
 

 

 
 
 
 

Huishoudelijk reglement van de Tennisvereniging Rijsenhout 
 

Leden en begunstigers. 
 

Art. 1. 
Leden van de vereniging kunnen zijn alle natuurlijke personen, die woonachtig zijn in Rijsenhout of 
naaste omgeving. 

 
1. De vereniging kent: 

a.  seniorleden; 
b.  ereleden; 
c.  leden van verdiensten; 
d.  juniorleden 
e.  ondersteunende leden. 

 
2.  Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het 

verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen 
of beoefend hebben. 

3.  Ereleden zijn zij, die zich op een bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden 
hebben, en leden van verdiensten zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdiensten zijn benoemd bij besluit van de 
algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdiensten hebben dezelfde rechten en 
verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming 
van artikel 8 lid 3. 

4.  Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de 
zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend 
hebben. 

5.  Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid 
hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen. 

6.  Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben - 
behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen 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 vergadering hebben zij een adviserende stem. 

 
Art. 2. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 

 
Verkrijging van het lidmaatschap. 

 

Art. 3. 
1.  Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de ledenadministratie van een 

ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk 
Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn 
ondertekend door de persoon, die de macht uitoefent over deze minderjarige. 

2.  Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden. 
3.  Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot 

toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige 
uitgebrachte stemmen. 

4.  Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, of door het bestuur van de KNLTB geschorst 
zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn. 

 
 

Art. 4 
Indien een persoon als lid van de vereniging is geaccepteerd, verklaart deze zich te onderwerpen aan 
de statuten, het huishoudelijk reglement alsmede aan alle andere reglementen en bepalingen van de 
vereniging. 
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Art. 5 
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: 
naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar- en datum. 

 
Einde van het lidmaatschap. 

 

Art. 6. 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a.  overlijden; 
b.  schriftelijke opzegging door het lid aan de ledenadministratie voor 1 december voorafgaand aan het 

volgende verenigingsjaar; Bij opzegging na 1 december is men 25% van de contributie 
verschuldigd. Bij opzegging na 31 maart van het betreffende verenigingsjaar is men de volledige 
contributie verschuldigd. In andere, specifieke gevallen beslist het dagelijks bestuur. 

c.  opzegging door het bestuur, conform Art. 6 van de Statuten. 

 
Schorsing en royement. 

 

Art. 7 
Leden kunnen door het bestuur worden geschorst, indien zij 
a.  handelingen plegen, die in strijd zijn met de belangen van de vereniging; 
b.  de bepalingen, opgenomen in de statuten en reglementen niet nakomen. 
Een schorsing kan door één bestuurslid, die in deze dan het gehele bestuur vertegenwoordigt, 
worden uitgesproken. Deze schorsing dient binnen één week schriftelijk aan de betrokken persoon 
door het dagelijks bestuur te worden bevestigd met opgaven van redenen en tijdsduur, deze laatste 
mag niet langer zijn dan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 
Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee. 

 
Art. 8. 
Het geschorste lid wordt eventueel door het bestuur aan de algemene ledenvergadering ter royering 
voorgedragen; voor het uitspreken van een royement is de gewone meerderheid der uitgebrachte 
stemmen nodig. 
Leden, die zijn geschorst, mogen, zolang de schorsing van kracht is, hun speelrecht niet uitoefenen 
en mogen niet deelnemen aan het verenigingsleven. 
Een geschorst lid heeft geen recht een algemene ledenvergadering bij te wonen met inachtneming 

van het 2
e 

lid Art. 7. van de Statuten. Het geschorste lid heeft het recht zich en petit comité - dit is 
tegenover een afvaardiging van het bestuur - te verdedigen, althans tegen zijn (haar) schorsing op te 
komen. 

 
Art. 9. 
Van elk royement wordt aan het betrokken lid schriftelijk mededing gedaan. Indien de algemene 
ledenvergadering bepaalde personen royeert, kunnen deze geen aanspraak maken op restitutie van 
bepaalde goederen en/of gelden. Geroyeerde leden die opnieuw tot de vereniging wensen toe te 
treden, behoeven daartoe de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

 
Bestuur en bestuursverkiezing. 

 

Art. 10. 
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal leden met een 
minimum van zeven. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen. 
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering uit de bestuursleden gekozen. 
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter, die met 
de voorzitter als zodanig het dagelijks bestuur vormen. 
De overige bestuursleden zullen een speciale omschreven functie in het bestuur vervullen. 
Bestuursleden kunnen slechts zijn gewone leden van de vereniging, die meerderjarig zijn. Ieder jaar 
treden alle bestuursleden af en kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. 
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te 
aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. 
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Art. 11. 

 

 

 
Bestuursleden kunnen uitsluitend tijdens een algemene ledenvergadering worden gekozen. De 
namen van kandidaten zullen tenminste 7 dagen voor een algemene ledenvergadering door het 
bestuur aan de leden schriftelijk bekend worden gemaakt; in spoedeisende gevallen - zulks er 
beoordeling van het bestuur - kan deze termijn tot 3 dagen worden teruggebracht. 
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld middels een aan de secretaris gericht schrijven, hetwelk 
door tenminste vijf stemgerechtigde leden ondertekend moet zijn en tevens vergezeld moet gaan van 
een verklaring van de kandidaat, dat hij of zij met deze kandidaatstelling akkoord gaat. Dit schrijven 
dient uiterlijk 5 dagen voor de desbetreffende ledenvergadering bij de secretaris te zijn 
binnengekomen, terwijl bij voornoemde spoedeisende gevallen deze termijn een dag is. 

 
Art. 12. 
Ieder bestuurslid neemt zijn functie waar vanaf het moment dat hij gekozen is tot en met het tijdstip 
van zijn aftreden. Indien een lid van het bestuur tijdelijk verhinderd is zijn functie waar te nemen, moet 
hiervan onmiddellijk kennis worden gegeven aan de voorzitter of diens plaatsvervanger. 

 
Art. 13. 
Bij ontstentenis van één of meer bestuursleden worden de 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. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk 
reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. 

 
Bestuurstaken. 

 

Art. 14. 
De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter vormen tezamen het dagelijks 
bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten, het is bevoegd in 
naam van de vereniging te handelen en verbintenissen aan te gaan, in het bijzonder ook tot het 
sluiten van zodanige contracten, welke het bestuur gewenst acht tot het in eigendom, huur of gebruik 
verkrijgen van tennisbanen met bijbehoren te Rijsenhout en omgeving. Stukken welke de vereniging 
verbinden, moeten getekend worden door tenminste twee leden van het bestuur. 

 
Art. 15. Vervallen 

 

Art. 16. 
De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het 
bestuur. Hij kan - indien hij dit wenst - alle uitgaande stukken van de vereniging mede ondertekenen. 
Hij heeft toegang tot alle vergaderingen van commissies, die door het bestuur of de algemene 
ledenvergadering zijn ingesteld. 

 
Art. 17. 
De taken van de voorzitter bestaan o.a. uit: 
a.  de zorg voor het nakomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele andere 

reglementen en bepalingen de vereniging betreffende; 
b.  de zorg voor de tenuitvoerlegging van genomen besluiten; 
c.  het leiden van bestuurs-en algemene vergaderingen. Hij kan tijdens een vergadering de 

aanwezigen voorstellen de discussie over een bepaald onderwerp te beëindigen. Indien de 
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden echter voortzetting van deze discussie 
wenst, dan dient hij zich hierbij neer te leggen. 

d.  De zorg voor het goed functioneren van ingestelde commissies. 

 
De vice-voorzitter ondersteunt  de voorzitter in zijn werkzaamheden en treedt bij afwezigheid van de 
voorzitter geheel in diens functie. 
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Art. 18. 

 

 

 
De secretaris is belast met: 
a.  het voeren van alle correspondentie van de vereniging; 
b.  het opstellen en uitzenden van de agenda voor bestuursvergaderingen; 
c.  het notuleren of het doen notuleren van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen; 
d.  het bewaren van alle kopieën en stukken, die door hem zijn verzonden, alsmede de verzorging van 

het verenigingsarchief; 
e.  het ervoor zorgdragen dat een eventueel jaarverslag en de notulen van de vorige 

ledenvergadering bij een volgende ledenvergadering ter inzage liggen .Indien deze notulen door 
meer dan de helft van de aanwezige stemgerechtigde leden worden goedgekeurd, dienen deze 
door de voorzitter voor akkoord te worden getekend; 

 

Genoemde werkzaamheden kunnen voor een gedeelte aan een 2
e 

secretaris worden overgedragen, 
indien deze functie door een van de bestuursleden wordt vervuld. 

 
Art. 19. 
De penningmeester is: 
a.  belast met het beheer over alle gelden van de vereniging. Alle inkomsten en uitgaven zal hij 

duidelijk en overzichtelijk noteren in daarvoor bestemde kas-, giro- en/of bankboeken; 
b.  persoonlijk aansprakelijk voor alle gelden die hij beheert, tenzij hij overmacht kan aantonen; belast 

met de zorg voor de tijdige inning van de gelden; 
c.  slechts bevoegd uitgaven te doen, welke het gevolg zijn van toepassing van de statuten of het 

huishoudelijk reglement, of van de uitvoering van besluiten van bestuurs-of algemene 
ledenvergaderingen; 

d.  belast met het opstellen van een financieel verslag over de toestand van de geldmiddelen van de 
vereniging, dat tijdens de algemene ledenvergadering zal worden behandeld en ter goedkeuring 
zal worden voorgedragen; 

e.  verplicht, in overleg met de andere bestuursleden, een begroting op te stellen, die de goedkeuring 
nodig heeft van de algemene ledenvergadering; 

f.   verplicht aan ieder lid van het dagelijks bestuur en/of kascontrolecommissie op hun verzoek inzage 
te verlenen van zijn kas en bescheiden. 

 
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester, vindt binnen veertien dagen controle plaats door de 
kascontrolecommissie van de geldmiddelen, de boeken en bescheiden. 

 
Commissies 

 
Art. 20. 
De algemene ledenvergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of 
bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van 
de benoemde commissie. 
Deze commissie 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 commissie - 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 een of meer leden daarvan als 
zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. 

 
Art. 21. 
De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar 
benoeming telkens geldend voor een jaar. 

 
Art. 22. Vervallen 
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Art. 23. 

 

 

 
De onderhoudscommissaris is verantwoordelijk voor controle op en/of uitvoering van de volgende 
werkzaamheden; 
a.  baanonderhoud, inclusief de benodigde onderhoudsmaterialen; 
b.  het in goede staat houden van de bij het park behorende paden, parken, plantsoenen, hekwerken 

en afsluitingen; 
c.  hij is persoonlijk aansprakelijk voor alle gelden die hij beheert ten behoeve van de 

onderhoudscommissie, tenzij hij overmacht kan aantonen. 
 

Onder zijn bevoegdheid valt tevens: 
a.   contacten met de baanonderhoudsman; 
b.   de aanschaf van nieuwe materialen en het eventueel laten repareren van de in het bezit zijnde 

materiaal. Dit in overleg met het dagelijks bestuur. 
 

De coordinator gebouwenbeheer is verantwoordelijk voor controle en/of uitvoering van de volgende 
werkzaamheden: 
a.   het in goede staat houden van het clubhuis en overige aanwezige bouwwerken 
b.   het beoordelen van offertes en goed beheer van de door het bestuur beschikbaar gestelde 

financiële middelen 
 

Onder beider bevoegdheid valt tevens: 
a.   de begeleiding en controle bij de uitvoering van eventuele uitbreidingen en/of verfraaiingen van 

het park; 
b.   het opstellen van een meerjarenplanning onderhoud gebouwen, banen en overige aanhorigheden 

 
In de uitvoering van deze taken kunnen zij zich - na overleg met het bestuur - laten bijstaan door een 
of meerdere leden van de vereniging. 

 
Art. 24. 
De wedstrijdcommissaris is belast met: 
a.  het opleiden en stimuleren van tennis; 
b.  het organiseren van onderlinge wedstrijden en toernooien 
c.  het organiseren van tenniswedstrijden voor senioren tegen andere verenigingen; 
d.  het samenstellen van de senioren teams, die zullen deelnemen aan de districts/landelijke 

competitie; 
e.  het zonodig aantrekken van een trainer en voorstellen tot diens tarieven i.o.m. het dagelijks 

bestuur; 
f.   het indelen van het baangebruik; 
g.  hij/zij is persoonlijk aansprakelijk voor alle gelden die hij beheert ten behoeve van de 

wedstrijdcommissie, tenzij hij overmacht kan aantonen. 
 

In de uitvoering van deze taken kan hij zich - na overleg met het bestuur - laten bijstaan door een of 
meerdere leden van de vereniging. 

 
Art. 25. 
De jeugdcommissaris is belast met: 
a.  het opleiden en stimuleren van jeugdtennis; 
b.  het organiseren van onderlinge wedstrijden en toernooien voor de jeugd; 
c.  het organiseren van jeugdtenniswedstrijden tegen andere verenigingen; 
d.  het samenstellen van de jeugdteams, die eventueel aan de districts/landelijke competitie zullen 

deelnemen; 
e.  het doen van voorstellen van de kosten van jeugdtennislessen. 
f.   hij is persoonlijk aansprakelijk voor alle gelden die hij beheert ten behoeve van de 

jeugdcommissie, tenzij hij overmacht kan aantonen. 
 

In de uitvoering van deze taken kan hij zich - na overleg met het bestuur - laten bijstaan door een of 
meerdere leden van de vereniging. 
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Art. 26. 

 

 

 
Tot de taken van de commissaris van pers en propaganda behoren o.a.: 
a.  het introduceren van nieuwe leden; 
b.  het stimuleren van activiteiten en festiviteiten, die de band tussen de leden van de verenging 

kunnen verstevigen. 
c.  hij is persoonlijk aansprakelijk voor alle gelden die hij beheert ten behoeve van de pers- en 

propagandacommissie, tenzij hij overmacht kan aantonen. 

 
In de uitvoering van deze taken kan hij zich - na overleg met het bestuur - laten bijstaan door een of 
meerdere leden van de vereniging. Tevens is het mogelijk deze functie over meerdere bestuursleden 
te verdelen, die met de uitvoering van de bij hun verkiezing gespecificeerde taken belast zijn. 

 
Art. 27. 
De kantinecommissaris is verantwoordelijk voor: 
a.  het beheer van de kantine van het clubhuis; 
b.  het toezicht houden op de activiteiten welke in het clubhuis plaatsvinden; 
c.  het vaststellen van het te voeren assortiment; 
d.  de in- en verkoop van het assortiment; 
e.  het bijhouden en bestellen van de voorraden; 
f.   de aanschaf van de kleine inventaris zoals glaswerk, bestek e.d.; 
g.  de aanschaf van de benodigde apparatuur en meubilair, dit na goedkeuring van het dagelijks 

bestuur; 
h.  het schoonhouden van het totale clubhuis; 
i.   het periodiek opstellen van inkomsten en uitgaven volgens richtlijnen van de penningmeester; 
j.   hij/zij is persoonlijk aansprakelijk voor alle gelden die hij beheert ten behoeve van de 

kantinecommissie, tenzij hij overmacht kan aantonen. 
k.  Het opstellen van een dienstrooster voor kantinediensten. In dit rooster kunnen “alcoholvrije” 

diensten worden opgenomen 

 
In de uitvoering van deze taken kan hij zich - na overleg met het bestuur - laten bijstaan door een of 
meerdere leden van de vereniging. 

Bestuursbesluiten. 

Art. 28. 
Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste het dagelijks bestuur ter 
vergadering aanwezig is. Ieder bestuurslid kan een stem uitbrengen. Bij het staken der stemmen 
beslist de voorzitter. 

 
Art. 29. 
Bestuursbesluiten worden zo nodig ter kennis van de leden gebracht door aanplakken in het 
clubgebouw en/of publicatie in het clubblad of op andere wijze. 
Bestuursbesluiten, die schriftelijk aan de leden van de vereniging zijn doorgegeven, zijn bindend voor 
deze leden. Deze bestuursbesluiten zijn bindend tot het moment, waarop de algemene 
ledenvergadering anders beslist. 

 
Geldmiddelen. 

 

Art. 30. 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a.  contributies; 
b.  bijdragen van donateurs; 
c.  alle andere op wettige wijze verkregen baten. 

 
Art. 31. 
De contributie zal jaarlijks op de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. 

 
 
 
 
 

 
6                                                                                                                               Tennisvereniging Rijsenhout



Art. 32. 

 

 

 
De contributie en de eventuele per lid verschuldigde bijdragen aan de KNLTB (Kon. Ned, Lawn- 
Tennis Bond) en/of andere bonden, waarbij de vereniging is aangesloten dienen bij vooruitbetaling 
door de leden voor 1 april van het lopende verenigingsjaar te zijn betaald aan de vereniging. 
Personen, die na 1 april lid worden, dienen onmiddellijk na hun aanneming tot lid te betalen. In geval 
van bedanken gaat het lidmaatschap pas verloren per 1 januari van het daarop volgend jaar zonder 
teruggaaf van gedeeltelijke contributie, met toepassing van artikel 6c en 31. 

 
Art. 33. 
Het bestuur kan leden, die 14 dagen na een schriftelijke aanmaning tot betalen van hun contributie of 
andere schulden aan de vereniging, deze nog niet hebben voldaan, het lidmaatschap van de 
vereniging ontzeggen. De plicht tot betalen blijft echter normaal gehandhaafd. Eventuele kosten van 
invordering door bemiddeling van een incassobureau en/of langs gerechtelijke weg komen ten laste 
van het betrokken lid. Het bestuur is gerechtigd hun namen als wanbetalers in het clubblad en/of in 
het clubhuis te publiceren en/of aan zusterverenigingen bekend te maken, onverminderd het recht om 
de in gebreke gebleven leden in rechte aan te spreken. 

Art.34. Vervallen Verwijderd:

 

Art. 35. 
Personen, die na 1 juli van een lopend kalenderjaar als lid van de vereniging worden geaccepteerd, 
betalen slechts de helft van de voor dat jaar geldende contributie. 

 
Art. 36. 
Indien een lid meent aanspraak te kunnen maken op vermindering of restitutie van contributie dient 
hij/zij dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken, die daar uitspraak over zal doen. 

 
 

Bestuursvergaderingen. 

Art. 37. 
Het dagelijks bestuur vergadert tenminste 10 maal per jaar. 
De bestuursvergaderingen worden vastgesteld op de eerste bestuursvergadering na de 
“jaarvergadering” door de secretaris, in overleg met de overige bestuursleden. 
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. 
Een bestuursvergadering kan worden bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijk 
convocatie aan ieder bestuurslid. Tot hij bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter 
bevoegd. Hij is daartoe verplicht 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 wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 

Algemene Ledenvergadering. 

Art. 38. 
Het hoogste gezag in de vereniging berust bij de algemene ledenvergadering. In de algemene 
ledenvergadering kunnen slechts geldige besluiten genomen worden, wanneer, blijkens de 
presentielijst, tenminste 10 gewone leden aanwezig zijn. Alle besluiten worden genomen bij 
meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten of huishoudelijk reglement een bijzondere 
meerderheid is voorgeschreven. 
Over personen geschiedt de stemming schriftelijk,  over zaken mondeling, tenzij het bestuur het 
wenselijk acht over bepaalde zaken de stemming schriftelijk te doen geschieden. 
Bij alle algemene ledenvergaderingen tekenen de aanwezige leden een presentielijst, welke door de 
secretaris in het archief wordt bewaard. De gewone leden, die de presentielijst hebben getekend, zijn 
bevoegd aan de te houden stemmingen deel te nemen en bij elk in stemming te brengen onderwerp 
een stem uit te brengen. 
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Art. 39. 

 

 

 
Tenminste eenmaal per jaar, en wel uiterlijk in de maand februari wordt een algemene 
ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. 
In de jaarvergadering worden onder meer de navolgende punten behandeld: 
a.  de voorziening in de vacatures in het bestuur; 
b.  vaststelling van de contributies; 
c.  rekening en verantwoording door het bestuur van zijn beheer over het afgelopen verenigingsjaar; 
d.  begroting van inkomsten en uitgaven van het komende verenigingsjaar; 
e.  benoeming kascontrolecommissie. 

 
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de bovengenoemde punten, ieder voorstel, dat 
tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de 
secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin 
wensen op te nemen. 
De algemene ledenvergadering, in jaarvergadering bijeen, is bevoegd het zittende bestuur in zijn 
geheel tot aftreden te dwingen, bij gewone meerderheid van stemmen en staande die vergadering 
een nieuw bestuur te kiezen. 

 
Art. 40. 
Ter bijwoning ener algemene ledenvergadering worden de leden door de secretaris tenminste 7 dagen 
tevoren opgeroepen door middel van een convocatie, waarin de punten van behandeling zijn vermeld. 
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan echter van deze termijn worden 
afgeweken. 
Voorstellen, niet in de convocatie vermeld, kunnen echter, mits geen statutenwijziging inhoudende, 
onmiddellijk in behandeling worden genomen, wanneer het bestuur en de meerderheid der aanwezige 
leden zich niet daartegen verzetten; voor aanneming van zodanige voorstellen is een 
stemmeerderheid van ¾ der aanwezige gewone leden vereist. 
Het bestuur is bevoegd een algemene ledenvergadering te beleggen zo dikwijls het dit nodig acht. 
Op schriftelijk verzoek van tenminste 10 gewone leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen 
van een algemene ledenvergadering. Indien aan dit verzoek niet binnen 14 dagen is voldaan en de 
vergadering niet binnen 4 weken na de indiening van het verzoek is gehouden, kunnen de verzoekers 
zelf tot bijeenroeping overgaan door persoonlijke convocatie, voor rekening van de vereniging. De 
vergadering voorziet in dat geval zelf in het presidium en het secretariaat. 

 
Art. 41. 
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. 

 
Art. 42. 
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden. 

 
Art. 43. 
Indien over een bepaald punt mondeling wordt gestemd, stemmen de bestuursleden na de leden en 
de voorzitter het laatst. 

 
Art. 44. 
Indien over een bepaald punt schriftelijk wordt gestemd, wijst het bestuur drie van de aanwezige leden 
(geen bestuursleden) aan, die tezamen het stembureau vormen. 

 
Art. 45. 
Bij een schriftelijke stemming worden de volgende stembriefjes als ongeldig verklaard: 
a.  blanco briefjes 
b.  briefjes waarop een zaak of persoon niet duidelijk aangewezen wordt; 
c.  briefjes met meer zaken of personen dan het benodigde aantal; 
d.  briefjes die ondertekend zijn met naam of handtekening. 
Ongeldige stembriefjes worden als net uitgebracht beschouwd en derhalve van het aantal 
uitgebrachte stemmen afgetrokken. 

 

 
8                                                                                                                               Tennisvereniging Rijsenhout



Art. 46. 

 

 

Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Art. 47. 
Er mogen nooit twee of meer voorstellen gelijktijdig in stemming worden gebracht. Over elk voorstel 
dient in volgorde van indienen afzonderlijk te worden gestemd, tenzij een later ingediend voorstel - 
volgens de mening van de voorzitter - van verdere strekking is dan een eerder ingediend voorstel. 
Dit laatste geldt eveneens voor amendementen, die steeds voor het voorstel in stemming worden 
gebracht. 

 
Art. 48. 
Personen kunnen uitsluitend bij een volstrekte meerderheid van stemmen worden gekozen. Indien 
een te verkiezen persoon (of personen) bij de eerste stemming niet het vereiste aantal stemmen heeft 
(hebben) behaald, zal er een nieuwe vrije stemming plaatsvinden. Mocht dit nog niet tot een resultaat 
leiden, dan zal er een herstemming plaatsvinden tussen de personen, die bij de tweede stemming de 
meeste stemmen hebben behaald. 

 
Art. 49. 
Als twee of meer personen voor eenzelfde functie een gelijk aantal stemmen hebben behaald, zal een 
keer worden overgestemd. Indien er dan nog geen beslissing is gevallen, zal er worden geloot tussen 
de personen met het gelijke aantal stemmen. 

 
Art. 50. 
Indien personen gekozen moeten worden voor twee of meer functies of vacatures, zal er per functie of 
vacature een stemming plaatsvinden. 

 
 

Art. 51. 
Ieder gekozen persoon voor een functie of vacature zal direct na de stemming door de voorzitter 
worden gevraagd of hij zijn benoeming aanvaardt. Mocht hij hiervoor bedanken, dan zal er een 
nieuwe vrije stemming plaatsvinden. 

 

Verplichtingen van het bestuur. 

Art. 52. 
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: 
a.  namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen; 
b.  presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur; 
c.  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 opgenomen. 
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen een week 
inzage worden verstrekt. 

Slotbepalingen. 

Art. 53. 
De vereniging wordt ontbonden door: 
a.  een daartoe strekkend besluit der algemene ledenvergadering met 2/3 der geldig uitgebrachte 

stemmen; 
b.  haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard. 

 
Op het besluit, onder a. genoemd, is art. 13 der statuten van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat van een voorstel tot ontbinding bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering 
mededeling moet worden gedaan. 
Bij het ontbinden der vereniging buiten het geval van faillissement is het bestuur met de vereffening 
belast, tenzij de algemene ledenvergadering tegelijk met het besluit tot ontbinding een 
liquidatiecommissie benoemt, in welke ook niet-leden-deskundigen zitting kunnen hebben. 
De bezittingen der vereniging worden na vereffening, met inachtneming van het bepaalde in art. 1702 
van het Burgerlijk Wetboek, geschonken aan een door het bestuur nader te bepalen erkend goed 
doel. 
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Art.54. 
Seniorleden zijn verplicht tenminste tweemaal per verenigingsjaar kantinedienst te verrichten. De 
kantinecommissie stelt stelt hiertoe tijdig een dienstrooster op, warbij leden vooraf hun eventuele 
voorkeur kunnen aangeven. 
Met ingang van 1-1-2004 zijn nieuwe seniorleden verplicht binnen een jaar na aanvang van het 
lidmaatschap de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen teneinde zich te kwalificeren 
als barvrijwilliger (zie art.69) 
Indien hieraan niet wordt voldaan heeft het bestuur de bevoegdheid het lidmaatschap op te zeggen. 
Seniorleden die vóór 1-1-2004 lid waren, maar niet de IVA hebben gevolgd betalen naast contributie 
een toeslag, waarvan de hoogte jaarlijks op de Algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en 
gelijktijdig met de contributie moet worden voldaan. De toeslag wordt terugbetaald indien het lid 
gedurende het verenigingsjaar alsnog de IVA volgt. 

 
Art. 55. 
Prijzen, die door leden in verenigingsverband zijn behaald, worden het eigendom van de vereniging. 
Deze prijzen zullen op een daarvoor bestemde plaats in het clubhuis worden tentoongesteld, tenzij het 
bestuur het nuttig oordeelt deze op een andere plaats te bewaren. 

 
Art. 56. 
De kleding, die de leden tijdens het beoefenen van de tennissport op de banen van de vereniging 
dragen, dient geheel in overeenstemming te zijn met de gangbare norm (een en ander ter beoordeling 
van het bestuur). 

 
Art. 57. 
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. 

 
Art. 58. 
Leden van de vereniging hebben het recht niet-leden te introduceren voor het beoefenen van de 
tennissport dan wel het verblijf op het tennispark. Elke introductie zal door het introducerende lid 
gemeld moeten worden aan de beheerder van de kantine. Introducees, die willen tennissen, mogen 
ten hoogste drie maal per jaar worden geïntroduceerd. Voor deze introductie moet een telkenjare door 
het bestuur vastgesteld bedrag betaald worden aan degene, die het buffet beheert. Het 
introducerende lid is voor de betaling verantwoordelijk. 
Voor speciale gevallen, een en ander te beoordeling van het bestuur kan het bestuur een uitzondering 
maken. 

 
Art. 59. 
De vereniging neemt geen enkele verantwoording op zich voor eigendommen van leden, introducees 
en andere personen op of in de directe omgeving van het tennispark en wijst elke vorm van wettelijke 
aansprakelijkheid af. 

 
Art. 60. 
Voorstellen tot wijziging of aanvulling van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend op een 
algemene ledenvergadering worden behandeld, waarop zich tenminste 10 stemgerechtigde leden 
bevinden en in de convocatie vermeld is, dat een wijziging van het huishoudelijk reglement zal 
worden behandeld. Veranderingen of toevoegingen kunnen slechts worden aangenomen indien 2/3 
van de uitgebrachte stemmen zich hiermee accoord verklaren. Elke wijziging of aanvulling van dit 
huishoudelijk reglement dient uiterlijk 30 dagen na aanneming schriftelijk aan de leden bekend te 
worden gemaakt. 

 
Art. 61. 
Een algemene ledenvergadering kan het bestuur bij zeer dringende redenen dispensatie van dit 
huishoudelijk reglement verlenen, echter met inachtneming van de wettigheid van vergaderingen en 
het vereiste aantal stemmen. 
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Art. 62. 
In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of eventueel andere reglementen niet 
voorzien, beslist het bestuur, behoudens bekrachtiging of vernietiging door de algemene 
ledenvergadering, indien haar oordeel wordt gevraagd. 
Zolang de algemene ledenvergadering hierover geen uitspraak heeft gedaan, moet de beslissing van 
het bestuur worden nageleefd. 

 
 

Begripsbepalingen inzake “alcohol in sportkantines”. 
 

Art. 63. 
a)    Alcoholhoudende dranken: 

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol 
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. 

b)    Sociale Hygiëne: 
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening 
houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van 
en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord 
alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en 
sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. 
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en 
de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en 
doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting. 

c)    Leidinggevenden: 
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in 
het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan 
als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding 
geven aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. 

d)    Barvrijwilliger: 
Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de 
sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 69 van dit 
huishoudelijk reglement. 

 
Wettelijke bepalingen 

 

Art. 64. 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden 
nageleefd: 
-     Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. 
-     Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 
-     Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen. 
-   De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene 

onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
-   Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, 

veiligheid of zedelijkheid. 
-     Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen. 
-   Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van 

andere psychotrope stoffen. 

 
 

Vaststellen en wijzigen 
 

Art. 65. 
1.    Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, 

dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. 
Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand. 

2.    Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een 
nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- 
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en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de 
ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. 

 
3.    Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente. 
4.    Indien een bestuursreglement is vastgesteld zònder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en 

horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te 
leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien 
verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging 
van kracht zijn. 

 
Aanwezigheid inzake Sociaal Hygienische bepalingen 

 

Art. 66 
Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel 
een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een 
barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. 

 
Huis- en gedragsregels 

 

Art. 67. 
1.    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of 

elders op het terrein van de vereniging. 
2.    Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in 

de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 
3.    Er wordt geen alcohol geschonken aan: 

-  Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de 
uitoefening van hun functie; 

-     Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
4.    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. 

5.    Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 63d) drinken geen 
alcohol gedurende hun bardienst. 

6.    Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes 
van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan. 

7.    Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank 
gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 

8.    Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 
leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

 
 

Openingstijden en schenktijden 
 

Art. 68. 
1.   De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning. 
2.   De schenktijden zijn conform de drank- en horecavergunning. Het bestuur is bevoegd op ieder 

moment beperkingen vast te stellen van de schenktijden. Deze bevoegdheid zal met name 
worden gebruikt indien geen barvrijwilligers beschikbaar zijn, die aan de kwalificatienormen 

voldoen (zie art.69) 
3.   Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 

jaar, wordt er geen alcohol geschonken. 

 
Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers 

 

Art. 69. 
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. 
Barvrijwilligers: 
-     zijn tenminste 18 jaar oud; 
-     hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; 
-     staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en 
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-  zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger 
van minderjarige verenigingsleden). 

 
Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake 
deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur. 

 
Voorlichting 

 
Art. 70. 
1.    Schenktijden, leeftijdsgrenzen (art. 64), huis- en gedragsregels en paracommerciebepalingen 

worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 
2.    Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik 
3.    Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor 

alcoholhoudende dranken. 
 

Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
 

Art. 71. 
1.    Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging 

en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve 
beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 

2.    Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 63 tot en met 70 van dit reglement dienen 
onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 

3.    Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één 
van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de 
verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op 
grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort 
zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen 
om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de 
indiener van de klacht. 

4.    Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij 
de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. 

 
 

Toegelaten horeca-activiteiten 
 

Art. 72. 
1.    De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna 

onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve 
van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en 
bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien. 

2.    De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van 

personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken 
zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde. 

3.    Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging 
aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná: 
-     wedstrijden; 
-     trainingen; 
-  overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het 

doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van 
activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de 
mens beogen. 

4.    Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de 

inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden 
worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. 

5.    Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling 

vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit 
artikel. 

 
Art. 73. 
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Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit 
reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 

 
 
 
 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 17 februari 2004 
 
 

Voorzitter 
 
 
 

Penningmeester 
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