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Rechten en verplichtingen van de leden 

 
Artikel 1 
De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de 
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur 
optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tennis/padelkleding te dragen. 
 
Artikel 2 
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 
15 maart van het desbetreffende verenigingsjaar. Het betreft een gecombineerd 
lidmaatschap tennis/padel.  
 
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot 
betaling hebben voldaan, eenmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan 
binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid 
vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te 
oefenen totdat geheel aan de financiële verplichtingen is voldaan. Gedurende deze periode 
blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het 
lidmaatschap voortvloeien.  
 
Daarnaast zijn leden (niet zijnde ereleden) vanaf 18 jaar en ouders van leden, in de leeftijd 
van 9 tot 18 jaar verplicht om jaarlijks vrijwilligersdiensten te vervullen. Voor de leden boven 
de 18 jaar zijn dat 2 vrijwilligersdiensten per jaar. Voor de ouders van leden in de leeftijd van 
9 tot 18 jaar 1 vrijwilligersdienst per jaar. Jeugdleden van 16 en 17 jaar mogen zelf hun 
vrijwilligersdiensten vervullen. Leidend is de leeftijd die is bereikt op 31 december van het 
lopende kalenderjaar. 
  
Men is verplicht deze vrijwilligersdienst(en) in te plannen vóór 15 maart van het 
desbetreffende verenigingsjaar of indien men kiest voor afkoop, het voor dat jaar 
vastgestelde afkoopbedrag vóór 15 maart, te hebben voldaan. Als het lid op 
bovengenoemde datum zijn vrijwilligersdiensten niet heeft ingepland en er is geen 
afkoopbedrag ontvangen, dan wordt door de barcommissie per dienst een datum, tijdstip 
voor het verplicht vervullen van de vrijwilligersdiensten gekozen. Het lid is vervolgens zelf 
verantwoordelijk dat de dienst door hem/haar of een ander lid of een vervanger wordt 
vervuld.  
 
Bij niet verschijnen van het lid of zijn vervanger tijdens een vrijwilligersdienst wordt bij het 
verantwoordelijke lid een boete van 150% van het geldende afkoopbedrag voor een dienst 
opgelegd. Voldoet het lid niet aan de verplichting tot betaling van deze boete dan zal 
eenmaal een herinnering tot betaling gestuurd worden met verzoek te betalen binnen 14 
dagen. Indien een lid binnen deze termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft 
voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden 
rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. 
Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle 
verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Bij onenigheid beslist het bestuur. 
 
Indien het lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is 
het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 
rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd. 
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Artikel 3 
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en 
commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging 
aanwezig te zijn. Voor deelname aan wedstrijden  en evenementen kunnen wel 
leeftijdsbeperkingen gelden.  
 
Artikel 3a 
De vereniging kent ook zomer- of winterleden. Tijdens hun tijdelijke lidmaatschap hebben zij 
dezelfde rechten en verplichtingen als andere leden (ook stemrecht tijdens hun 
lidmaatschap). Zomer- en winterleden zijn echter vrijgesteld van het vervullen van verplichte 
vrijwilligersdiensten. 
 
Artikel 3b 
Het is leden toegestaan niet-leden te introduceren. Het bestuur kan jaarlijks in de huisregels 
bepalen, hoe vaak en op welke tijden er niet-leden geïntroduceerd mogen worden. Voor het 
introduceren wordt een vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten verlangd. De hoogte 
van de introductievergoeding wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. De betaling van het 
verschuldigde bedrag vindt vooraf plaats op het bankrekeningnummer van de vereniging. 
Het lid is verantwoordelijk dat de introductievergoeding wordt voldaan. 
De introducé heeft dezelfde plichten als een gewoon lid, zoals genoemd in artikel 1 van dit 
reglement. 
 
Artikel 3c 
Met toestemming van het bestuur kunnen niet-leden, scholen en bedrijven ook een of 
meerdere tennis- padelbanen, zowel buiten als in de blaashal, huren. Het bestuur bepaald 
jaarlijks de voorwaarden en de tarieven. Deze worden nader omschreven in de huisregels. 
De betaling van het verschuldigde huurbedrag vindt vooraf plaats op het 
bankrekeningnummer van de vereniging. De hoofdhuurder is verantwoordelijk dat de huur 
wordt voldaan. Indien de huurder niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen 
tegenover de vereniging, vervalt de huurovereenkomst.  
De spelers op een gehuurde baan hebben dezelfde plichten als een gewoon lid, zoals 
genoemd in artikel 1 van dit reglement. 
 
Artikel 3d 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per post of digitaal) te gebeuren vóór 31 
december van het lopende kalenderjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1januari t/m 31 
december; u bent gerechtigd tot 1 april van het daaropvolgende jaar gebruik te maken van 
de faciliteiten. Indien een schriftelijke opzegging na 31 december van het lopende 
kalenderjaar plaats vindt blijft het desbetreffende lid het volledige nieuwe verenigingsjaar lid 
van TVC en is verplicht de voor dat jaar geldende lidmaatschapskosten te betalen.  
 
Artikel 3e 
Bij langdurige ziekte/blessure bij aanvang nieuwe tennisseizoen (1 april)  kan er om restitutie 
van contributie worden verzocht. Dit verzoek dient vóór 1 april bij het bestuur of 
ledenadministratie binnen te zijn. Voldoet men aan deze voorwaarden dan zal na schriftelijke 
herstelmelding, de contributie over periode van 1 april tot datum binnenkomst herstelmelding 
gerestitueerd worden! Valt men wegens ziekte/blessure uit tijdens het seizoen (na 1 
april) dan is er geen mogelijkheid voor restitutie van contributie voor het lopende 
verenigingsjaar!  
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Vergaderingen 

 
Artikel 4 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of 
tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding 
en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de 
vergadering te schorsen of te verdagen. 
 
Artikel 5 
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een 
schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste zeven 
dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een 
bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van 
tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen 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. 
 
Artikel 6 
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris 
geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. 
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de 
te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door 
de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, 
uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. 
 
Artikel 7 
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de 
voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste 
zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de 
secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden 
daarin wensen op te nemen. 
 
Artikel 8 
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan 
de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een 
lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde 
agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door 
tenminste vier andere leden. 
 

Commissies 
 
Artikel 9 
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of 
bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de 
bevoegdheden van de benoemde commissie. 
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde 
verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. 
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Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke 
commissie worden geregeld of gewijzigd. 
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. 
 
Artikel 9a 
Het bestuur stelt de financiële kaders voor de activiteiten van de commissies. Commissies 
zijn niet bevoegd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag hoger dan het vastgestelde 
kader. Voor overschrijding van dit kader dient de commissie, alvorens verbintenissen aan te 
gaan, een begroting in te dienen bij het bestuur en toestemming van het bestuur verkregen 
te hebben over de hoogte en het doel van de bestedingen. 
De commissies verantwoorden de inkomsten en uitgaven van de activiteiten, binnen een 
maand na afloop van het kalenderjaar waarin de activiteiten plaatsvinden dan wel, als het 
een eenmalige activiteit betreft, binnen een maand na afloop van de activiteit.  
 
Artikel 10 
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, 
wordt bij haar benoeming telkens geldend voor twee jaar, aangevuld met een 
plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal 
innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de 
algemene vergadering 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. 
 
Artikel 11   
Door de algemene vergadering wordt, een technische commissie gekozen (hierna aangeduid 
als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben 
in de T.C. 
 
Artikel 12 
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit: 
a.        het regelen en verzorgen van de competities, toernooien en wedstrijden en het 
aanstellen van VCL ‘s  
b.        het coördineren van eventuele verzoeken aan de KNLTB voor wijziging van de 
speelsterkte 
c. het opstellen en uitvoeren van het tennis technisch beleid in samenwerking met de 
trainer(s) 
 

Besluitvorming 
 
Artikel 13 
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden 
stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde 
geval wordt tot stemming overgegaan. 
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming 
overgegaan. 
 

Bestuur 
 
Artikel 14 
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De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het 
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is 
bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het 
woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het 
stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Een bestuurslid wordt 
benoemd voor 4 jaar. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De 
verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste 
algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.  
 
Het bestuur stelt bij elke vacature een bestuurskandidaat voor. Deze bestuurskandidaat 
wordt uiterlijk 14 dagen voor de algemene ledenvergadering bekend gemaakt. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 4 weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk 
kandidaat stellen.  
 
Artikel 15 
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice 
voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens 
werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice voorzitter of van een ander bestuurslid 
worden diens werkzaamheden waargenomen door 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. 
 
Artikel 16 
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door 
een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 
 
Artikel 17 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op 5% 
van de jaarbegroting.  
 

Verplichtingen van het bestuur 
 

Artikel 18 
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;  
c.        de bezittingen en schulden van de vereniging. 

 Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het 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 één 
week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. 
De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard. 
 

Aanmeldingsformulier 
 

Artikel 19  
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Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden 
vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, 
……………. 
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de 
vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere 
verenigingsactiviteiten.   
De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de 
secretaris door te geven.  
De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar 
maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de 
persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.  
 

Contributie 
 
Artikel 20 
De vereniging kent conform de statuten twee categorieën leden, te weten seniorleden en 
juniorleden. De vereniging hanteert bij het vaststellen van de contributies voor een 
gecombineerd lidmaatschap tennis/padel de volgende verdere onderverdeling en 
bijbehorende speelgerechtigdheid: 
Regulier lidmaatschap seniorenleden; leden, die in het kalenderjaar, waar de contributie 
betrekking op heeft, de 24 jarige leeftijd bereiken of bereikt hebben. Volledig speelgerechtigd 
iedere dag van de week van 9 tot 23 uur. 
Voor reguliere seniorleden die in het kalenderjaar, waar de contributie betrekking op heeft, 
de 18 jarige leeftijd bereiken of bereikt hebben en in het verenigingsjaar, waar de contributie 
betrekking op heeft, de 24 jarige leeftijd nog niet bereiken wordt een afwijkend, lager, 
jaartarief in rekening gebracht. Volledig speelgerechtigd iedere dag van de week van 9 tot 23 
uur.     
Juniorleden: leden, die in het verenigingsjaar, waar de contributie betrekking op heeft, de 9 
jarige leeftijd bereiken of bereikt hebben en die in het verenigingsjaar, waar de contributie 
betrekking op heeft, de 18 jarige leeftijd nog niet bereiken. Speelgerechtigd iedere dag van 
de week tot 20.00 uur. Juniorleden in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar zijn ook speelgerechtigd 
van 20.00 uur tot 23.00 uur op maximaal 2 banen. 
Voor Juniorleden, die op 1 januari van het verenigingsjaar, waar de contributie betrekking op 
heeft, de 9 jarige leeftijd nog niet bereikt hebben wordt een afwijkend, lager, jaartarief in 
rekening gebracht. Speelgerechtigd iedere dag van de week tot 20.00 uur. 
 

Sociale Veiligheid 
Artikel 21 
Agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie, zijn vormen van gedrag die niet thuis 
horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van tv Cromwijck probeert dit soort 
‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader 

vertrouwenspersonen aangesteld. We conformeren ons daarbij aan alle door het NOC/NSF 
gemaakte afspraken omtrent de preventie van ongewenst gedrag en het Reglement 
Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak. 
 
 
 

Baanreglement 
 
Artikel 22 
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Het bestuur heeft de bevoegdheid om een baanreglement, waarin onder meer regels voor 
gedrag op de baan, reserveren van banen vast te stellen  
 

 
Barreglement 
 
Artikel 23 
Het bestuur heeft de bevoegdheid om een barreglement, waarin onder meer regels voor 
gedrag in het clubhuis en het gebruik van het clubhuis worden opgenomen, vast te stellen. 
Daarnaast conformeren we ons aan de bepalingen gesteld in het Bestuursreglement 
Alcoholverstrekking voor sportkantines.     
 
 

Slotbepalingen 
 

Artikel 24 
Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de 
vereniging. 
 
Artikel 25 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 27 januari 2021 
  
 

 
 

 
 
 
   
 
 


