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Welkom 
 
Hartelijk welkom als lid van tennisvereniging R.C.W.  Een vereniging waar jij je zich 
hopelijk snel zult thuis voelen. De randvoorwaarden hiervoor zijn ruimschoots aanwezig. 
Tennisvereniging R.C.W. biedt je een prachtige accommodatie, een vereniging met een 
gezonde financiële basis, een enthousiast bestuur ondersteund door een aanzienlijk 
aantal vrijwilligers en niet te vergeten onze baan 7, het paviljoen.  
 
Dit alles zorgt voor een fijne sfeer, waardoor je dagelijkse of wekelijkse partijtje tennis 
een genoegen wordt. Competitie, toernooien of puur recreatief tennis is bij onze 
vereniging mogelijk. Na gedane arbeid is het goed vertoeven op de eerdergenoemde 
baan 7.  
 
Als bestuur wensen wij je een gezellig en sportief verblijf bij onze tennisvereniging toe! 
 
 
 
 
                
Historie R.C.W. 
 
Onze vereniging is opgericht op 9 februari 1983 en heeft de eerste jaren van haar 
bestaan nog gebruik gemaakt van de banen van onze zustervereniging Breakpoint.  
 
Terwijl men op het complex van Breakpoint nog wedstrijden speelde, werd het huidige 
complex wedstrijdklaar gemaakt en een prachtig paviljoen nagenoeg volledig in eigen 
beheer gebouwd.  
 
In 1987 heeft de vereniging het huidige complex in gebruik genomen en geleidelijk aan 
kreeg tennisvereniging R.C.W. steeds meer nieuwe leden. In 2004 zijn de gravelbanen 
omgebouwd naar kunstgrasbanen en is 1 extra nieuwe baan aangelegd waardoor wij nu 
in het trotse bezit zijn van 7 kunstgrasbanen. In 2017 is er, na een stemming op een 
extra algemene ledenvergadering, besloten om over te gaan naar kunstgras rood. In 
maart 2018 is dit, mede met een complete renovatie van het park, gerealiseerd. 
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 Het tennispark en het paviljoen  
 
Het tennispark van Tennisvereniging R.C.W. ligt aan de Coubertinlaan 18 in Waalwijk en 
beschikt over 7 kunstgrasbanen rood, alle in eigendom van de vereniging. Daarnaast 
beschikt de vereniging over een minitennisveld en een enkele tennismuur. De banen zijn 
alle led verlicht, waardoor het mogelijk is 's avonds van de tennisbanen gebruik te 
maken.  
Ons telefoonnummer is 0416-339379. Ook kun je allerlei informatie vinden op onze 
website www.tennisvereniging-rcw.nl en via onze KNLTB.Club.App. 
 
Openingstijden bar 
De openingstijden van het paviljoen zijn te vinden op de website, op de club app en op 
het televisiescherm in het clubhuis maar globaal hanteren wij de volgende 
openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag: 
 Van 9.30 tot 11.30 uur, van 13.30 tot 15.30 uur, en van 19.00 tot 24.00 uur 
Weekenden : zaterdag en zondag van 9.00 tot 24.00 uur. 
 
In de periode van november tot en met maart is het tennispark op de zaterdag en de 
zondag om 18.00 uur gesloten. 
 
Speelmogelijkheden 
Alle banen zijn van 's morgens 9.00 tot 's avonds 23.00 uur beschikbaar voor de leden, 
uitgezonderd de banen die in onderhoud zijn. In principe zal altijd een baan ter 
beschikking blijven voor de recreatieve sporter. Echter tijdens toernooien of 
competitie kan het zijn dat de recreatieve baan tijdelijk in gebruik wordt 
genomen door de toernooicommissie of de technische commissie. Om te 
kunnen spelen dient men via ons elektronisch afhangsysteem een baan te reserveren.  
 
Het afhangsysteem 
Wij maken gebruik van een elektronisch afhangsysteem, dat op een simpele manier is te 
bedienen. Voor het spelen van een enkelpartij kun je 30 minuten afhangen en voor het 
spelen van een dubbel kun je 60 minuten afhangen. 
 
 

http://www.tennisvereniging-rcw.nl/
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Baanreglement 
 
1.Het gebruik van de banen door de leden dient te geschieden overeenkomstig het 
geldend baan reserveringsreglement. 
 
2. De banen zijn geopend van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. In de 
periode van november tot en met maart is het park op de zaterdag en zondag om 18.00 
uur gesloten.  
 
3. De tennisbanen mogen alleen met deugdelijk tennisschoeisel en tenniskleding worden 
betreden. 
 
4. Tennisspelende ouders zijn verplicht toezicht te houden op hun kinderen en zij dienen 
er voor te zorgen dat andere spelers geen overlast wordt bezorgd. 
 
5. Verboden zijn al die gedragingen of handelingen, welke naar oordeel van het bestuur, 
in strijd zijn met de goede orde en zeden zoals: 
hinderlijk of onbehoorlijk optreden; 
het maken van luidruchtige muziek; 
het belopen van plantenbordessen; 
het beklimmen van omrasteringen; 
het verontreinigen van het tenniscomplex 
het toebrengen van schade aan eigendommen van de vereniging. 
  
6. Indien door nalatigheid, wangedrag of grove schuld schade wordt toegebracht, zal de 
betrokkene aansprakelijk worden gesteld. 
 
7. Huisdieren worden alleen aangelijnd toegelaten. Niet achter de bar en in de keuken. 
 
8. De tennisbanen mogen alleen via de daarvoor bestemde poorten worden betreden. 
 
9. De aanwijzingen van het bestuur en/of leden van de park beheercommissie 
betreffende het gebruik van de banen en de orde op het park dienen strikt te worden 
opgevolgd. Telkenmale wanneer door het bestuur of  door leden van de 
parkbeheercommissie dit nodig wordt geacht moet aan het parkbeheer de gelegenheid 
worden gegeven tot het onderhouden van de in gebruik zijnde banen. 
 
10. Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, 
gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, dit terstond aan de 
parkbeheercommissie te melden. 
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11. Het bestuur en/of leden van de parkbeheercommissie hebben het recht eenieder die 
zich niet aan het baanreglement houdt, van de banen te verwijderen. 
 
12. Alle leden worden geacht bekend te zijn met dit reglement, dat te vinden is op de 
website van onze vereniging, www.tennisvereniging-rcw.nl en op club app. 
 
13. De normale speeltijd voor de enkelpartij bedraagt 30 minuten en voor de 
dubbelpartij 60 minuten. Na elke gespeelde partij is het verplicht de banen te vegen. 
  
14. Voorreservering is niet mogelijk en indien een baan is gereserveerd, dan dienen alle 
spelers op het park aanwezig te zijn. 
 
15. Van iedere speler dient het pasje in het afhangsysteem te zijn ingevoerd. 
 
16. Junioren tot en met 12 jaar kunnen gebruik maken van de banen tot 19.00 uur en 
junioren van 13 t/m 17 jaar tot 21.00 uur.  
 
17. Introductie van niet-leden is mogelijk overeenkomstig de jaarlijks vastgestelde 
introductieregels. 
 
18. Introductiekaarten per dagdeel zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de bar. Kosten 
hiervoor bedragen € 2.50, te betalen via de chipknip. Tevens dient  een borg betaald te 
worden van € 10,00 (contant). Deze borg wordt na inlevering van het introductiepasje 
weer terugbetaald. Ieder lid mag maximaal 5 keer een niet-lid introduceren. Een en 
dezelfde persoon mag maximaal 5 keer per seizoen worden geïntroduceerd. Het lid dat 
introduceert dient zelf daadwerkelijk aanwezig te zijn. Introductie in de maanden april 
en mei is niet toegestaan. 
  
19. Het bestuur is in bijzondere gevallen gemachtigd tot het verhuren van zes banen 
aan derden. 
 
20. Alle vervoermiddelen mogen uitsluitend worden geparkeerd c.q gestald op door het 
bestuur daartoe aangewezen plaatsen. 
  
21. Het is een ieder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur 
verboden op het park sport- en/of andere artikelen te verkopen . 
 
22. In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet is de beslissing van het 
bestuur bindend. 

http://www.tennisvereniging-rcw.nl/
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Speelmogelijkheden 
 
50+ ochtend  
Op maandagochtend vindt de 50+ grabbel plaats. Aanvang is om 9.00 uur. De 50+’ers 
binnen onze vereniging kunnen met leeftijdsgenoten tennissen in de vorm van een 
grabbel. Er moet altijd 1 baan worden vrijgehouden voor de recreatieve tennisser. 
 
Ladies Own Morning 
Op de woensdagochtend wordt een damesochtend georganiseerd van april tot 
november. Doel van deze ochtend is gezellig met elkaar tennissen, koffiedrinken en 
vervolgens weer uitzien naar de volgende woensdagmorgen. De partijen worden 
ingedeeld naar speelsterkte, maar dit is van ondergeschikt belang. Er moet altijd 1 baan 
worden vrijgehouden voor de recreatieve tennisser. 
 
Grabbelavond 
Op dinsdagavond van april tot november wordt op 3 banen vanaf 19.00 uur de 
grabbelavond georganiseerd. Alle leden zijn welkom. De grabbelavond heeft tot doel alle 
leden, ongeacht de speelsterkte, kennis met elkaar te laten maken. Degene die 
bardienst draait verzamelt alle tennispasjes en deelt de banen in (en bepaalt dus wie 
met elkaar spelen). Een prima avond om elkaar beter te leren kennen! 
 
Maandagmiddag damescompetitie 
Gedurende de maanden oktober tot en met maart wordt op maandagmiddag   een 
damesdubbelcompetitie gespeeld. Inschrijving staat voor iedereen open en de indeling 
van de competitie is op speelsterkte. Er moet altijd 1 baan worden vrijgehouden voor de 
recreatieve tennisser. 
 
Winter dubbelcompetitie 
Eveneens gedurende de maanden oktober tot april wordt op de dinsdagavond de 
damesdubbel- en de herendubbelcompetitie gespeeld. Ook hier staat de inschrijving 
voor alle seniorleden open en de indeling is eveneens op speelsterkte. Behalve de 
trainingsbaan zijn alle banen ter beschikking voor deze competitievorm. 
 
Training  
 
Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Sport Events, waardoor wij altijd 
gegarandeerd zijn van ervaren en goed opgeleide tennisleraren. Elk lid van R.C.W. kan 
tennisles/training volgen. Opgeven voor deze les/training kan via onze tennisleraar Peter 
van den Hout, tel nr. 06-10578629 en het inschrijvingsformulier van de website.  
Men kan inschrijven voor blokken van 18 lessen. 1 blok wordt gegeven in de 
zomermaanden en 1 blok in de wintermaanden.  
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Via de website en de club app wordt altijd melding gemaakt van de aanvang van de 
training en over de wijze van inschrijven. 
 
De inhoud van deze lessen is natuurlijk sterk afhankelijk van het speelniveau van de 
betrokken personen. R.C.W. heeft de volgende trainingsmogelijkheden:  
Bal/slagvaardigheid voor kinderen: de kinderen maken speels kennis met tennis en leren 
de meest elementaire zaken. 
Minitennis: op een intensieve wijze wordt de jongste jeugd de techniek goed 
bijgebracht. 
Groepstraining: in groepen van 2, 3, 4 personen worden de basistechnieken aangeleerd. 
Privé-training :dit is de meest intensieve vorm van lessen. 
 
Contributie, entreegelden en introductiekosten  
 
Alle genoemde bedragen worden op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.  
 
In november wordt door de penningmeester het eerste deel van de contributie voor het 
nieuwe jaar via automatische incasso geïnd. In februari wordt het 2e deel geïnd.  
 
Ledenpasjes 
 
Voor elk lid wordt door de KNLTB een tennispasje aangemaakt. Dit pasje dient op de 
daarvoor bestemde avonden te worden afgehaald. Op verzoek van de vereniging dient 
een pasfoto te worden ingeleverd. Ook bij het niet volledig te hebben ingeroosterd van 
de bardiensten wordt er geen nieuw pasje verstrekt, evenals bij het niet hebben voldaan 
van de contributie.  Het pasje biedt de mogelijkheid in te schrijven op toernooien of om 
competitie te spelen. Ook dient het pasje te worden gebruikt bij het afhangen van de 
banen. Zonder dit pasje kan niet gespeeld worden. Bij verlies dient men zich te melden 
bij de ledenadministratie en hij of zij vraagt dan een nieuw pasje aan bij de KNLTB. De 
kosten hiervan bedragen 5,00 euro 
 
Commissies 
 
Technische - Jeugdcommissie  
Deze commissie verzorgt evenementen zoals clubkampioenschappen,  
KNLTB competities, familietoernooi en trainingen. 
 
Jeugd 
Het doel is om de jeugd gedurende het seizoen, gezellig en sportief tennis te laten 
spelen. Door het jaar heen zijn er diverse activiteiten voor de jeugd. Welke  telkens op 
de website en op de club app worden bekend gemaakt. 
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Training 
De commissie onderhoudt de contacten met de tennistrainer(s) en is mede 
verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen.  
 
Zomer-, najaar- en winteroutdoorcompetitie 
Ieder seizoen organiseert de KNLTB een competitie welke gespeeld wordt op landelijk 
en districtsniveau. De districtcompetitie wordt voor ons vanuit het district Centraal 
Brabant georganiseerd en geregeld en inschrijving hiervoor staat open voor zowel 
jeugd- als seniorleden.  
 
Competitiespelen vindt op onderstaande dagen plaats:  
dinsdag  : damescompetitie ; 
woensdag : jeugd t/m 12 jaar; 
donderdag  : damescompetitie ; 
vrijdagmiddag :senioren 50+; 
vrijdagavond : heren, dames en gemengde competitie ; 
zaterdag : senioren en junioren 
zondag  : junioren vanaf 13 jaar en senioren . 
 
De competitie wordt aan het begin van het seizoen gespeeld en duurt ongeveer 7 
weken, maar kan in verband met regendagen enkele weken uitlopen. In verband met 
het aantal beschikbare banen kent R.C.W. een maximaal aantal competitieteams. 
 
Toernooicommissie 
De toernooicommissie verzorgt de officiële KNLTB toernooien voor tennisvereniging 
RCW. Voor RCW betekent dat het open jeugdtoernooi, het open seniorentoernooi en het 
Donkere Dagen Dubbel toernooi. Zij zorgt gedurende het  toernooi voor de organisatie 
en planning van het toernooi en is dan tijdens deze toernooien de ''baas'' bij R.C.W. 
 
Bar - Evenementencommissie 
Het paviljoen neemt een belangrijke plaats in bij R.C.W. Hier ontmoeten leden elkaar en 
vinden veel activiteiten plaats. De barcommissie heeft de volgende taken: verzorgen van 
de inkoop, schoonhouden van bar, keuken en magazijn, verzorgen van het 
bardienstrooster,  begeleiden van de bardiensten, avondsluiting van paviljoen en park, 
uitgifte van introductiekaarten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het barrooster. Onze 
vereniging heeft in het huishoudelijk reglement bepaald, dat ieder seniorlid verplicht is 
minimaal 3x per seizoen bardienst te draaien. Ook als je in de loop van het jaar opzegt 
moet je de geplande bardiensten voor dat jaar draaien. Afkoop van bardiensten is 
toegestaan. Voor aanvang van een nieuw jaar kun je middels de website de bardiensten 
voor het komend jaar invullen. 
De evenementencommissie verzorgt per seizoen diverse leuke activiteiten en zorgt 
hiermede dat R.C.W. een echte gezelligheidsvereniging blijft. De commissie verzorgt 
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jaarlijks de nieuwjaarsreceptie en andere gezellige activiteiten. Bij de diverse 
evenementen verzorgt deze commissie allerlei ondersteunende activiteiten. 
 
Parkbeheercommissie 
De parkbeheercommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het totale 
complex: banen, tuin en paviljoen. In grote lijnen bestaat deze verantwoordelijkheid uit 
het volgende: klein onderhoud en reparaties aan de tennisbanen met toebehoren, 
onderhoud en aanleg van de groenvoorziening op het complex, onderhoud van het 
paviljoen en controle op de technische installaties, zoals baanverlichting en verwarming.  
 
PR-commissie 
Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de diverse commissies en heeft 
tot doel alles binnen de vereniging te stroomlijnen, tot 1 beleid te komen, zorgen voor 
adverteerders en sponsoren. 
 
Redactiecommissie 
Deze commissie verzorgt de website en de club app. Via de nieuwsberichten wordt je op 
de hoogte gehouden van de activiteiten van de diverse commissies en van alle andere 
zaken die spelen bij R.C.W. 
 
Websitecommissie 
Deze commissie onderhoudt de website en de club app van de vereniging. Zij draagt er 
zorg voor dat alle commissies regelmatig hun copy op de website kwijt kunnen en op 
deze site kun je bij evenementen alles volgen.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Algemeen 
 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: Tennisvereniging Racket Club Waalwijk. Zij is gevestigd 
aan de Coubertinlaan 18 te Waalwijk. De vereniging kan verkort worden genoemd: 
R.C.W. 
 
Artikel 2. 
Alle schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, de technische commissie 
en de parkbeheercommissie dienen door alle leden stipt te worden genomen. 
 
Artikel 3. 
De leden zijn gehouden zich op het tennispark te gedragen, zoals het een goed tennislid 
betaamt. 
 
Artikel 4. 
De leden zijn, bij het spelen op de banen, verplicht tenniskleding en deugdelijk schoeisel 
te dragen. 
 
Artikel 5. 
De leden mogen slechts spelen op de banen, nadat door middel van het persoonlijke 
lidmaatschapspasje een baan daartoe is gereserveerd. Bij niet naleving kan toegang tot 
de banen worden ontzegd. 
 
Artikel 6. 
Behoudens het bepaalde in artikel 7, tweede lid van de statuten en artikel 34 van dit 
reglement hebben de leden het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en 
commissievergaderingen zijnde), toernooien en andere verenigingsactiviteiten aanwezig 
te zijn. 
 
Artikel 7. 
De leden zijn verplicht adreswijzigingen e.d. direct schriftelijk door te geven aan de 
ledenadministratie. 
 
Artikel 8. 
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de 
vereniging toegebrachte schade, zulks ter beoordeling van het bestuur. 
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Artikel 9. 
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor vermissing en beschadiging van 
eigendommen van haar leden, voor zover die op het tennispark hebben plaatsgevonden. 
 
Bestuursvergaderingen 
 
Artikel 10. 
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 kan de spreektijd van ieder lid bij elk agendapunt limiteren, alsmede de 
vergadering schorsen of verdagen. 
 
Artikel 11. 
De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke 
convocatie aan ieder bestuurslid, te verzenden tenminste vijf dagen voor datum van de 
vergadering. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen, als hij 
daartoe wordt verzocht door 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, dan zijn de verzoekers zelf tot 
bijeenroeping gemachtigd. 
 
Artikel 12. 
Voorstellen van leden, als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder sub.1 van de statuten, 
worden slechts in de Algemene Ledenvergadering aan de orde gesteld, als zij tenminste 
drie maal 24 uren voor de aanvang van die vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn 
ingediend. 
 
Algemene Ledenvergadering  
 
Artikel 13. 
Behoudens het bepaalde in artikel 16, negende en tiende lid van de statuten, is ieder 
besluit van of benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet rechtstreeks 
betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, ongeldig. 
Een uitzondering op deze regel geldt, als een zodanig besluit is genomen of een zodanig 
benoemde is gekozen met tenminste 2/3 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 der vereniging. 
 
Artikel 14. 
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 
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mondeling door een lid, staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks 
met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt voor zover dat voorstel door 
tenminste vier andere leden wordt gesteund. 
 
Besluitvorming 
 
Artikel 15. 
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden 
stemming, dan wordt geacht dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde 
geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie 
kandidaat zijn gesteld, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan. 
 
Artikel 16. 
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten en ongetekende briefjes. 
Ter bepaling van de uitslag van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen 
buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, als op het stembriefje iets anders is vermeld 
dan strikt noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. 
 
Artikel 17 . 
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene 
Ledenvergadering kan slechts een persoon worden gekozen, die kandidaat gesteld is op 
de wijze als bij de statuten en dit reglement is bepaald. Het bepaalde in het tweede lid 
geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. 
 
Artikel 18. 
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of 
huishoudelijk reglement anders is bepaald. Indien een ingediend voorstel niet de 
vereiste meerderheid heeft gekregen, is het niet aangenomen. Bij staking van stemmen 
wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 
 
Bestuur 
 
Artikel 19. 
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het 
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter ten alle tijde als zodanig aftreden. 
De bestuursfunctie wordt in beginsel voor 3 jaar aanvaard. Mochten er op het moment 
van uittreden geen vervangende kandidaten zijn dan mag de zittende bestuurder zijn 
bestuursperiode uitbreiden met wederom een periode van 3 jaar. Mochten er echter 
meer dan drie personen gelijktijdig aftredend zijn, dan wordt er geloot. De overige 
bestuursleden treden het jaar daarop af. Ieder bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen 
van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin 
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uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft 1 stem. Het stemrecht kan niet door 
middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. 
 
Artikel 20. 
In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering wordt een 
plaatsvervangend voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter 
diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de plaatsvervangend voorzitter of van 
een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer 
door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer 
bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van 
blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk 
afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. 
 
Artikel 21. 
Indien een bestuurslid de hem/haar opgedragen functie niet naar behoren vervult, kan 
het bestuur op een daartoe bijeen te roepen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
het desbetreffende bestuurslid tot ontzetting uit diens functie voordragen. In afwachting 
van het besluit van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering kan het bestuur het 
desbetreffende bestuurslid tijdelijk van zijn/haar functie ontheffen. 
 
Artikel 22. 
Handelingen, die aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, en een bedrag 
van € 5.000 te boven gaande worden door geen der bestuursleden verricht, dan na 
daartoe door het dagelijks bestuur verleende machtiging. 
 
Artikel 23. 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, derde lid, onder sub c. van de statuten, wordt 
vastgesteld op € 5.000. 
 
Verplichting van het bestuur 
 
Artikel 24. 
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze administratie bij te houden van:  
namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten op overzichtelijke wijze 
administratie bedoelde personen;  
presentielijsten en notulen van alle Algemene Ledenvergaderingen en vergaderingen 
van het bestuur;  
de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, 
welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden 
ingenomen. 
Van de onder a bedoelde administratie moet ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een 
maand inzage worden verstrekt. 
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Artikel 25. 
De Algemene Ledenvergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met 
algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de 
grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissies. Deze commissies en de 
door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover 
de instantie, die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de 
bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. 
De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, vierde lid 
van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen 
een of meerdere leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al 
dan niet door anderen worden vervangen. 
 
Artikel 26. 
In iedere commissie dient een der bestuursleden als vertegenwoordiger van het bestuur 
zitting te hebben. Binnen de door het bestuur aan te geven grenzen zijn de commissies 
autonoom in hun handelen. 
 
Artikel 27. 
Toernooicommissie: 
Het regelen en verzorgen van KNLTB toernooien. 
 
Technische commissie:  
Het regelen en verzorgen van de competitie, clubkampioenschappen, toernooien en de 
trainingen  
 
Parkbeheercommissie:  
Het regelen van het baanonderhoud, verzorgen van het materiaal op en van de 
tennisbanen, en de totale verzorging van het park. 
 
Artikel 28. 
De commissie, als bedoeld in artikel 11, vierde lid van de statuten, wordt tijdens de 
Algemene Ledenvergadering aangevuld met een plaatsvervangend lid dat bij 
ontstentenis van een der commissieleden diens plaats zal innemen. Dit 
plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar bij voorkeur door de Algemene 
Ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van 
de commissie dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. 
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Aanmelden en aanname nieuwe leden 
  
Artikel 29. 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als men het lidmaatschap 
opzegt moet er rekening gehouden worden met een opzegtermijn van 2 maanden. 
Opzeggen dient dus te geschieden voor 1 november. 
 Personen kunnen het lidmaatschap van de vereniging eerst verkrijgen in het 
kalenderjaar waarin men zes jaar wordt. 
 
Artikel 30. 
Het bestuur bepaalt de vorm en inhoud van het aanmeldingsformulier als bedoeld in 
artikel 5, eerste lid van de statuten. Daarop dienen in ieder geval te worden vermeld: 
familienaam, voornaam, adres, woonplaats, geboortejaar en - datum. 
 
Artikel 31. 
Aanmelding wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden als het volledig ingevulde 
inschrijfformulier met pasfoto en ondertekening voor automatische incasso is 
ontvangen. 
 
Artikel 32. 
De volgorde waarin nieuwe leden zullen worden aangenomen, dan wel op de wachtlijst 
worden gezet geschiedt in volgorde van betaling van het inschrijfgeld. 
Na aanname ontvangt het nieuwe lid daarvan zo spoedig mogelijk bericht van de 
ledenadministratie, waarna de contributie, zoals dat door de Algemene 
Ledenvergadering is vastgesteld, dient te worden voldaan. 
 
Contributie  
 
Artikel 33. 
De gedeeltelijk verschuldigde contributie dient jaarlijks, bij wijze van voorschot, voor 1 
januari aan de vereniging te zijn voldaan door bijschrijving op bank- of girorekening van 
de vereniging. Het 2e deel dient voor 1 maart te zijn voldaan. Indien de contributie niet 
tijdig is voldaan, zal de spelerspas geblokkeerd worden. Indien betaling van de 
contributie voor 1 april nog niet heeft plaatsgevonden, dan wordt het lidmaatschap 
beëindigd.  
Vanaf het vierde gezinslid wordt op de contributie een gezinskorting gegeven. De 
hoogte van deze gezinskorting wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 
 
Artikel 34. 
Geen lid deelt in de rechten, gegeven bij de statuten en het huishoudelijk reglement, 
voordat hij aan alle geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. 
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Beheer paviljoen 
 
Artikel 35. 
Het bestuur bepaalt de openings- en sluitingstijden van het paviljoen. 
 
Het paviljoen is een ontmoetingsplaats voor onze leden, hun familie of genodigden. 
Barvrijwilligers treden op als gastheer/gastvrouw van de vereniging en hebben 
zodoende het recht om namens het bestuur gasten op hun gedrag te wijzen. Daarnaast 
hebben zij een voorbeeldfunctie en dienen zich daarnaar te gedragen.  
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen mogen door de 
dienstdoende barvrijwilliger of een ander namens het bestuur handelend persoon uit 
het paviljoen en van het terrein worden verwijderd.  

 
Artikel 36. 
Alle senioren zijn verplicht tenminste driemaal per tennisseizoen bardienst te draaien, 
volgens een door de barcommissie op te stellen rooster. Het bestuur kan echter de 
barcommissie machtigen een rooster op vrijwilligersbasis in te vullen, hetgeen ook de 
voorkeur geniet van de Algemene Ledenvergadering.  
 

Elk seniorlid is verplicht per tennisseizoen driemaal bardienst te verrichten ten behoeve 
van de exploitatie van de kantine, volgens een samengesteld schema. Elk seniorlid kan 
zelf via de R.C.W.-site/club app plannen op welke data hij of zij bardienst wenst te 
verrichten. Mocht het lid zijn dienst niet zelf ingeroosterd hebben, dan zal de 
barcommissie de diensten inplannen. Het volgende is verder van toepassing: 
1.  Vrijwilligers die deel uitmaken van eerder genoemde commissies  zijn uitgezonderd 
van de verplichting driemaal per tennisseizoen bardienst te verrichten. 
2.  Elk lid heeft de mogelijkheid de bardiensten af te kopen € 100 per jaar. 
3.  Het lid wordt geacht dit voor de indeling van de bardiensten kenbaar te maken aan 
de barcommissie.  
4.  Indien een ingeplande bardienst niet wordt verricht zonder te zorgen voor 
vervanging, wordt een boete geheven van € 50.00. 
5.  Het niet voldoen van de boete of afkoop van de bardienst kan worden gevolgd door 
royement (opzeggen namens de vereniging) als lid. 

 
Artikel 37. 
Het bardienstrooster wordt tijdig door de barcommissie op de R.C.W.-site gepubliceerd. 
Ook krijgt men 1 week voorafgaande een automatische mail van de barcommissie.  
De leden die vermeld zijn op het rooster van de bardienst dienen, als zij door 
omstandigheden verhinderd zijn om bardienst te draaien, zelf voor een vervanger(ster) 
te zorgen. De naam van deze vervanger(ster) dient tenminste 48 uur van te voren 
medegedeeld te worden aan degene, die in de betreffende periode sleuteldienst heeft. 
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Artikel 38. 
Door of vanwege het bestuur kan bepaald worden dat leden het speelrecht hebben 
verloren, als zij geen gehoor geven aan het doen of laten doen van een bardienst en 
degene die sleuteldienst heeft niet in kennis hebben gesteld van het feit dat zij geen 
vervanger(ster) hebben gevonden. 
 
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 
alcoholhoudende drank worden geweigerd of toegang tot het terrein van de vereniging 
worden ontzegd. Desondanks blijft alcoholgebruik ieders eigen verantwoordelijkheid.  
 
Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van  
alcoholvrije drank gepromoot o.a. door die goedkoper aan te bieden dan  
alcoholhoudende drank. Ook acties als "rondje van de zaak" zijn niet toegestaan.  
Er wordt geen alcohol verkocht aan personen beneden de 18 jaar en geen  
sterke drank aan personen beneden de 18 jaar.  
 
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het 
paviljoen of elders op het terrein van de vereniging.  
 
In het paviljoen gekochte alcoholhoudende drank nuttig je in het paviljoen of op de 
terrassen en niet op de baan of buiten het terrein van de vereniging.  
 
Schenktijden van alcoholhoudende drank zijn gelijk aan de openingstijden van het 
paviljoen. 

 
Roken 
Het is niet toegestaan te roken in het paviljoen, de kleedruimtes, de toiletten (inclusief 
de hal voor de toiletten), de keuken en de overige ruimtes. Op het terras mag gerookt 
worden. 
 
Tennistassen 

Tennistassen dienen in de daarvoor bestemde tassenrekken op het terras geplaatst te 
worden. Het is verboden deze mee te nemen in het paviljoen. 

 
Introducees 
 
Artikel 39. 
De leden zijn gerechtigd om maximaal vijf keer per jaar, een niet-lid te introduceren. 
Het lid dat introduceert dient zelf daadwerkelijk aanwezig te zijn. Introductie in de 
maanden april en mei is niet mogelijk. Introductie kan slechts plaatsvinden na het 
afhalen van het introductiekaartje in het paviljoen. Voor het verkrijgen van een 
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introductiekaart, geldig voor een dagdeel dient euro 2,50  (via chipknip) te worden 
betaald, direct bij het afhalen van de introductiekaart. Tevens dient een borg van  
10 euro(contant) voor het verstrekte pasje te worden betaald. Zowel het lid als de 
geïntroduceerde worden geregistreerd. 
 
Artikel 40. 
Leden die een niet-lid introduceren, dienen ervoor te zorgen dat de introducee alle 
regels ingevolge de statuten en dit reglement stipt naleeft. Tevens zijn deze leden 
volledig aansprakelijk voor de door de geïntroduceerde toegebrachte schade aan de 
eigendommen van de vereniging. 
 
Artikel 41. 
Introducees mogen slechts vijf keer onder geleide van de introducerende leden gebruik 
maken van de tennisaccommodatie. 
 
Competitie en toernooien 
 
Artikel 42. 
De vereniging is aangesloten bij de KNLTB en neemt deel aan de door of vanwege deze 
bond uit te schrijven competitie. Een lid kan nooit recht laten gelden om deel te nemen 
aan de competitie. 
 
Artikel 43. 
Jeugdleden kunnen slechts aan de competitie deelnemen, als hun ouders respectievelijk 
verzorgers bereid zijn tenminste eenmaal een jeugdteam te begeleiden. 
 
Artikel 44 . 
De captain van een competitieteam wordt door de technische commissie aangewezen. 
Hij is belast met de leiding van dat team en dient ervoor zorg te dragen dat hij en zijn 
medespelers de vereniging op waardige wijze vertegenwoordigen. 
 
Artikel 45. 
De spelers van een competitieteam zijn verplicht gedurende de gehele competitiedag op 
de tennisbanen aanwezig te zijn, behoudens goedkeuring van de captain om de banen 
te verlaten. De spelers dienen zich te houden aan de besluiten van de captain van hun 
team. Bij gebreke hiervan heeft deze, na overleg met de technische commissie, het 
recht om (een) betrokkene(n) het verder spelen te verbieden. 
 
Artikel 46. 
Het bestuur stelt jaarlijks de bedragen vast die door de competitiespelende leden dienen 
te worden betaald als vergoeding voor de competitiekosten. Dit bedrag dient voor 
aanvang van de competitie aan de vereniging te worden voldaan. 
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Artikel 47. 
De door of vanwege de KNLTB aan een team opgelegde boete komt geheel voor 
rekening van dat team, c.q. de verantwoordelijke man/vrouw. 
 
Artikel 48. 
De Algemene Ledenvergadering bepaalt jaarlijks het aantal tennistoernooien dat door de 
vereniging zal worden georganiseerd op het tennispark. 
 
Overtreding 

 
Bij overtreding van deze huisregels kan de toegang tot het terrein worden ontzegd 
en eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen zoals waarschuwing(en), 
schorsing en uitsluiting. Daar waar wettelijke regels worden overtreden wordt 
aangifte gedaan. 
 
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist 
het bestuur.  
 

Strafbepalingen 

  
Naast het bepaalde in de statuten is het bestuur bevoegd een lid maximaal 28 dagen te 
schorsen wegens: 
a.      Het verstoren van de orde op en om het tennispark. 
b.      Het verstoren van de orde op de Algemene Ledenvergadering. 
c.      Ongeoorloofd gebruik maken van materialen van de vereniging. 
d.      Vernieling van eigendommen van de vereniging en van derden op of in de 
  onmiddellijke nabijheid van het tennispark. 
e.      Het tennissen met een niet daartoe gerechtigd persoon. 
  
Aan de schorsing kunnen door het bestuur nadere voorwaarden worden gesteld. 
  
Ieder lid van de vereniging verklaart zich te onderwerpen aan het gestelde in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Dit doet hij/zij door zijn toetreding als lid van 
de vereniging. 
  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Belangrijke 
beslissingen brengt zij op de eerstvolgende algemene vergadering ter kennis aan de 
leden. 
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Slotbepalingen  
 
Artikel 49. 
Door zijn toetreden tot de vereniging verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de 
statuten en dit reglement en voorts aan alle wijzigingen, die na zijn toetreden daarin 
zijn aangebracht.  
 
Artikel 50. 
Dit reglement zal opgenomen worden op onze website waardoor het voor iedereen 
mogelijk is om nader in te zien. 
 
Artikel 51. 
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die, waarop het 
door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Bij het in werking  treden van dit 
reglement vervalt het huishoudelijk reglement, zoals dat door de Algemene 
Ledenvergadering van 9 februari 1983 is vastgesteld. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van R.C.W. 
d.d. 20 maart 2008 
 
 
namens Tennisvereniging R.C.W. 
Het Bestuur             


