
	  
	  
Huishoudelijk reglement (07-03-2016) 
 
Artikel 1 Lidmaatschap 
Artikel 2 Rechten en verplichtingen van de leden 
Artikel 3 Gedrag 
Artikel 4 Adreswijziging 
Artikel 5 Klachten 
Artikel 6 Introductie 
Artikel 7 Eet- en drinkwaar 
Artikel 8 Handel 
Artikel 9 Kandidaatstelling 
Artikel 10 Besluitvorming en voortgang 
Artikel 11 Agenda en notulen van de ALV 
Artikel 12 Niet-geagendeerde voorstellen 
Artikel 13 Commissies 
Artikel 14 Kascommissie 
Artikel 15 Taken en rechten kascommissie 
Artikel 16 Technische commissie 
Artikel 17 Bestuur 
Artikel 18 Ontstentenis van bestuursleden 
Artikel 19 Bestuursvergaderingen 
Artikel 20 Machtiging tot het doen van uitgaven 
Artikel 21 Personeel 
Artikel 22 Baancommissarissen 
Artikel 23 Wedstrijden 
Artikel 24 Maatregelen van orde 
Artikel 25 Schade 
Artikel 26 Sancties 
Artikel 27 Verplichtingen van het bestuur 
Artikel 28 Ledenadministratie en aanmelding 
Artikel 29 Onvoorziene zaken 



	  
	  
I LEDEN 
 
Artikel 1: Lidmaatschap 
 
1. Seniorleden worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 

a. Gewone seniorleden 
b. Studerende leden zijn leden die vóór 1 januari van het verenigingsjaar nog 
geen 30 jaar oud zijn en studeren aan een voortgezette opleiding. 
c. Competitie leden zijn leden die mede lid zijn van een andere tennisvereniging 
en op verzoek van het bestuur voor de Tennisclub Bilthoven competitie spelen. Zij 
hebben beperkte speelrechten en hebben geen stemrecht. De technische 
commissie stelt normen vast waar competitie leden aan moeten voldoen.	  
d. KNLTB leden zijn leden die op verzoek van het bestuur voor de Tennisclub 
Bilthoven competitie spelen en een sterk bovengemiddeld spelniveau hebben. Zij 
hebben beperkte speelrechten en hebben geen stemrecht. De technische 
commissie stelt normen vast waar KNLTB leden aan moeten voldoen.   
	  

2. Juniorleden worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 
a. juniorleden met beperkt speelrecht (junior categorie A): leden die op 1 januari 
van het verenigingsjaar nog geen 9 jaar zijn. 
b. juniorleden met een gewoon lidmaatschap (junior categorie B): leden die op 1 
januari van het verenigingsjaar nog geen 13 jaar zijn. 
c. juniorleden met een gewoon lidmaatschap (junior categorie C): leden die op 1 
januari van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn. 

 
 
3. Ondersteunende leden zijn leden zonder speelrecht en stemrecht. Zij hebben voorrang 
als zij volledig lid van de vereniging wensen te worden.  
 
Voor alle categorieën leden, wordt de contributie jaarlijks geindexeerd volgens de 
consumentenprijsindex voor totale bestedingen van het voorafgaande jaar zoals 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De ondergrens is een 
gelijkblijvende contributie. Als van deze procedure wordt afgeweken dan is goedkeuring 
door de Algemene Leden Vergadering vereist die in dat geval uiterlijk op 31 december 
dient plaats te vinden.  
 
Aan alle leden, met uitzondering van de ondersteunende leden wordt voor de aanvang 
van het seizoen een spelerspasje verstrekt nadat zij hun financiële verplichtingen jegens 
de vereniging hebben voldaan. De contributie en overige betalingen aan de vereniging 
verlopen automatisch via automatische incasso. Leden kunnen bij de penningmeester 
kenbaar maken als ze gebruik willen maken van een andere betaalmethode.  
 
Artikel 2: Rechten en verplichtingen van de leden 
 
De leden zijn verplicht zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en 
het door het bestuur vastgestelde park- en baanreglement. Ook dienen alle leden zich te 
houden aan de besluiten van het bestuur en de commissies en aan de aanwijzingen van 
degenen die door het bestuur zijn aangesteld. 
 
Artikel 3: Gedrag 
 
De leden zijn verplicht zich op het terrein van de vereniging, en wanneer zij zich in 
verband met hun lidmaatschap daarbuiten bevinden, correct te gedragen, en voorts alles 
na te laten wat de naam van de vereniging zou kunnen schaden. 



	  
	  
 
Artikel 4: Adreswijziging 
 
De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de ledenadministratie te 
melden. 
 
Artikel 5: Klachten 
 
Alle leden zijn gerechtigd tot het indienen van klachten bij het bestuur, dat verplicht is 
deze in overweging te nemen en schriftelijk of mondeling daarover zijn mening te geven. 
 
Artikel 6: Introductie 
 
De speelgerechtigde leden hebben het recht van introductie. De introductie is gebonden 
aan de volgende regels: 
 

a. introductie is alleen mogelijk wanneer er voldoende speelruimte is 
b. de introducé moet eerst worden aangemeld bij de parkbeheerder en de 
introductiegelden moeten zijn voldaan, voordat mag worden gespeeld 
c. de parkbeheerder is namens het bestuur bevoegd toezicht te houden op het 
introduceren 
d. een introducé mag ten hoogste drie maal per seizoen geïntroduceerd worden 
e. in bijzondere gevallen kan met het bestuur een regeling worden getroffen om 
van bovenstaande af te wijken 
f. degene die introduceert is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar 
introducé 
g. de hoogte van de introductiegelden wordt vastgesteld in de Algemene Leden 
Vergadering en vermeld in het park- en baanreglement. 

 
Artikel 7: Eet- en drinkwaar 
 
Het is de leden niet toegestaan eet- en drinkwaar mee te brengen naar de club om deze 
daar te consumeren, met uitzondering van die waren die niet via de bar verkocht 
worden. 
 
Artikel 8: Handel 
 
Het is de leden niet toegestaan op het park handel te drijven of diensten tegen betaling 
aan te bieden. 
 



	  
	  
II JAARVERGADERING (ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)) 
 
Artikel 9: Kandidaatstelling 
 
Kandidaatstelling voor een door de ALV te verkiezen functionaris geschiedt door het 
bestuur en/of door tien stemgerechtigde leden. Kandidaatstelling door het bestuur 
geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de kandidaten een eventuele 
benoeming zullen aanvaarden. 
 
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris 
van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 4 
weken voor de datum van de ALV zoals die vermeld staat op de website van de 
vereniging. 
 
Artikel 10: Besluitvorming en voortgang 
 
a. Als naar het oordeel van het bestuur een als urgent te beschouwen voorstel tot een 
besluit of een benoeming wordt gedaan en dit voorstel met een meerderheid van ten 
minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen -blanco stemmen 
daaronder niet begrepen -wordt aangenomen, dan is dit besluit of deze benoeming 
geldig. Voorstellen tot ontzetting uit het lidmaatschap, wijziging van de Statuten of 
ontbinding der vereniging zijn daarbij uitgezonderd. 
b De voorzitter van de vergadering is bevoegd in het belang van de voortgang (van de 
vergadering) en de kwaliteit van de informatie uitwisseling de spreektijd van alle leden 
bij ieder agendapunt te limiteren. Ook kan hij de vergadering schorsen of verdagen. 
 
Artikel 11: Agenda en notulen van de ALV 
 
1. De agenda van de ALV bevat: 
a. de uit de Statuten of artikelen van dit Reglement voortvloeiende punten 
b. ieder voorstel dat in overeenstemming is met de statuten en ten minste 4 weken 
voor de datum van de ALV is ingediend 
c. al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te 
nemen. 
2. De notulen: De notulen van de ALV worden geacht te zijn goedgekeurd wanneer er 
binnen 4 weken na publicatie in het verenigingsorgaan geen op- en of - aanmerkingen 
zijn ontvangen. 
 
Artikel 12: Niet-geagendeerde voorstellen 
 
Alle op de agenda van een ALV voorkomende punten worden in die vergadering aan de 
orde gesteld en behandeld, alsmede ieder mondeling door een lid staande de vergadering 
gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt 
samenhangt, mits ondersteund door ten minste 4 andere leden. 
 
Artikel 13: Commissies 
 
1. De ALV verkiest op voordracht van het bestuur permanente commissies met algemene 
of bijzondere opdrachten.  
 

- Het bestuur stelt na overleg met de desbetreffende commissie een 
taakomschrijving vast waarin de bevoegdheden en verplichtingen van elke 
commissie worden geregeld. 

	  



	  
	  

- Het bestuur wijst voor iedere commissie een voorzitter aan en heeft het recht alle 
commissievergaderingen bij te wonen. In afwijking van het voorgaande wordt de 
taakomschrijving voor de kascommissie en de technische commissie specifiek 
geregeld in de artikelen 15 en 16 van dit reglement. 
 

- Het lidmaatschap van het bestuur is verenigbaar met dat van een commissie, met 
uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten. 
 

- De commissieleden verdelen onderling de taken. 
 

- De commissies brengen aan het eind van het verenigingsjaar aan het bestuur en 
de ALV schriftelijk verslag uit, alsmede telkens wanneer het bestuur daarom 
verzoekt of de commissies dat gewenst of noodzakelijk achten. In het laatste 
geval kan -indien het bestuur daartegen geen bezwaar heeft –ook mondeling 
verslag worden uitgebracht. 
 

- De commissies -met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 
van de Statuten -kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook 
kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen 
en al dan niet door anderen worden vervangen. 
 

- De leden van de commissies worden telkens voor één jaar benoemd en zijn 
herkiesbaar. 
 

- Permanente commissies zijn verantwoording verschuldigd aan de jaarvergadering. 
 
De vereniging kent de volgende permanente commissies: 
 

a. de kascommissie; 
b. de commissie park en gebouwen; 
c. de technische commissie; 
d. de jeugdcommissie; 
e. de activiteitencommissie. 
f. andere commissies die de ALV c.q. het bestuur wenst op te richten. 
 

2. Het bestuur benoemt voor niet permanente activiteiten tijdelijke commissies, die 
verantwoording schuldig zijn aan het bestuur. 
 
Artikel 14: Kascommissie 
 
De commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit ten minste 
twee leden, wordt benoemd voor één jaar. Er wordt tevens een plaatsvervangend lid 
benoemd, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. 
Dit plaatsvervangend lid zal bij voorkeur in het volgende verenigingsjaar door de ALV 
worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid in de commissie dat 
het langst in de commissie zitting heeft gehad. 
 
Artikel 15: Taken en rechten kascommissie 
 
De kascommissie heeft het recht te allen tijde inzage te krijgen in de bij de 
penningmeester berustende boeken, gelden en activa der vereniging. Door de 
kascommissie wordt voor de jaarlijkse ALV het beheer van het bestuur en van de 
penningmeester in het bijzonder gecontroleerd. De kascommissie brengt tijdig schriftelijk 
verslag uit aan het bestuur. In dit verslag, dat tijdens de ALV ter kennis wordt 



	  
	  
gebracht van de leden, wordt geadviseerd het bestuur al dan niet voor zijn beheer te 
dechargeren. 
 
Artikel 16: Technische commissie 
 
De werkzaamheden van de technische commissie bestaan uit het: 

a. regelen en verzorgen van de competitie, de toernooien en wedstrijden alsmede 
trainingen; 
b. beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte; 
c. maken van een beleidsplan ter bevordering van het spelniveau van de leden en 
spelen in wedstrijdverband; 

 



	  
	  
III BESTUUR EN ORGANISATIE 
 
Artikel 17: Bestuur 
 
1. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder gekozene is bevoegd tot het bijwonen 
van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin 
uitbrengen van zijn stem;. Het stemrecht mag niet door middel van een machtiging 
worden uitgeoefend. 
 
2. Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar en heeft één stem. 
leder jaar treden 1 of twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de 
volgorde van aftreden zoveel mogelijk overeenkomt met de volgorde van toetreding. De 
aftredende functionarissen zijn herkiesbaar voor:  
 

• nog één periode van drie jaar of 
• één periode van steeds een jaar 

 
vervolgens voor een periode van steeds één jaar. De verkiezing van bestuursleden ter 
vervanging van de aftredende leden geschiedt in de eerste ALV waarin daartoe de 
mogelijkheid bestaat. 
 
Artikel 18: Ontstentenis van bestuursleden 
 
In de eerste vergadering van het bestuur na de ALV wordt een vice-voorzitter gekozen. 
Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij 
ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens 
werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden 
gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed 
op de bevoegdheden van het bestuur, met inachtneming van hetgeen in de 
Statuten (art. 9, sub 7) is bepaald. In geval van blijvende ontstentenis van alle 
bestuursleden fungeren de, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk 
bestuur. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur vormen, bestaande uit in 
elk geval de voorzitter en één of meer andere bestuursleden. Het dagelijks bestuur kan 
werkzaamheden uitvoeren, doch zijn handelen wordt telkens geacht te zijn gedaan 
namens het bestuur. 
 
Artikel 19: Bestuursvergaderingen 
 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter dit 
wenst. De voorzitter is verplicht tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering op 
verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen 
gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van 
het verzoek is gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 
 
De voorzitter heeft in de bestuursvergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd 
van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of 
te verdagen. 
 
Artikel 20: Machtiging tot het doen van uitgaven 
 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c der Statuten bedraagt 4 % van de totale 
begroting per samenhangende rechtshandeling. 
 
Artikel 21: Personeel 



	  
	  
 
Het bestuur stelt een functie en taakomschrijving vast voor degenen die voor de 
vereniging betaalde werkzaamheden verrichten en ziet toe op een juiste uitoefening van 
functie en vastgestelde taken.  
 
Artikel 22: Baancommissarissen 
 
Het bestuur kan baancommissarissen aanstellen. Zij dragen zorg dat het in artikel 2 
vermelde baanreglement wordt nageleefd. Het bestuur stelt -voor de 
baancommissarissen richtlijnen vast. 
 
Artikel 23: Wedstrijden 
 
Het bestuur beslist wanneer wedstrijden zullen worden gehouden. Het besluit bovendien 
of en met hoeveel ploegen aan door de KNLTB georganiseerde competitiewedstrijden zal 
worden deelgenomen. 
 
Artikel 24: Maatregelen van orde 
 
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd en verplicht in voorkomende gevallen bijzondere 
maatregelen van orde te nemen die in het belang van de vereniging gewenst of 
noodzakelijk worden geacht. 
 
Artikel 25: Schade 
 
Schade aan de vereniging, aan een van haar eigendommen, aan leden of aan derden 
toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of 
gedeeltelijk op het lid worden verhaald. 
 
Artikel 26: Sancties 
 
Het bestuur is, naast de in de artikelen 6 en 7 van de Statuten vermelde mogelijkheden 
om een lid te royeren, respectievelijk te schorsen, bevoegd de navolgende sancties op te 
leggen: 
 

a. uitsluiting van het recht tot beoefening van de tennissport op de banen van de 
vereniging. 
b. uitsluiting van deelname aan competitiewedstrijden; 
c. uitsluiting van deelname aan door de vereniging uitgeschreven toernooien of 
andere activiteiten; 

 
Een sanctie wordt niet opgelegd dan nadat betrokkene door het bestuur in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Eventuele publicatie van de sancties sub a, b 
en c in het orgaan van de vereniging staat ter beoordeling van het bestuur. 
 
Artikel 27: Verplichtingen van het bestuur 
 
1. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te 
houden van: 
 

a. alle contracten en in- en uitgaande brieven; 
b. namen en adressen van de leden; 
c. presentielijsten en notulen van iedere ALV en vergaderingen van het bestuur; 
 



	  
	  
2. Voorts is het bestuur verplicht een beleidsplan op te stellen dat tenminste eenmaal per 
jaar geëvalueerd en aangepast zal worden. Het beleidsplan zal op de website worden 
geplaatst. Evaluatie een aanpassing van het beleidsplan zijn een vast agendapunt voor 
de ALV. 
 
 
 
Artikel 28: Ledenadministratie en aanmelding 
 
1. Het bestuur benoemt een lid dat zorg draagt voor de administratie van de leden. 
 
2. De administratie is onderverdeeld in de categorieën als bedoeld in artikel 4 lid 1 van 
de Statuten. 
 
3. Van personen die te kennen hebben gegeven lid van de vereniging te willen worden, 
wordt een administratie bijgehouden. 
 
4a. De ledenadministratie draagt zorg voor de opgave van de leden en nadien 
voorkomende mutaties bij de KNLTB. 
 
4b. De ledenadministratie houdt een ledenlijst bij met daarop de in lid 4a van dit artikel 
bedoelde gegevens, alsmede gegevens over toetredingsdatum, speelsterkte en lidsoort, 
en draagt zorg voor het actueel houden van de lijst. 
 
5a. Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dienen 
minimaal vermeld te worden: 
 

- naam, voornamen 
- adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer 
- geslacht en geboortedatum. 

 
5b. Het aanmeldingsformulier moet volledig ingevuld bij de ledenadministratie worden 
ingediend. Is de aanvrager minderjarig, dan dient zijn wettelijke vertegenwoordiger goed 
te keuren. 
 
6a. De ledenadministratie stelt met inachtneming van de door het bestuur gestelde 
voorwaarden een lijst samen van aan te nemen nieuwe leden. 
 
6b. Het bestuur beslist op grond van door het bestuur vastgestelde criteria over de 
toelating van aspirant-leden en deelt dit besluit zo spoedig mogelijk aan de betrokkene 
mee. 
 
6c. Tegen een bestuursbesluit tot weigering tot toelating kan het aspirant-lid bij de ALV 
in beroep gaan op grond van artikel 5 sub 3 der Statuten. 
 
7. De ledenadministratie geschiedt onder verantwoordelijkheid van en naar de 
aanwijzingen van het bestuur. 
 
Artikel 29: Onvoorziene zaken 
 
In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 


