen worden vervolgens gepubliceerd in de eerstvolgende editie van het clubblad, waarop de leden 
in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk bij de notulencommissie te reageren, binnen een termijn van 
14 dagen na het verschijnen van het clubblad. 
De notulen worden vervolgens goedgekeurd door de notulencommissie en vastgesteld middels 
ondertekening door de voorzitter en notulist conform het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de Statuten, dit 
alles binnen een termijn van 4 weken na de verschijndatum van het clubblad. 
Bij het ontbreken van eenstemmigheid kan de notulencommissie de door haar gewenste onderdelen 
aanhouden tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, die daarover beslist, en voor het overige de 
notulen goedkeuren waarna voor dit gedeelte vaststelling kan volgen. 

COMMISSIES 
 
Artikel 10 

1. Naast de in Artikel 11 lid 4 van de Statuten bedoelde kascommissie en de in Artikel 15 lid 2 van de Statuten 
bedoelde notulencommissie kan de Algemene Ledenvergadering voorts instellen een ordecommissie welke 
haar taak zal vervullen volgens een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld reglement van orde. 

2. Het reglement van orde zal in ieder geval dienen te bevatten: 

a) aantal commissieleden  
b) wijze van verkiezing 
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c) rooster van aftreden 
d) samenstelling van de commissie 
e) werkwijze 
f) aanstelling en ontslag van baancommissarissen 
g) het vernoemen van de reglementen welke door de baancommissarissen dienen te worden 

gehandhaafd. 

3. De kascommissie en de notulencommissie, ieder bestaande uit twee leden, worden bij haar benoeming, 
telkens geldende voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de 
commissieleden diens plaats zal innemen. 
Dit plaatsvervangend lid zal, bij voorkeur in het volgende verenigingsjaar, door de Algemene 
Ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het 
langst in de commissie zitting heeft gehad. 

4. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd andere commissies met een onderzoekskarakter in te stellen. 
5. De in dit artikel bedoelde commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de Algemene 

Ledenvergadering. 
De Algemene Ledenvergadering is te allen tijde bevoegd de leden te ontslaan en door andere te vervangen 
dan wel de commissie als zodanig te ontbinden. 

Artikel 11 

1. Het bestuur kan algemene commissies instellen voor bestuurlijke uitvoerende taken. 
2. Het bestuur stelt commissies in voor: 

Technische-, jeugd, accommodatie- en baraangelegenheden, evenementen en sponsor/PR. 
3. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van en zijn verantwoording verschuldigd aan het 

bestuur. 
Het bestuur kan de leden van de commissies benoemen en ontslaan. 

4. Het bestuur is bevoegd regels en werkwijze van de commissies te bepalen. 

BESLUITVORMING. 
 
Artikel 12 
Verlangt een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt het voorstel 
geacht te zijn aangenomen. 
In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. 
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan. 
 
Artikel 13 
Indien over personen schriftelijk wordt gestemd geschiedt dit door middel van ongetekende gesloten briefjes. Ter 
bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige stemmen buiten beschouwing. 
Een stem is ongeldig, indien niet op de voorgeschreven wijze van het stembriefje gebruik is gemaakt dan wel daaruit 
niet eenduidig de strekking van de stem kan worden vastgesteld. 
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. 
 
Artikel 14 
Ingeval van verkiezing van leden in organen van de vereniging wordt over iedere benoeming apart gestemd. 
Door de Algemene Ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze 
als bij de Statuten, huishoudelijk reglement en verdere reglementen is geregeld. 
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of elders in dit huishoudelijk 
reglement anders is bepaald. 
Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 
 
BESTUUR 
 
Artikel 15 
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De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde 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 een gemachtigde worden uitgeoefend. 
Ieder jaar treden op de in artikel 11 lid 3 van de statuten bedoelde jaarvergadering twee bestuursleden af volgens op 
te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. 
Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. 
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. 
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. 
Een bestuurslid kan te allen tijde aftreden. 
 
Artikel 16 
In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering 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 een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. 
 
Artikel 17 
Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het 
bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 
 
Artikel 18 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c van de statuten wordt gesteld op € 5000,-. 

 
VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR 
 
Artikel 19 
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 vergaderingen van het bestuur; 
c) de bezittingen en schulden van de vereniging. 

Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen twee weken inzage 
worden verstrekt. 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
Artikel 20 
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: 
naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum, geslacht en speelsterkte. 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 21 
Alle leden ontvangen desgewenst van het secretariaat een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk 
reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 
 
Artikel 22 
De kleuren van L.T.V. Vormer zijn marineblauw op wit fond. 
 
Artikel 23 
Aldus vastgesteld door de Algemene Jaarvergadering op 25 maart 2003. 
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Reglement L.T.V. Vormer-vrijwilligerstaken 
Dit “Reglement L.T.V. Vormer-vrijwilligerstaken” geldt voor onbepaalde tijd, vanaf het verenigingsjaar 2019 voor 

L.T.V. Vormer te Wijchen, tot aan intrekking of wijziging door of namens de ledenvergadering. In deze versie 2020 is 

het een en ander verduidelijkt n.a.v. F.A.Q. en opgedane ervaringen in 2019.  

Voor de “Vormer-vrijwilligerstaken” geldt het volgende, in artikelen vervatte, reglement:  

1. Als senior-lid van de vereniging L.T.V. Vormer te Wijchen ben je verplicht jaarlijks  

a) bardiensten te vervullen dan wel  

b) vrijwilligerstaken te verrichten.  

Om aan deze verplichting te voldoen dien je per jaar minimaal 8 punten te behalen, waarbij een dienst/ 

vrijwilligerstaakuitoefening van 4 uur je 4 punten oplevert. Voor nieuwe leden die nà 1 juli lid worden, geldt een 

verplichting van minimaal 4 punten.  

2. De volgende senior-leden zijn, tenzij zij aangeven vrijwillig deel te nemen aan “Vormer-vrijwilligerstaken”, 

vrijgesteld van de in voorgaand artikel opgenomen verplichting:  

a) ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden;  

b) voor het jaar 2019: leden die vóór 1-1-1949 zijn geboren;  

c) vanaf het jaar 2020: leden die op 1 januari van het verenigingsjaar langer dan 5 jaar geleden de 

AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of vóór 1-1-1949 zijn geboren.  

 

3. Leden die kiezen voor bardiensten , kunnen op 2 manieren hun diensten inplannen:  

a) via de Bardienstmodule van de KNLTB ClubApp (via App Store te downloaden/ installeren) of  

b) via de site https://www.vormer.nl > via hoofdmenu “Ledeninfo”, submenu “Bardienst” en dan 

“Bardienst instructie”: daarop staat de link naar https://mijn.knltb.club).  

N.B. Leden die vooraf kenbaar maken niet over e-mail en/of internet te beschikken, worden in 

overleg met de barcoördinator (BaCo) in het systeem ingeroosterd.  

Voor zover door het bestuur c.q. door de barcommissie aangestelde barcoördinator (BaCo) niet anders wordt 

gecommuniceerd, gelden de volgende standaarddagdelen voor de bar- en/of kantinediensten:  

 

4. Na 1 maart van het lopende verenigingsjaar (en voor 2019: na 15 april) is de barcoördinator (hierna: BaCo) 

gerechtigd een bar- en/of keukendienst aan een lid toe te wijzen; dit om een volledige bezetting van de 

bardiensten te kunnen garanderen. 

 

5. Ruilen of vervangen van je eigen dienst is je eigen verantwoordelijkheid, waarbij de vervanger wel lid dient 

te zijn van L.T.V. Vormer. Het lid dat voor vervanging heeft gezorgd, blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar 

verplichtingen bij de ingeroosterde dienst.  

 

-> Ruil of vervanging dient vooraf bij de BaCo bekend worden gemaakt via e-mail: bc@vormer.nl.  

https://mijn.knltb.club/
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6. Leden die met een maatje de dienst draaien willen, moeten dat onderling afstemmen op een dagdeel 

waarop nog twee personen nodig zijn; -> beiden moeten dan zelf de dienst inplannen conform artikel 3 van 

dit reglement. 

 

7. Vanuit de BaCo c.q. Bardienstmodule van de KNLTB ClubApp krijgt het lid per e-mail een bevestiging van de 

ingeroosterde dienst. Daarna volgen nog twee herinneringsmailtjes voorafgaande aan de ingeplande 

bardienst. Alle diensten, zowel vrij als bezet, zijn zichtbaar op de website.  

 

8. Als gevolg van wijzigingen in de planning, kunnen er bar- en/of keukendiensten vervallen of starten/of 

eindtijden verschuiven. Hiertoe neemt de BaCo tijdig contact op met de ingeroosterde leden voor de dienst. 

Als de BaCo minimaal 7 dagen van tevoren via de e-mail gemeld heeft dat een ingeplande dienst komt te 

vervallen, dient een nieuwe dienst te worden ingepland. 

 

9. De preciezere beschrijving van de inhoud van de werkzaamheden wordt kenbaar gemaakt door de 

barcommissie c.q. de BaCo; een korte beschrijving ervan ligt achter de bar.  

-> Met name de toegang tot het clubhuis (druppel/ digitale sleutel/ alarmsysteem) is van belang!  

 

10. Tijdens het draaien van een bar- en/of keukendienst mag je niet zelf tennissen op het complex. 

 

11. Een ingeplande bardienst gaat altijd door, ongeacht het weer.   

Enkel als de BaCo bij de ingeroosterde leden de dienst annuleert, telt de ingeroosterde dienst mee als 

verrichtte dienst voor de verplichting in deze regeling “Vormer vrijwilligerstaken”.  

 

12. Een lid dat ervoor kiest andere vrijwilligerstaken dan bardienst te doen, maakt dit kenbaar bij de BaCo door 

te mailen naar bc@vormer.nl. Vanuit de BaCo wordt dan doorverwezen naar de voorzitter van de commissie 

c.q. het bestuur waarvoor het lid vrijwilligerstaken wil verrichten. En vanuit deze commissie c.q. het bestuur 

krijgt de BaCo door of het lid aan zijn/ haar verplichtingen “Vormer-vrijwilligerstaken” voldoet.  

 

13. Voor leden die de verplichtingen uit deze regeling “Vormer-vrijwilligerstaken” niet kunnen of willen 

vervullen is het mogelijk deze af te kopen voor het lopende verenigingsjaar door het betalen van een 

Afkoopbedrag , per verenigingsjaar is dit nu vastgesteld op € 50,= :  

a) Het lid dient zich elk verenigingsjaar vóór 21 februari aan te melden om gebruik te maken van deze 

afkoopmogelijkheid. 

b) Het afkoopbedrag dient voorafgaand aan het afhalen van de lid-/KNLTB-pas, doch uiterlijk 1 maart 

van het verenigingsjaar, zelfstandig door het lid overgemaakt te zijn naar het bankrekeningnummer 

L.T.V. Vormer te Wijchen: NL60 INGB 0003 9552 79 met in de bankomschrijving het lid-/KNLTB-

nummer, de naam van het lid en de vermelding "Afkoop vrijwilligerstaken 20jj” èn een e-mail met 

eenzelfde strekking aan: bc@vormer.nl met een c.c. naar penningmeester@vormer.nl . (Volledige 

afkoop voor een verenigings is dus: € 50,=). Voor nieuwe leden geldt i.p.v. “1 maart”: de dag waarop 

zij 2 volle maanden lid zijn van Vormer.  

c) Als niet wordt voldaan aan het hiervoor onder a) gestelde, krijgt het lid een nota toegestuurd voor 

het verenigingsjaar ter hoogte van € 50,=. De nota wordt vermeerderd met € 10,= administratie- en 

handlingkosten als deze nota niet digitaal (via bij Vormer en/of KNLTB- / ClubCollect bekend e-

mailadres van het lid), maar per brief moet worden verstuurd.  

d) Na ontvangst op de bankrekening van Vormer van het afkoopbedrag van een lid wordt dit door de 

penningmeester bevestigd middels melding aan de ledenadministrateur/ secretaris, zodat deze de 

uitgifte van de lid-/KNLTB-pas voor het lopende verenigingsjaar aan het lid niet om deze reden 

blokkeert.  

e) De penningmeester is gerechtigd voor de facturatie en/of incasso van afkoopbedragen en/of 

bijkomende kosten gebruik te maken van KNLTB.Collect en/of andere inningsinstanties.  
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14. Leden die voor een afgesproken bar- en/of kantinedienst dan wel afgesproken vrijwilligerstaak verstek laten 

gaan en zelf niet of niet tijdig in vervanging hebben voorzien door een ander senior lid van de vereniging, 

moeten alsnog het afkoopbedrag (net als de leden volgens artikel 13 doen) betalen. Voor degene die zich 

niet of niet tijdig hebben afgemeld komt daar nog een boete bij van € 25,= per niet-afgemelde dienst. Alleen 

in bijzondere situaties, te beoordelen door het bestuur, de BaCo en het lid gehoord hebbende, kan het lid 

worden vrijgesteld van deze boete.  

15. Indien een lid in gebreke blijft om te voldoen aan de verplichtingen uit dit reglement, kunnen de volgende 

sancties worden toegepast:  

a) T.a.v. lid-/KNLTB-pas: het niet verstrekken of intrekken of het deactiveren van de pas voor het 

afhangbord bij L.T.V. Vormer; 

b) Weigering van deelname aan een competitie;  

c) Weigering van deelname aan toernooien en/of evenementen van L.T.V. Vormer of op het 

tenniscomplex aan de Vormerseweg 25 in Wijchen;  

d) Schorsing of royement van het lidmaatschap (i.o.m. de statutaire bepalingen hieromtrent).  

 

16. Voor aan leden op grond van dit reglement in rekening gebrachte bedragen geldt een betalingstermijn van 

14 dagen. Bij blijvend betalingsverzuim start (na herinneringstraject) een incassotraject; gedurende de loop 

van dit incassotraject kan lid-/KNLTB-pas worden gedeactiveerd of ingenomen.  

17. De totaalopbrengst van aan leden op grond van dit reglement in rekening gebrachte bedragen mag enkel 

besteed worden aan:  

a) (vrijwilligers)vergoeding aan personen die meer bar- en/of kantinediensten of andere 

vrijwilligerstaken verrichten dan waartoe zij op grond van dit reglement verplicht zijn ;  

b) administratie- en/of handlingskosten die de vereniging maakt voor de uitvoering en uitwerking van 

dit reglement.  

c) vrijwilligers die aantoonbaar meer uren aan vrijwilligerswerk hebben verricht en daarvoor geen 

vergoeding willen hebben; deze worden uitgenodigd voor de “vrijwilligersavond”.  

 

18. Indien een persoon op verzoek van de BaCo (een) extra dienst(en) draait, zal/zullen deze worden uitbetaald 

per dienst (4 punten) tegen het tarief van € 20,=. Per persoon is dit gemaximeerd op de fiscaal nog 

geaccepteerde vrijwilligersvergoeding (vanaf 2019: max. € 170,= per maand en max. € 1.700,= per jaar). Op 

declaratiebasis en goedkeuring BaCo vindt uitbetaling uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de 

maand waarin de dienst is gedraaid plaats (bij tijdige declaratie).  

19. De ledenvergadering is gerechtigd voor een volgend verenigingsjaar de hiervoor vermelde bedragen voor 

afkoopbedragen en/of administratie- en handlingkosten en/of het boetebedrag per niet-afgemelde dienst 

en/of het tarief (4 punten) voor extra diensten vast te stellen op een ander bedrag. Indien de 

ledenvergadering zich daarover niet expliciet uitspreekt, is het bestuur gerechtigd de bedragen te indexeren 

met de consumentenprijsindex (CPI) zoals deze door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend wordt 

gemaakt; alsdan worden de uitkomsten afgerond naar beneden op hele euro’s.  

20. Het bestuur kan op daartoe door het lid gedaan verzoek voor het lopende verenigingsjaar vrijstelling van de 

verplichtingen van “Vormer-vrijwilligerstaken” verlenen aan leden-tennistrainers van Vormer, 

commissieleden en bestuursleden en/of leden met een sponsorovereenkomst met Vormer.  

21. Wanneer een lid door persoonlijke omstandigheden voor het lopende verenigingsjaar niet in staat is om aan 

bovenstaande regeling te voldoen, verleent het bestuur deze desgevraagd ontheffing van zijn/haar 

verplichtingen uit dit reglement “Vormer-vrijwilligerstaken”.  

22. Dit reglement kan worden aangeduid als “Reglement Vormer-vrijwilligerstaken”.  

Voor vragen omtrent deze regeling: neem in eerste instantie contact op met bc@vormer.nl. Ook kan, om het lid 

moverende redenen, rechtstreeks contact worden opgenomen met het bestuur van L.T.V. Vormer.  

© Januari 2020, Bestuur L.T.V. Vormer  
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→ Toelichting inzake de dienst van/door competitie-deelnemers:  

Een lid die deelneemt aan een competitie, dient voor elke competitiesoort waarvoor hij/zij is ingeschreven een 

bardienst te draaien. Hierop gelden geen uitzonderingen, ook niet wanneer men door ziekte, blessures etc. niet tot 

spelen is toegekomen. Het desbetreffende lid dient zelf een oplossing te zoeken.  

De bardiensten worden door de BaCo gepland, waarbij is uitgegaan dat competitiespelers op andere 

competitiedagen bardiensten draaien. Komt een door de BaCo geplande bardienst niet uit, dan dient het 

betreffende lid zelf voor een vervanger te zorgen. De naam van het vervangende lid moet wel doorgegeven worden 

aan de BC.  

Voorbeeld:  

je doet mee aan de voorjaarscompetitie, voor 2 onderdelen. Voordat je enige extra dienst hebt verricht, staat je teller 

dan op -8 (min acht) punten. Heb je één dienst gedraaid op een dag waarop andere competitie-spelers hun 

wedstrijden spelen, kom je zo op -4 (min vier) punten. Heb je de tweede dienst gedraaid op een soortgelijke dag, kom 

je zo op 0 (nul) punten. Verder heb je als lid nog je normale bardienstverplichting van totaal 8 (acht) punten, dus als 

je op andere dagdelen in het jaar twee diensten draait, heb je aan je verplichtingen voldaan. In dit voorbeeld heb je 

dan dus 4 (vier) diensten, ofwel 16 (zestien) punten behaald. 
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Baanreglement L.T.V. Vormer 
A Algemeen 

A1 Tot de tennisbanen hebben uitsluitend leden van L.T.V. Vormer toegang, eventueel met een door hen 

vergezelde en aangemelde introducés. Tijdens toernooien en of competities hebben KNLTB-leden die zich 

voor het toernooi of competitie hebben ingeschreven eveneens toegang. 

A2 Op de tennisbanen is het dragen van correcte tenniskleding voorgeschreven, evenals het dragen van 

tennisschoenen, die geschikt zijn voor kunstgrasbanen 

A3 Het park is rookvrij en het is dus verboden om op de gehele park te roken. 

A4 Het is verboden om glas mee te nemen op of naar de banen 

A5 Bij het verlaten van de baan dient deze schoon achtergelaten te worden. 

A6 Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen. In het clubhuis zijn honden verboden. 

A7 Bij onweer en bliksem ga je zo snel mogelijk van de baan af. Denk niet 'mij kan niets gebeuren'. Het bestuur 

stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.  

A8 Op met sneeuw bedekte kunstgrasbanen mag niet getennist worden om beschadiging van de banen te 

voorkomen. Het is daarom verboden om de sneeuw er af te vegen en dan alsnog te spelen. Ook bij ijzel of 

hard/stug bevroren polen (-10ºC) van de kunstgrasbanen mag niet getennist worden om afbreken van polen 

te voorkomen. 

A9 Afval weggooien in de daarvoor bestemde bakken. Zorg ervoor dat het hele complex schoon blijft. 

A10  Alleen voor lessen en toernooien stelt de vereniging ballen beschikking. 

A11  Leden van het bestuur zijn vanuit hun bestuursfunctie ook benoemd tot baancommissaris. 

A12  Iedereen op het tennispark hoort zich correct te gedragen en de aanwijzingen van de baancommissarissen 

op te volgen. Bij wangedrag kan men door een baancommissaris van het tennispark worden verwijderd. 

A13  De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van 

eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk 

letsel. 

A14  Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de baancommissaris c.q. het bestuur van L.T.V. 

Vormer. 

B. Baanreservering 

B1 De banen kunnen uitsluitend worden gereserveerd met een geldige KNLTB-pas met verenigingsnummer 

19992, of met een tijdelijke ledenpas. De KNLTB-pas is strikt persoonlijk. Het gebruik van de tijdelijke 

ledenpas is uitsluitend geldig in combinatie met het gezelschap van een L.T.V. Vormer lid. Bij verlies van de 

KNLTB-pas kan tegen betaling van de kosten een nieuwe bij de ledenadministratie aangevraagd worden. Het 

is tevens mogelijk voor niet Vormer leden, wel lid van een Wijchense zustervereniging om tijdens open 

toernooien op hun tennispark middels een introductie ledenpas banen te reserveren. Deze mogelijkheid is er 

ook voor Vormer leden bij andere Wijchense verenigingen. 

B2 Banen van L.T.V. Vormer kunnen in overleg worden gehuurd. Hiervoor moet men minimaal 2 weken van te 

voren contact opnemen met de secretaris. De kosten bedragen € 12,50 per uur. Email 

adres:secretaris@vormer.nl   

B3 L.T.V. Vormer leden kunnen dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur op de tennisbanen tennissen. 

B4 Juniorleden t/m 14 jaar mogen niet na 19.30 uur afhangen. Oudere juniorleden mogen niet na 20.15 uur 

afhangen. 

B5 Als men dubbelspel speelt is de tijdsduur 45 minuten. Voor enkelspel is dit 30 minuten (in de corona periode 

is dit tijdelijk verlengd naar 45 minuten). 

B6 Als de speeltijd ten einde is, moet men de baan verlaten voor de volgende spelers die gereserveerd hebben. 

Ook al zijn er andere banen niet in gebruik. Deze kunnen namelijk wel gereserveerd zijn op een later tijdstip, 

of degene die gereserveerd hebben zijn verlaat. 

B7 Als een lid na de tennisles een baan wil reserveren, mag dat pas na afloop van de tennisles. 

B8 Degene met wiens label een baan is gereserveerd, moet ook daadwerkelijk spelen. 

B9 Bij foutief reserveren kan een baancommissaris besluiten tot het laten vervallen van de reservering. 
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B10  Wanneer drie van de vier spelers onafgebroken door kunnen spelen, het zogenaamde ketting afhangen, kan 

dit door een baancommissaris worden doorbroken. Ook wanneer dit gebeurt bij enkelspel, wordt dit 

onderbroken. 

B11  De baanverlichting is gekoppeld aan de baanreservering, wanneer het donker wordt gaat de verlichting van 

de gereserveerde baan aan.  Als men ondanks de reservering niet kan komen is het belangrijk de baan te 

annuleren. Anders gaat de verlichting voor niets aan. 

B12  Voor het soos-tennis op de maandagavond worden maximaal 3 banen afgehangen (baan 5 t/m 7) van 19.00 

t/m 23.00 uur. Van 19.00 tot 20.00 uur worden de banen 5 t/m 7 afgehangen. Na 20.00 uur ook baan 8.Als 

er landelijke restricties worden opgelegd, zoals nu bijvoorbeeld door Covid-19, kunnen tijden wijzigen of 

vervalt soos/label tennis. 

B13  Voor het maandag en  woensdagochtendtennis zijn vier banen (5 t/m 8) afgehangen van 09:00 tot 11.00 

uur. Op vrijdagochtend zijn er drie banen (5 t/m 7) afgehangen van 10:00 tot 12:00 uur. Als er landelijke 

restricties worden opgelegd, zoals nu bijvoorbeeld door Covid-19, kunnen tijden wijzigen of vervalt 

soos/label tennis. 

B14  Voor het zondagochtendtennis zijn de banen 5 t/m 7 beschikbaar tot 14.00 uur. Dit geldt alleen als er geen 

andere activiteit gepland is. Als er landelijke restricties worden opgelegd, zoals nu bijvoorbeeld door Covid-

19, kunnen tijden wijzigen of vervalt soos/label tennis. 

B15  Reglementair is vastgelegd dat bij calamiteiten met baanbeschikbaarheid (bespeelbaar bij slecht weer) als 

eerste competitie wedstrijden beginnen (herstarten) De totale volgorde is: 1e competitie, 2e toernooien, 3e 

training en dan recreanten tennis.  

C. Toernooireglement (interne toernooien) 

C1 Tijdens interne toernooien blijven twee banen beschikbaar voor de recreatie. Zij die niet aan dit toernooi 

deelnemen, kunnen van deze twee banen gebruik maken. Mocht de toernooicommissie door onverwachte 

omstandigheden in de problemen komen om het toernooi binnen de geplande tijd af te werken, dan mag 

van deze banen gebruik gemaakt worden. De baanreservering verloopt in dit geval via de wedstrijdtafel. 

C2  Tijdens het voorjaarstoernooi, de clubkampioenschappen en het senioren toernooi in het najaar en een 

eventueel ander open toernooi, mogen alle banen gebruikt worden. 

C3 De wedstrijdcommissie mag de recreatie banen bij een meerdaags toernooi na 22.00 uur gebruiken, indien 

nog niet alle geplande wedstrijden op de baan staan. 

C4 Deelnemers aan een toernooi moeten ten minste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te 

zijn (onderdeel toernooi reglement). 

C5 Voor aanvang van de eerste partij moet een deelnemer zich te melden bij de wedstrijdleiding en eventueel 

het inschrijfgeld te betalen (onderdeel toernooi reglement). 

D. Competitie 

D1 De TC bepaalt het aantal teams dat ingeschreven wordt bij de KNLTB of andere organisatie. 

D2 De zondag competitie is in principe voor de selectie team(s), welke door de trainer in samenspraak met de 

TC worden samengesteld. Niet selectie teams kunnen worden toegelaten indien er plaatsen beschikbaar zijn. 

Als het toegestane aantal teams overschreden is, zal de TC een keuze maken, waarbij de speelsterkte een 

belangrijke rol speelt. 

D3 Voor de zaterdag en dinsdag competitie kunnen teams vrij inschrijven. Als het toegestane aantal teams 

overschreden is, zal de TC een keuze maken. 

D4 Voor de woensdag- en vrijdagcompetitie kunnen teams vrij inschrijven.  Als het toegestane aantal teams 

overschreden is, zal de TC een op basis van loting een roulatie schema maken, waardoor ieder jaar een 

aantal plaatsen beschikbaar komt en nieuwe teams ingeloot kunnen worden. 

D5 Tijdens de competitiedagen zijn alle banen beschikbaar voor de competitie wedstrijden. Indien mogelijk  zijn 

1 of meer banen beschikbaar voor vrijspelen, waarbij zij, die niet aan de competitie deelnemen voorrang 

hebben boven competitie spelers. Reservering van banen via de VCL van dienst. 

D6 De minimum richtlijn voor het aantal spelers per competitieteam is door de TC bepaald op 6. 
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D7 Voor de verschillende competitiedagen wordt door de TC een competitieleider aangewezen (VCL). De teams 

zijn verplicht om de aanwijzingen van de competitieleider op te volgen. 

D8 Verandering van het team, spelen met invallers en wijzigen van de aanvangstijd van de wedstrijd is alleen 

mogelijk in overleg met de competitieleider. 

D9 Alle deelnemende senioren competitie teams verplichten zich tot  minimaal 1 dagdeel bardienst te draaien 

per onderdeel dat zij competitie spelen.  

E. Introducés 

E1 Ieder lid van Vormer mag introducés meebrengen. 

E2 Het Vormerlid die de reservering voor de introduce maakt (hoofdboeker), is verantwoordelijk voor de goede 

gang van zaken en de kosten. 

E3 De kosten voor een introduce zijn voor senioren € 5,-  De prijs voor junioren € 2,50 . Dit bedrag wordt aan 

het einde van het jaar door automatische incasso bij het Vormerlid, die als hoofdboeker in het systeem 

staat, afgeschreven. 

E4 Juniorleden mogen juniorleden van andere Wijchense tennisverenigingen zonder betaling introduceren. Op 

doordeweekse dagen geldt dit tot 19.00 uur. Zij moeten zich eerst melden bij de beheerder. 

E5 Per baan dient minstens één Vormerlid mee te spelen. 

E6 Bij geheel bezette banen en tijdens toernooien en/of competities is introduceren niet toegestaan. 

E7 Het Vormer lid is uiteraard ook verantwoordelijk voor het gedrag van de geïntroduceerde(n).    

Vastgesteld AB-vergadering 4-3-2021  
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Lesreglement L.T.V. Vormer 
Alleen leden van L.T.V. Vormer hebben de mogelijkheid om tennisles te volgen, tenzij er gebruik wordt gemaakt van 
een speciale actie. 

1. Een lesuur duurt 60 minuten. In deze 60 minuten zit ook een pauze van 10 minuten voor de trainer. 
De selectietraining duurt 90 minuten. In deze 90 minuten zit ook een pauze van 15 minuten voor de trainer. 

2. De selectie traint 1 uur en 30 minuten 
3. Er wordt in groepsverband lesgegeven. De indeling van de lessen geschiedt door de trainer in overleg met de 

trainerscoördinator. 
4. Aanmelden zowel voor senioren als junioren gebeurt schriftelijk, inclusief een eenmalige machtiging voor 

automatische incasso. Voor jeugdleden moeten de wettelijk verantwoordelijke toestemming verlenen. 
5. Senioren en junioren kunnen zich per serie lessen in het voorjaar en/of najaar inschrijven. 
6. Wanneer in een serie van lessen een les door slechte weersomstandigheden (regen sneeuw of vorst) uitvalt, 

haalt de trainer de eerste les in, komt de tweede regen les voor rekening van de leerlingen, wordt de derde 
regen les door de trainer ingehaald, komt de vierde regen les voor rekening van de leerlingen. Alle volgende 
regenlessen worden ingehaald, of indien er geen inhaaldagen meer mogelijk zijn, financieel gecompenseerd 
(Er zijn in een serie lessen maximaal 2 regenlessen voor rekening van de leerlingen) 

7. Wanneer door het COVID-19 virus het volgen van tennislessen niet mogelijk is door een (intelligente) lock-
down is er een eigen risico van 4 lesweken die voor rekening komen van de leerling. Trainers zullen er alles 
aan doen om deze lessen zo goed mogelijk in te halen of middels events te compenseren. 

8. Een les waarvan 10 minuten verstreken is geldt als een gegeven training. 
9. Bij jeugd en beginnende volwassenen kan de tennisleraar bij slecht weer een theorieles geven. 
10. De trainer bepaalt of een les wegens weersomstandigheden wel of niet doorgaat. 
11. Wanneer een trainer door ziekte of andere dringende redenen niet kan lesgeven wordt geprobeerd een 

vervanger te vinden. Indien dit niet lukt worden de leerlingen via een telefoonsysteem of via een e-mail op 
de hoogte gebracht. 

12. Op de site van LT.V. Vormer staat een overzicht van de dagen waarop getraind wordt en op welke dagen er 
eventueel ingehaald wordt. 

13. Wangedrag tijdens de training kan, na waarschuwing, verwijdering van de lessen tot gevolg hebben zonder 
dat terugbetaling van betaalde lessen zal plaatsvinden.  Dit in overleg met de trainerscoördinator. 

Het niet volgen van een of aantal lessen: 

1. Dient u dit voor aanvang bij de trainer te melden. 
2. Kunnen deze in overleg met de trainer, indien er ruimte is bij een andere groep, ingehaald worden. 
3. Kan men zelf voor een vervanger zorgen die de lessen overneemt, Dit kan alleen in overleg en goedkeuring 

van de trainer. Een vergelijkbare speelsterkte is een van de vereisten! 
4. Kan bij een langere blessure, in overleg met de trainer gekeken worden of de gemiste lessen in een volgende 

lescyclus worden ingehaald. 
5. Kan men zelf voor een vervanger zorgen die de lessen (in dezelfde lescyclus) overneemt., Dit kan alleen in 

overleg en goedkeuring van de trainer. Een vergelijkbare speelsterkte is een van de vereisten! 
6. Bij een ernstige blessure, waarbij tennissen niet meer mogelijk is, kan maximaal 50% van het lesgeld van de 

gemiste lessen teruggestort worden. 
7. Om hiervoor in aanmerking te komen is een DOKTERSVERKLARING NOODZAKELIJK! 

Privéles: Privéles kan in de daluren plaatsvinden. Deze mogen alleen door de trainers van L.T.V. Vormer gegeven 
worden. Daluren zijn: Maandag t/m Vrijdag tot 19:00 en weekend. Met uitzondering van de competitieperiode en 
toernooien. 

Na inschrijving dient U ten alle tijden het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij 
om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit 
voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de les nemer. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, 
beslist de trainer en trainerscoördinator, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle 
partijen. 
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