
-----------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT---------------------------- 
 
---------------------------------TENNISPARK---------------------------------------- 
Artikel 1------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging heeft de beschikking over het tennispark,  gelegen in 

het sportpark "Gerner" te Dalfsen, bestaande uit tennisbanen, 
oefenmuur, verenigingsgebouw en verdere opstallen. 

2. De leden hebben toegang tot het tennispark, wanneer dit door het 
bestuur is opengesteld, mits voorzien van de aan hen door het 
bestuur verstrekte lidmaatschapsbewijzen. 

3. Het bestuur stelt een bijzonder reglement vast op het gebruik van en 
het gedrag op de banen: het zogenaamde baanreglement. Een 
onderdeel van dit reglement vormt het baanschema. 

 
 
--------------RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN------------- 
Artikel 2------------------------------------------------------------------------------------- 
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de statuten en het 
huishoudelijke reglement, alsmede aan het ter plaatse geldende 
baanreglement en aan de schriftelijke en mondelinge aanwijzingen van 
het bestuur en/of daartoe door het bestuur aangewezen personen. 
 
Artikel 3------------------------------------------------------------------------------------- 
De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste schriftelijk door te 
geven aan de secretaris of een daartoe door het bestuur aangewezen 
functionaris. 
 
Artikel 4------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De leden zijn verplicht om de contributie van de vereniging en van 

de KNLTB, alsmede, indien verschuldigd, het entreegeld voor 1 april 
van het betreffende verenigingsjaar aan de vereniging te voldoen. 

2. Indien echter een lid voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar 
aan de vereniging een rechtsgeldige machtiging heeft verstrekt tot 
automatische incasso van bovenbedoelde gelden, kunnen deze ook 
in een door het bestuur te bepalen aantal termijnen op door het 
bestuur te bepalen data worden voldaan. 

 
Artikel 5------------------------------------------------------------------------------------- 
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die de 
vereniging moet maken ter incassering van haar toekomende gelden, 
komen voor rekening van het betreffende nalatige lid. 
 
Artikel 6------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Tot introductie zijn gerechtigd ereleden, seniorleden en juniorleden.  



2. Een daartoe gerechtigd lid kan maximaal driemaal per jaar iemand 
introduceren, terwijl introductie van éénzelfde persoon maximaal 
driemaal per jaar kan plaats vinden. De introductie geschiedt telkens 
voor niet langer dan één dag. 

3. Introductie geschiedt door inschrijving in het daartoe bestemde, in 
het verenigingsgebouw aanwezige register, van de naam en 
woonplaats van de introducé, alsmede van de datum van de 
introductie, een en ander ondertekend door het introducerende Iid. 

4. Bij volledige baanbezetting hebben leden ten aanzien van het 
speelrecht altijd voorrang boven introducés. 

 
 
--------------------------VERHUUR VAN BANEN------------------------------------ 
Artikel 7------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Natuurlijke personen, die hun vaste woonplaats buiten de gemeente 

Dalfsen hebben, doch tijdelijk binnen de gemeente verblijven, 
kunnen tegen een nader door het bestuur vast te stellen tarief, een 
baan huren voor de duur van (telkens) een uur. 

2. Bij volledige baanbezetting kan geen baan gehuurd worden. 
 
 
-----------------------------------------BESTUUR----------------------------------------- 
Artikel 8------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te kiezen 

bestuurslid geschiedt door het bestuur en/of door tenminste vijf 
seniorleden en/of ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur 
geschiedt eerst, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de 
kandidaat te stellen personen bereid zijn een eventuele benoeming 
te aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door 
middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de 
kandidaat gestelde persoon, uiterlijk zeven dagen voor de algemene 
vergadering. 

2. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde persoon 
is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.  

3. Bestuursleden zijn bevoegd tot het bijwonen van alle 
bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het 
daarin uitbrengen van hun stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. 
Het stemrecht mag niet bij volmacht worden uitgeoefend. 

4. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar. 
Aftredende bestuursleden kunnen herkozen worden voor een 
periode van telkens een jaar; zij zijn terstond herkiesbaar. Het 
bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane 



vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, had 
moeten aftreden. 

5. Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der statuten, 
wordt gesteld op 25.000 Nederlandse guldens dan wel 12.500 
euro's. 

6. 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 vergaderingen 
en vergaderingen van het bestuur.  

7. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als 
de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De 
voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de 
spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede 
de vergadering te schorsen of te verdagen. 

8. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter. 
Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. 
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen, nadat dit verzoek is 
gedaan, geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet 
binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt 
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 
 

 
-------------------------------------VOORZITTER---------------------------------------- 
Artikel 9------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De voorzitter coördineert de werkzaamheden van het bestuur, leidt 

de vergaderingen en draagt zorg voor de naleving van de statuten, 
reglementen en besluiten van de vereniging. 

2. Bij verhindering of ontstentenis wordt hij vervangen door de 
vicevoorzitter. 

 
 

-------------------------------------SECRETARIS---------------------------------------- 
Artikel 10----------------------------------------------------------------------------------- 
1. De secretaris houdt de notulen bij van het verhandelde op de 

algemene en bestuursvergaderingen en is belast met de 
correspondentie, waarbij hij voor zover nodig overleg voert met de 
voorzitter.  

2. Hij is verder belast met: 
a. Het opstellen van het jaarverslag; 
b. De zorg voor het archief van de vereniging. 

 
 



 
--------------------------------PENNINGMEESTER------------------------------------ 
Artikel 11----------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. De penningmeester zorgt voor de uitvoering van alle maatregelen en 

besluiten betreffende het geldelijk beheer en voor het nauwgezet 
boeken van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging. Hij kan 
zelfstandig beschikken over saldi bij banken of girodiensten.  

2. Hij is verder belast met: 
a. De inning van alle de vereniging toekomende gelden; 
b. Het doen van alle betalingen; 
c. Het opstellen van een financieel verslag over het afgelopen 

verenigingsjaar, alsmede het opstellen van een begroting 
voor het lopende verenigingsjaar.  

3. Van het door hem gevoerde beheer is hij aan de algemene 
vergadering rekening en verantwoording verschuldigd. Door de 
goedkeuring van die rekening en verantwoording door de algemene 
vergadering wordt hij gedechargeerd.  

 
 

-----------------------------------COMMISSIES------------------------------------------ 
Artikel 12----------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur laat zich bij de uitoefening van zijn taak bijstaan door 

een aantal commissies.  
2. De commissies brengen voor iedere jaarvergadering schriftelijk 

verslag uit aan het bestuur over haar werkzaamheden gedurende 
het afgelopen verenigingsjaar. Het bestuur maakt de inhoud van die 
commissieverslagen bekend op of voor de jaarvergadering.  

3. Het bestuur heeft de bevoegdheid leden van een commissie te 
vervangen, indien het van oordeel is dat zij de werkzaamheden, aan 
het lidmaatschap van die commissie verbonden, niet behoorlijk 
vervullen.  

4. Aan de commissieleden worden op hun verzoek de door hen 
gemaakte noodzakelijke kosten vanwege de vereniging vergoed , 
zulks ter beoordeling van het bestuur.  

 
 
-----------------------STEMMINGEN EN BESLUITEN------------------------------ 
Artikel 13----------------------------------------------------------------------------------- 
1. De opneming van schriftelijke stemmingen geschiedt door een 

commissie bestaande uit drie door de voorzitter ter vergadering aan 
te wijzen leden, niet zijnde bestuursleden, waarvan er een als 
voorzitter van de commissie optreedt.  



2. De commissie constateert, voor zij tot opening van de stembriefjes 
overgaat, of het aantal door haar in ontvangst genomen stembriefjes 
overeenkomt met het aantal stemgerechtigden. 

3. Blanco stembriefjes, ondertekende stembriefjes alsmede 
stembriefjes, waarin naar het oordeel van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde commissie, niet duidelijk tot uitdrukking komt in welke zin 
de stem is uitgebracht, worden als niet uitgebracht beschouwd.  

4. De in lid 3 van dit artikel als niet uitgebracht beschouwde stemmen 
worden voor het bepalen van de meerderheid in mindering gebracht 
op het totale aantal uitgebrachte stemmen. 

5. Het door de in lid 1 bedoelde commissie uitgebrachte rapport 
omtrent de uitslag van de stemming is bindend. Daartegen staat 
geen beroep open. 

  
 
-------------------------------VERENlGINGSORGAAN------------------------------- 
Artikel 14----------------------------------------------------------------------------------- 
1. Door de vereniging wordt een orgaan uitgegeven, dat gratis aan de 

leden (1 exemplaar per huisadres) wordt verstrekt. 
2. Het bestuur is gerechtigd het opnemen van een ter plaatsing 

ingezonden artikel te weigeren. In dat geval wordt de inzender 
schriftelijk van die beslissing in kennis gesteld. 

 
 

---------------------------------------KLEDING-------------------------------------------- 
Artikel 15------------------------------------------------------------------------------------ 
Een ieder die van de tennisbanen van de vereniging gebruik maakt, dient 
tenniskleding en -schoeisel te dragen, zulks ter beoordeling van het 
bestuur. 
 
 
------------------------------------------LOGO---------------------------------------------- 
Artikel 16------------------------------------------------------------------------------------ 
Het logo van de vereniging ziet er als volgt uit: 
 

 
 

met dien verstande dat de (zwarte) blokken en de letters blauw zijn en 
het (grijze) veld lichtblauw is.  
 
 



-----------------------------------SLOTBEPALINGEN---------------------------------- 
Artikel 17------------------------------------------------------------------------------------ 
1. In een geschil betreffende de uitlegging of toepassing van de 

statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen, 
alsmede in de gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk 
reglement en/of andere reglementen niet voorzien, beslist het 
bestuur. Belanghebbenden worden door het bestuur schriftelijk van 
de beslissing in kennis gesteld. 

2. Belanghebbenden hebben het recht om binnen een maand na 
dagtekening van een zodanige beslissing van het bestuur daarvan in 
beroep te komen bij de algemene vergadering door daarvan 
mededeling te doen aan het bestuur in een tot de algemene 
vergadering gericht met redenen omkleed verzoekschrift. 

3. De behandeling van een zodanig verzoekschrift zal door het bestuur 
als een te behandelen onderwerp op de agenda worden geplaatst 
van de eerstvolgende vergadering na de ontvangst van het 
verzoekschrift. 

4. De beslissing van de algemene vergadering op het verzoekschrift is 
onaantastbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld, aangenomen en goedgekeurd in de op 25 maart 1999 
te Dalfsen gehouden algemene vergadering.  
 

 
De voorzitter     De secretaris  
 
 


