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ALV = Algemene Leden Vergadering 

 
I. Rechten en verplichtingen van de leden 

 
Aanmelding 
 
Artikel 1A.  
Aanmelden: aspirant-leden vullen het aanmeldingsformulier in (zie art. 5 statuten) en verstrekken in ieder geval 
de volgende gegevens: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum. Daarnaast mogen 
aspirant-leden ook de volgende gegevens doorgeven: mailadres, telefoonnummer(s), bondsnummer en 
speelsterkte.  
 
Entreegeld: seniorleden betalen naast de contributie ook eenmalig inschrijfgeld. De ALV bepaalt de hoogte van 
dit bedrag en dit bedrag wordt vermeld op het inschrijfformulier.  
 
Artikel 1B.  
Wachtlijst: als L.T.C. BIjstervelden een wachtlijst heeft en weer nieuwe leden kan toelaten, is de plek op de 
wachtlijst bepalend voor wie het eerst lid mag worden.  
 
Opzegging 
 
Artikel 2.  

Opzegdatum: als een lid zijn/haar lidmaatschap wil beëindigen, dan moet hij/zij dit schriftelijk (brief of mail) aan de 
ledenadministratie laten weten voor 31 december van het lopende verenigingsjaar. De opzegging is (pas) 
definitief als de ledenadministratie dit schriftelijk heeft bevestigd.  
 

o Bij te laat opzeggen (1-1 tot 15-2) is het betreffende lid de contributie voor het volgende 
jaar verschuldigd. Het betreffende lid wordt de mogelijkheid geboden om pasjeslid te 
worden (de vereniging is immers bondsbijdrage verschuldigd voor dit lid)  

o Bij te laat opzeggen (> 15-2) kan het betreffende lid het lidmaatschap niet meer 
aanpassen. Hij/zij is de volledige contributie verschuldigd.  

 
 
Contributie en soorten lidmaatschap 

 
Artikel 3A.  
Contributie: de contributie moet voor 1 januari van het verenigingsjaar betaald worden door automatische 
incasso.  
 
Artikel 3B.  
Soorten lidmaatschap: L.T.C. Bijstervelden heeft verschillende soorten lidmaatschap (zie art. 4 en 8 statuten). 
Voor senior/juniorlidmaatschap is de leeftijd die een lid in de loop van het verenigingsjaar bereikt bepalend.  
 

Seniorleden Leden (per 1 januari) 23 jaar en ouder 

Dagleden Seniorleden die dagelijks tot 18.00 uur gebruik mogen maken van de tennisbanen  

Jong volwassen lid Leden (per 1 januari) 18 t/m 22 jaar 

Juniorleden A Leden van 13 t/m 17 jaar 

Juniorleden B Leden t/m 12 jaar 

Pasjesleden Personen die door L.T.C. Bijstervelden een KNLTB-pas krijgen, zodat zij mee kunnen 
doen aan toernooien, maar geen recht hebben op vrij tennissen bij L.T.C. Bijstervelden.  

Introducé Personen die tegen een door het bestuur vastgesteld tarief op de desbetreffende dag 
gebruik mogen maken van de banen van L.T.C. Bijstervelden. Zij moeten vergezeld 
worden door ten minste één seniorlid, één daglid of één juniorlid.  

 
Artikel 3C.  
Incassobureau: Als het lid zijn/haar contributie niet vrijwillig betaalt, mag L.T.C. Bijstervelden een incassobureau 
inzetten om de contributie alsnog te innen. L.T.C. Bijstervelden mag naast de contributie in dat geval ook 
wettelijke rente in rekening brengen.  
 
Herinnering: Als het lid zijn/haar contributie niet heeft betaald, ontvangt hij/zij eerst een herinnering. Op deze 
herinnering wordt aangegeven dat als de contributie nog niet betaald wordt een incassobureau wordt ingezet en 
dat eventuele kosten die L.T.C. Bijstervelden hierdoor maakt door het lid betaald moeten worden.  
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Restitutie contributie 
 
Artikel 4.  
Terugvorderen: In de volgende gevallen kan een lid (een deel van) zijn/haar contributie terug krijgen: 

- Bij langdurige ziekte of blessure van minimaal 3 maanden; het lid moet hiervoor een doktersverklaring 
laten zien 

- Bij zwangerschap (maximaal 6 maanden) 
Bij de bovengenoemde gevallen moet het lid zijn/haar ledenpasje, eventueel de doktersverklaring en zijn/haar 
rekeningnummer bij de ledenadministratie inleveren.  
 
Berekening: Bij de berekening van de contributie die het lid terugkrijgt wordt uitgegaan van het aantal volle 
kalendermaanden tussen de datum waarop het pasje wordt ingeleverd en de datum waarop het  pasje wordt 
opgehaald. Het lid krijgt steeds 1/12 van zijn/haar contributie – de contributie die voor dat lid door de vereniging 
aan de KNLTB betaald wordt terug. Dit bedrag wordt van de contributie van het volgende verenigingsjaar 
afgehaald.  
 
Algemeen 
 
Artikel 5.  
Verplichtingen: Alle leden moeten zich houden aan het baanreglement, afhangsysteem en aan de schriftelijke of 
mondelingen aanwijzingen van het bestuur van de vereniging of het bestuur van de Stichting Beheer Tennispark 
L.T.C. Bijstervelden.  
 
Artikel 6.  

Adreswijzigingen moeten zo snel mogelijk aan de ledenadministratie doorgegeven worden.  
Ditzelfde geldt voor het e-mailadres 
 
Artikel 7.  
Rechten: Alle leden mogen (als zij niet geschorst zijn) aanwezig zijn bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere 
evenementen van de vereniging. Als een lid aanwezig wil zijn bij bestuurs- en/of commissievergaderingen kan het 
bestuur hem/haar hiervoor uitnodigen of kan het lid hiervoor voorafgaand aan de vergadering een verzoek 
indienen.  
 
Artikel 8.  

Schade: Als een lid schade veroorzaakt aan de vereniging of de bezittingen van de vereniging, kan het bestuur 
de schade volledig of gedeeltelijk op dat lid verhalen.  
 
 

II. Verplichtingen van het bestuur 
 
Bestuur 
 
Artikel 9A.  
Verkiezing: Een lid dat op basis van de werkwijze die in de statuten is beschreven is gekozen tot 
verenigingsbestuurder is verplicht om het bestuurslidmaatschap te accepteren. Hij/zij kan wel op ieder moment 
als bestuurslidmaatschap aftreden.  
 
Bestuursvergaderingen: Ieder bestuurslid mag alle bestuursvergaderingen bijwonen, daarin het woord voeren en 
daarin stemmen. Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergadering één stem. Het bestuurslid mag niet een ander 
bestuurslid vragen om namens hem te stemmen (volmacht).  
 
Artikel 9B.  
Voorzitter: In de eerste vergadering na de ALV kiest het bestuur een vicevoorzitter. Als de voorzitter verhinderd 
is, neemt hij/zij de voorzitter waar. Als de voorzitter en de vicevoorzitter afwezig zijn, nemen één of meerdere 
bestuursleden hun werkzaamheden over.  
 
Vacatures: Het definitief opstappen van bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur 
zo lang meer dan de helft van de bestuursleden niet is opgestapt.  
 
Artikel 10A.  

Elk bestuurslid treedt af na een periode van 3 jaar na aanstelling door de ALV. 
Het is echter ongewenst dat de voorzitter en de secretaris tegelijk aftreden. In voorkomende gevallen wordt de 
respectievelijke periode verlengd met één jaar. Het bestuur kan hierin zelf beslissen. 
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Artikel 10B.  
Herkiesbaar: aftredende bestuursleden zijn meteen herkiesbaar, maar ook anderen kunnen zich op dat moment 

voor de desbetreffende post verkiesbaar stellen. Een bestuurslid dat tussentijds lid wordt van het bestuur treedt af 
op het moment dat zijn/haar voorganger zou moeten aftreden.  
 
Algemeen 
 
Artikel 11.  
Administratie: het bestuur is verplicht om op ieder moment: 

- een volledige ledenadministratie bij te houden van haar leden zoals bedoeld in art. 4 statuten 
- een presentielijst van de ALV bij te houden 
- notulen van de ALV bij te houden 
- notulen van bestuursvergaderingen bij te houden 
- de bezittingen en schulden van de vereniging inzichtelijk te hebben (m.u.v. voorwerpen van kleine 

waarde die minder dan één jaar meegaan) 
Het bestuur moet ieder lid dat vraagt welke gegevens van hem/haar in de ledenadministratie zijn opgenomen dat 
binnen een week laten weten.  
 
 

III. Vergaderingen 
 

Bestuursvergaderingen 
 
Artikel 12.  
Aantal vergaderingen: het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dat nodig vindt of als ten minste drie 
bestuursleden aangeven te willen vergaderen. 
 
Rolverdeling: De voorzitter heeft in bestuursvergaderingen de leiding, kan de spreektijd van alle leden bij ieder 
agendapunt bepalen en kan  de vergadering schorsen* of verdagen**.  
*schorsen: pauze inlassen, waarna weer wordt verder gegaan 
** verdagen: uitstellen naar een andere datum 
 
Artikel 13.  
Secretaris: Op verzoek van de voorzitter roept de secretaris een bestuursvergadering bijeen. Dit moet minimaal 7 
dagen van te voren.  
 
Voorzitter: Als drie bestuursleden aangeven te willen vergaderen, moet de voorzitter de secretaris vragen om een 
bestuursvergadering bijeen te roepen. Als hij/zij dit niet binnen 14 dagen doet en/of de bestuursvergadering niet 
binnen 28 dagen na het verzoek van de drie bestuursleden plaatsvindt, mogen de drie bestuursleden de 
bestuursvergadering zelf bijeen roepen.  
 
Algemene ledenvergadering 
 
Artikel 14.  
Agenda: Op de agenda van de ALV staan alle voorstellen die tenminste 7 dagen voor de vergadering door 
tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend. Daarnaast bevat de agenda alle punten die volgens 
de statuten en het huishoudelijk reglement op de agenda moeten staan. Daarnaast bevat de agenda alle punten 
die het bestuur wil bespreken.  
 
Artikel 15.  
Kandidaatstelling: Om kandidaat te zijn voor een door de ALV te verkiezen persoon (bestuurslid of commissielid) 

moet je aangedragen worden door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.  
 
Het bestuur draagt pas een kandidaat voor als zij heeft gevraagd of hij/zij de desbetreffende rol wil vervullen.  
Als vijf leden een kandidaat willen voorstellen, laten zij dit schriftelijk aan de secretaris weten. Zij leveren bij de 
secretaris dan in ieder geval zeven dagen voor de ALV de volgende documenten aan: een schriftelijke verklaring, 
een bereidverklaring van de kandidaat.  
  
Artikel 16.  

Het bestuur behandelt alle punten die op de agenda van de ALV staan.  
Het bestuur behandelt alle punten die de leden tijdens de vergadering benoemen.  
Het bestuur behandelt ieder mondeling voorstel dat een lid tijdens de ALV doet als dit voorstel rechtstreeks 
samenhangt met het agendapunt en als tenminste vier andere leden aangeven dit voorstel te willen behandelen.  
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IV. Besluitvorming 

 
Artikel 17.  

Het bestuur brengt elk voorstel in stemming. 
 
Artikel 18.  

Per positie waarvoor iemand benoemd moet worden, vindt een aparte stemming plaats.  
De ALV kan alleen een persoon kiezen die is voorgedragen op de manier zoals in de statuten is aangegeven. Dit 
geldt niet voor de benoeming van ereleden.  
 
Ongeldige stemmen* worden niet meegenomen.   
*ongeldige stemmen: een stem is ongeldig als op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk 
voor het uitbrengen van de stem.  
 
 

V. Commissies 
 
Artikel 19.  

Kascommissie: de kascommissie (art. 11 statuten) bestaat uit twee leden en wordt steeds benoemd voor één 
jaar. Daarnaast wordt er één lid benoemd die de plaats zal innemen als één van de benoemde leden zijn/haar 
werk niet kan uitvoeren.  
 
Bij voorkeur neemt dit plaatsvervangend lid het volgende jaar de plek in van het langstzittend lid van de 
kascommissie.  
 
Artikel 20.  

Het bestuur van L.T.C. Bijstervelden kan, met uitzondering van de kascontrolecommissie, de volgende 
commissies instellen: 
 

Activiteitencommissie Organiseert activiteiten anders dan op tennisgebied 

Barbeheercommissie Organiseert de exploitatie en bemensing van Baan 7 

Communicatiecommissie Beheert de website en draagt zorg voor het (per mail) verzenden van 
nieuwsbrieven aan de leden en levert enkele nieuwsbrieven af in Baan 7 

Competitiecommissie Verzorgt deelname aan externe competitieactiviteiten voor seniorleden en 
jeugdleden en communiceert hierover (m.u.v. het samenstellen van en het 
communiceren over selectieteams) 

Interne toernooicommissie Verzorgt alle interne tennisactiviteiten voor senioren, zoals dag toernooien, 
clubkampioenschappen, interne competitie, ladder en hussel 

Jeugdcommissie Verzorgt alle interne (tennis)activiteiten voor junioren, zoals dag toernooien, 
clubkampioenschappen, ladder en hussel 

Ledenadministratiecommissie Beheert de (leden)administratie in de breedste zin, inclusief het schriftelijk 
bevestigen van een door een lid gewenste opzegging, het uitgeven van 
lidmaatschapspasjes, het bewaren van tijdelijk ingeleverde lidmaatschapspasjes 
van leden (art. 4 Huishoudelijk reglement) en zo nodig het bijhouden van 
wachtlijsten voor nieuwe leden 

Open toernooicommissie Verzorgt toernooien (m.u.v. het 50 plustoernooi) waaraan ook personen van 
buiten L.T.C. Bijstervelden kunnen meedoen. Per toernooi bekijkt de commissie 
de verplichting tot lidmaatschap bij de KNLTB.  

Sponsorcommissie Beheert de administratie van sponsors, zoals het opstellen van sponsor-
overeenkomst en de registratie en facturatie. Draagt daarnaast zorg voor het 
onderhouden van contacten met sponsors.  

Technische commissie Verzorgt alle activiteiten rondom de selectie, zoals groepsindeling van de 
trainingen, samenstelling van de competitieteams en de communicatie hierover. 
Is daarnaast verantwoordelijk voor het bevorderen van deelname aan junioren 
aan de competitie en/of ladder.  

Who’z next commissie Verzorgt (tennis)activiteiten voor de doelgroep 14 t/m 20 jaar, eventueel met 
introducés.  

50+ commissie Verzorgt alle interne (tennis)activiteiten voor senioren, zoals dag toernooien, een 
open toernooi en hussel speciaal voor leden vanaf 50 jaar.  

 
 
Artikel 21.  

Rol ALV: De ALV kan één of meer commissies benoemen en deze commissies opdrachten geven, maar deze 
opdrachten mogen niet hetzelfde zijn als die van de in artikel 20 genoemde commissies.  
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Artikel 22.  

Een commissie moet verantwoording afleggen aan de ALV of het bestuur, afhankelijk van wie de commissie in 
het leven heeft geroepen. Het bestuur / de ALV kunnen bij het instellen van een commissie ook de 
bevoegdheden van die commissie vastleggen.  
 
Het bestuur kan op elk moment besluiten om een commissie stop te zetten en/of één of meer leden van de 
commissie te ontslaan en door iemand anders te vervangen, tenzij ze door de ALV aangesteld zijn. 
 
Artikel 23.  

Om deel te kunnen nemen aan een commissie hoef je niet lid te zijn van L.T.C. de Bijstervelden. Hierdoor kunnen 
bijvoorbeeld ouders van junioren en/of mensen die op de wachtlijst staan ook deelnemen aan een commissie.  
 
 

VI. Slotbepaling 
 
Artikel 24.  
Website: Het bestuur plaatst het Huishoudelijk Reglement op de website.  
 
Opvragen: Als een lid dit wil kan hij/zij één exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen bij 
de secretaris tegen betaling van de daarvoor te maken onkosten.  
 
Artikel 25.  

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de  ALV per 4 april 2019.  
 
 


