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HUISHOUDELIJK REGLEMENT Edese Tennis Club 
 
ALGEMEEN 
 
Artikel 1. 
a.   gegadigden voor het lidmaatschap van de vereniging worden door indiening van het 
      aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, voorlopig op een wacht- 
      lijst geplaatst. 
      Definitieve plaatsing hierop vindt eerst plaats nadat het daarvoor verschuldigde bedrag 
      is voldaan. 
      De rangordening op de wachtlijst geschiedt in de volgorde waarop het voor plaatsing 
      verschuldigde bedrag is ontvangen. 
b.   Alvorens tot het lidmaatschap van de vereniging te worden toegelaten dient het daarvoor 
      vastgestelde entreegeld te worden voldaan. 
c.   Het bestuur is bevoegd in incidentele gevallen af te wijken van het , hiervoor onder a en b 
      bepaalde. 
d.   Het bedrag voor plaatsing op de wachtlijst en de hoogte van het entreegeld worden       
      jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Daarbij zal in het algemeen onder- 
      scheid worden gemaakt tussen seniorleden, juniorleden en pupillen. 
 
Artikel 2. 
Van de junioren als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder d van de statuten worden als pupillen 
beschouwd zij die voor 1 januari van het verenigingsjaar1 tien jaar of jonger zijn. 
 
Artikel 3. 
Het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a van de Statuten, wordt vast- 
gesteld door het bestuur. 
 
Artikel 4 
Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen bij aanvang van het 
desbetreffende verenigingsjaar. 
Het bestuur zal aan de leden die niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal 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 bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat 
hij/zij geheel aan zijn financiële verplichting heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid 
verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. 
Indien een 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 aan de incasso verbonden 
kosten verschuldigd. 
         
Artikel 5 
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het door het bestuur vastgestelde baan- en 
afhangreglement en aan de schriftelijke en mondelinge aanwijzingen van het bestuur of de door het bestuur 
aangewezen personen. 
 
Artikel 6 
a.   Alle spelers zijn verplicht tijdens het tennissen in de bij deze sport gebruikelijke kleding  
      en het daarbij gebruikelijke schoeisel op de banen te verschijnen. 
b.   Het bestuur of de door het bestuur aangewezen personen is/zijn bevoegd aan leden die  
      zich hier niet aan houden, de toegang tot de banen te ontzeggen. 
 
Artikel 7. 
Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het 
bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 
 
Artikel 8. 
a.   De leden zijn verplicht adresveranderingen of andere mutaties, die van belang zijn voor 
      de bijhouding van de ledenadministratie, zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te 
      geven., 
b.   Leden die in de loop van een seizoen worden toegelaten zijn voor dat seizoen een even- 

                                                      
1 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar 
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      redig deel van de contributie verschuldigd, naar boven afgerond op een veelvoud van 
      € 5,--. Voldoening daarvan, inclusief het entreegeld, dient te geschieden binnen één 
      maand na toelating. 
 
Artikel 9 
a.   Leden hebben, voor zover de bezetting van de banen dat toelaat, het recht zich te laten  
      vergezellen door een introducé(e). 
b.   In de gemeente Ede woonachtige personen kunnen per jaar niet vaker dan driemaal  worden 
      geïntroduceerd. 
c.   De kosten van introductie worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. 
d.   Degene die introduceert is aansprakelijk voor de introductiekosten en voor de gedragingen 
      van de introducé(e) op het park. 
 
Artikel 10. 
De leden hebben het recht alle bijeenkomsten (geen bestuurs- of commissievergaderingen zijnde),  
wedstrijden en andere evenementen van de vereniging bij te wonen. 
 
Artikel 11. 
a.   Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie bestuursleden dit nodig oordelen  
      maar tenminste zes keer per jaar. 
b.   Het bestuur beslist over alle zaken de vereniging aangaande, voor zover  die volgens de 
      Statuten niet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. 
c.   In de bestuursvergaderingen wordt beslist over alle aan de orde gestelde zaken, ook al 
      zijn die niet geagendeerd. In dat laatste geval is een niet aanwezig bestuurslid bevoegd 
      een genomen besluit op de eerstvolgende vergadering ter heroverweging aan de orde te 
      stellen. 
 
Artikel 12. 
a.   Een bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin 
      voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. 
      Een bestuurslid heeft één stem; het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde 
      worden uitgeoefend. 
b.   Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar. 
      Ieder jaar kunnen maximaal drie bestuursleden aftreden volgens een door het bestuur te 
      maken rooster. Met dien verstande, dat het aftreden van de voorzitter, de secretaris en de 
      penningmeester niet samenvalt. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. 
c.   De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste 
      algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen 
      ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij/zij 
      vervangt volgens het rooster had moeten aftreden. 
 
HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
Artikel 13. 
a.   Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het  
      vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de twee overige leden dit noodzakelijk achten. 
      Van deze vergaderingen behoeft geen verslaggeving plaats te vinden. 
b.   In de vergaderingen van het dagelijks bestuur wordt besloten over alle onderwerpen die 
      geen uitstel kunnen lijden tot de reguliere bestuursvergaderingen. Tevens worden daarin 
      zo nodig de bestuursvergaderingen voorbereid. 
c.   Van de in de vergaderingen genomen besluiten wordt op de eerstvolgende bestuursverga- 
      dering verslag uitgebracht. 
 
BESTUURSTAKEN 
 
Artikel 14. 
Het bestuur kent ondermeer de volgende taken: 
a.   het leiding geven aan algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen; 
b.   het voeren of laten voeren van de ledenadministratie; 
c.   de agendering en verslaglegging van algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen; 
d.   het opstellen van het jaarverslag; 
e.   het voeren van de correspondentie, het opstellen van contracten e.d.; 



huishoudelijk reglement ETC vastgestelde versie oktober 2007  Pagina 3 van 4 
 

f.   de zorg voor het verenigingsarchief; 
g.   de zorg voor het periodiek verschijnen van het verenigingsorgaan; 
h.   het voeren of laten voeren van de financiële administratie; 
i.   de inning van contributies, entreegelden en andere inkomsten; 
j.   de opstelling van de begroting en de rekening; 
k.   het toezicht op de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen door commissies 
      en anderen; 
l.    de indeling van de in de competitie uitkomende teams; 
m.  de vaststelling en eventuele aanpassing van de speelsterkte van de leden; 
n.   de coördinatie van de tennislessen, competitie- en selectietrainingen e.d.; 
o.   de zorg voor een ordelijk verloop van de verschillende competities; 
p.   het toezicht op het onderhoud van park, banen en clubhuis; 
q.   de indeling van de banen en het afhangreglement; 
r.   de coördinatie van toernooien, onderlinge competities en wedstrijden; 
s.   de toelating van introducé(e)s; 
t.    reclame-, advertentie- en sponsoractiviteiten; 
u.   de coördinatie van de exploitatie en het beheer van park en clubhuis; 
v.   de zorg voor een sfeervolle omlijsting van competities, toernooien e.d.; 
w.  de organisatie van  recreatieve activiteiten 
 
VERGADERINGEN 
 
Artikel 15. 
Indien tenminste drie bestuursleden een bestuursvergadering wensen en de voorzitter niet binnen veertien dagen 
aan dit verzoek gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 
 
Artikel 16. 
De agenda van de algemene vergadering bevat behalve de uit de Statuten voortvloeiende punten, ieder voorstel 
dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf stemgerechtigde leden 
schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede alle onderwerpen die tot bijeenroeping bevoegden daarin 
wensen op te nemen. 
 
Artikel 17. 
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en 
behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan 
voorstel of amendement, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere 
leden. 
 
Artikel 18. 
Een besluit van de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbend op een agendapunt der 
vergadering, is met inachtneming van artikel 16, lid 9 en 10 van de Statuten, ongeldig. 
Een uitzondering op deze regel geldt indien het besluit is genomen naar aanleiding van een naar het oordeel van 
het bestuur urgent voorstel, mits ondersteund door minstens tweederde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen en mits het geen voorstel betreft tot ontzetting van een lid, 
statutenwijziging of ontbinding van de vereniging. 
 
KANDIDAATSTELLING 
 
Artikel 19. 
a.   Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris 
      geschiedt door het bestuur, nadat het bestuur er zich van vergewist heeft dat de te stellen 
      kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. 
b.   Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden, tot uiterlijk zeven 
      dagen voor de algemene vergadering worden gesteld door inlevering van een schriftelijke 
      verklaring bij de secretaris, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. 
 
COMMISSIE VAN TOEZICHT 
 
Artikel 20. 
a.   De commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten bestaat uit twee leden en een 
      plaatsvervangend lid. 
b.   De commissie wordt telkens voor een periode van één jaar gekozen. Eén van de  
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      commissieleden is uiterlijk voor een tweede achtereenvolgende periode van een jaar 
      verkiesbaar. 
c.   Het plaatsvervangend lid neemt bij ontstentenis van een van de commissieleden diens 
      plaats in. 
d.   Het plaatsvervangend lid zal bij voorkeur in het volgende verenigingsjaar door de alge- 
      mene vergadering benoemd worden tot lid van de commissie in de plaats van het lid dat 
      het langst zitting heeft gehad. 
e.   De commissie onderzoekt zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de door het 
      bestuur afgelegde rekening en verantwoording. 
 
BESLUITVORMING 
 
Artikel 21. 
a.   In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. 
b.   Door de algemene vergadering kan slechts gekozen worden een persoon die kandidaat is 
      gesteld op de wijze als bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is geregeld. Deze 
      regel geldt niet voor de benoeming van ereleden en leden van verdienste. 
 
Artikel 22. 
a.   Wanneer over een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming 
       verlangt, wordt het voorstel gerekend te zijn aangenomen.     
b.   Indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn gesteld wordt tot stemming 
      overgegaan. 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 23. 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder c, van de Statuten wordt gesteld op € 50.000 
 
Artikel 24. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 


