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Huishoudelijk reglement 

Hoofdstuk 1. Rechten en verplichtingen van leden.  

Artikel 1. Reglementen 

A. Een reglement of een wijziging daarvan wordt uitsluitend door de Algemene Vergadering vast gesteld, en 

treed niet eerder in werking dan na algemene publicatie voor leden van de vereniging.  

B. Bij de betreding van het tenniscomplex, zijn de leden verplicht zich strikt te houden aan alle reglementen van 

de vereniging, welke door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld en aan schriftelijke of mondelinge 

aanwijzingen van door namens het bestuur.  

 

Artikel 2. Aanmeldingsformulier 

Op het aanmeldingsformulier, als bedoelt in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, 

voornamen, woonplaats, adres met postcode, telefoonnummer, geboortejaar en datum, evenals het 

lidnummer van de KNLTB en de speelsterkte. Tevens dient een pasfoto bij het aanmeldingsformulier te worden 

ingeleverd. Het lidmaatschap gaat in nadat het entreegeld en de eerste contributie is voldaan. 

 

Artikel 3. Adreswijziging en contributieverplichting 

De leden zijn verplicht om adres veranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens 

verplicht de contributie te voldoen voor 1 april van het des betreffende verenigingsjaar (begin van het 

tennisseizoen), dan wel een betalingsmachtiging voor genoemde datum aan de penningmeester te doen 

toekomen. Pas indien betaling heeft plaats gevonden, resp. een betalingsmachtiging door de penningmeester 

is ontvangen, mogen zij gebruik maken van de baan.  

 

Artikel 4. Recht bijwonen bijeenkomsten  

De vergaderingen van het bestuur en de commissies zijn besloten. Leden hebben recht om de voorzitter van 

het bestuur of bij een van de leden van een commissie kenbaar te maken dat zij over een door hen aangegeven 

onderwerp, door het bestuur, resp. een commissie gehoord willen worden. Het bestuur of de betreffende 

commissie zal het betreffende lid hiervoor binnen één maand in de gelegenheid stellen. De leden hebben het 

recht om alle wedstrijden en evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. 

 

 

Hoofdstuk 2. Het bestuur.  

 

Artikel 5. Bijeenroepen van vergaderingen  

Een bestuursvergadering wordt door de voorzitter bijeengeroepen als hij dat nodig acht. Hij stelt daartoe ieder 

bestuurlid tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering persoonlijk op de hoogte. De voorzitter is 

verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste 1/3 deel van de 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 er de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd. 

 

Artikel 6. Kandidaatstelling  

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen 

kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel 

van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke voordracht, ondertekend door 

tenminste vijf stemgerechtigde leden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 

vijf dagen voor de Algemene Vergadering.  
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Artikel 7. Bestuurstermijn  

Een door de Algemene Vergadering verkozen bestuurder heeft een zittingstermijn van maximaal drie jaar en 

kan ten alle tijden op zijn verzoek aftreden. Het bestuur stelt gezamenlijk een rooster van altreden op, waarbij 

de continuïteit binnen het bestuur zoveel mogelijk verzekerd is. De door de Algemene Vergadering benoemde 

adviseurs als bedoeld in artikel 9 en 10 van de statuten, hebben een zittingstermijn van maximaal 1 jaar. De 

aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.  

 

Artikel 8. Bestuursvergaderingen  

Een op statutaire wijze verkozen bestuurder is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot 

het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurder heeft een stem. Het 

stemrecht mag niet door een gemachtigde worden uitgeoefend. In de eerste vergadering van een nieuw, dan 

wel gewijzigd bestuur worden taken verdeeld. Bij ontstentenis van één of meer bestuurders worden diens 

werkzaamheden waargenomen door een door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. In geval van 

blijvende ontstentenis van alle bestuursleden, fungeren de aanwezige laatstelijk reglementaire afgetreden 

bestuursleden als tijdelijk bestuur.  

 

Artikel 9. Rechten van het bestuur  

Schade aan de vereniging of een hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het 

bestuur geheel of ten dele op het lid worden verhaald. Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c 

van de statuten wordt gesteld op onbepaald.  

 

Artikel 10. Verplichtingen van het bestuur  

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: Namen en 

adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen. Presentatielijsten en notulen van alle 

Algemene Vergadering en vergaderingen van het bestuur. De bezittingen en de 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 ieder lid, die daarom verzoekt, 

binnen een week inzage worden verstekt. Het bestuur is niet bevoegd, zonder toestemming van de Algemene 

Ledenvergadering de onder a. bedoelde administratie beschikbaar te stellen aan derden, met uitzondering van 

officiële organen van de KNLTB.  

 

 

Hoofdstuk 3. Commissies  

 

Artikel 11. Verantwoording 

De commissies blijven ten alle tijden verantwoordelijk tegenover de instantie die hen benoemd heeft. Voor de 

dagelijkse gang van zaken is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Bestuursleden zijn daarom 

gerechtigd alle commissie vergaderingen bij te wonen. De secretaris van het bestuur wordt daarom tenminste 

zeven dagen van tevoren op de hoogte gesteld van een commissievergadering, met daarbij een overzicht van 

de gespreksonderwerpen. Tevens ontvangt de secretaris van het bestuur een besluitenlijst van elke 

commissievergadering. Commissieleden worden door de Algemene Vergadering benoemd en kunnen 

uitsluitend op eigen verzoek, dan wel door de Algemene Vergadering, worden ontheven van hun functie. Het 

bestuur is bevoegd ondersteunende leden als adviseurs aan de commissies toe te voegen indien hiertoe 

aanleiding bestaat.  

 

Artikel 12. Taak en bevoegdheden  

De taak en bevoegdheden van iedere commissie zijn, voor zover de statuten daarin voorzien, vastgelegd in ”de 

taakomschrijving diverse commissies”. Bij het instellen van een nieuwe commissie wordt deze taakomschrijving 

door het bestuur aangevuld en zo nodig gewijzigd. Elke aanvulling en wijziging treden in werking na algemene 

publicatie voor de leden van de vereniging. 

 

 



 

 

 
3 

 

 

Hoofdstuk 4. Orde van de Algemene Vergadering  

 

Artikel 13. Agenda 

De agenda van de Algemene Vergadering bevat, behalve uit de statuten of voorgaande artikelen van dit 

reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 7 dagen voor de verzending van de convocaties 

door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al het geen de tot bijeenroeping der 

vergadering bevoegden daarin wenst op te nemen.  

 

Artikel 14. Onderwerpen welke aan de orde komen  

Alle op de agenda ener vergadering voortkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en 

behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door lid staande de vergadering gedaan 

voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt. 

 

Artikel 15 Besluitvorming  

Een besluit van een benoeming door de Algemene Vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een 

agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 8 en 9 van de statuten. Een 

uitzondering op de regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen, of een zodanig benoemde is gekozen 

met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet 

inbegrepen, naar aanleiding van een voorstel van het bestuur, mitst geen voorstel tot ontzetting, statuten 

wijziging of ontbinding van de vereniging. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. 

Door de Algemene Vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze 

als bij de statuten of dit reglement is geregeld. Deze voorwaarde voor kandidaatstelling geldt niet voor de 

benoeming van ereleden en leden van verdienste. Besluiten hierover worden genomen met meerderheid van 

stemmen. 

 

Hoofdstuk 5. Slotbepaling 

 

Artikel 16. Beschikbaarheid van de statuten en huishoudelijk reglement  

Alle leden ontvangen bij aanmelding, na betaling van het entreegeld, een exemplaar van het Huishoudelijk 

Reglement. Desgewenst kan elk lid op elk moment, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding, 

een exemplaar van de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement ontvangen.  

 

Artikel 17. Vaststelling 

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering op 2 november 1993 en aangepast op de Algemene 

Vergadering op 7 februari 2000. 

 

Secretaris: E.J.Knol-Duursma  

Voorzitter: M.J.C. van der Wiel./ H. Venema 

 


