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Rechten en vénpiichtlngen cÍe;, leden.
Artikel 1.
De leden zi.ln verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende
baanreglement en aan de schriftelíjke of mondelinge aanwijzigíngen van de
baanexploitant en/of materiaalbeheerder.
Algemene tenniskleding is gewenst.

Artikel 2.
lid 1

De leden zijn verplícht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te
geven.
rid 2
Zilziin tevens verplicht de contributie die jaarlijks aan hei inflatieniveau wordt
aangepast en, indien verschuldigd, het inschrijfgeid te voldoen voor 1 april van het
desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).
lid 3
Daarnaast bestaat de verplichting oflruel kantinedienst te draaien of onderhouds- c.q.
schoonmaakvrerkzaamheden uit te voeren, dan wel gebruik te maken van de jaarlijks te
bepalen aflxoopregel ing.

Artlkel 3.
De leden hebben het recht bij alle brjeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en
T.C.- vergaderingen zijnde), lvedstrijden en andere evenementen cler vereniging
aanwezig te zijn.

Vergaderrngen.
Artikel 4.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijis als de 'roorzitter of
tenminste drie bestuui'sleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de
Ieiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij íeder agerrdapunt te limiteren,
aismede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Het DB (dagelijl<s bestuur) wordt gevormd door de voorzitter, de ser:retaris en de
penningmeester; het AB (algemeen bestuur) wordt gevormd door het DB en vier
overige bestuursleden, waaronder de iweecle secretarís en de tweede penningmeester.
Het DB is gemachtigd in dringende zaken beslissingen te nemen, irrcJien deze punten
niet meer geagendeerd kunnen worcJen voor de eeistvoÍgende AB-vergadering.

Artikel 5.
D.e vergaderírequeirtie wordt per kwartaal tevoren vastgelegd.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een
schriftelijke convocatie aan íedei- bestuurslid, tenminste één week voor Ce datum der
vergadering.
Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is
daartoe verplicht op verzcek van tenminste drie bestuursleden.
lndíen aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolgifordt gegeven en de
bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt
gehouden, zijn de vezoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.



Artike! 6.
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkíezen functionaris
geschiedt door hei bestuur en/of cJoor vijf senior-làden, ereleden of leden van' verdiensten. I(andidaatstelling door het bestuur geschíedt, nadat het bestuur zich heeft
vergewist, dat de te stellen kandidaten een àveniuete benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door d-e leden geschieclt door middel van intevériÀt bij de secretaris
van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van eà bereidverklaring
van de gestelde kandidaat, uíterlijk 7 dagen voor àe algemene vergadering.

Artikel 7.
Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks
betrekking hebbende op een agendapuni der vergadéring, iiongeldig, met
inachtneming van artíkel l6leden g en 10 van dJstatuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of
een zodanig be6roemde is gekozen met mínstens twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen - blanco sternmen daaronder niet begrepen- en naar aanleiding
van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen,
mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging

Artikel B.

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de
voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat
tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot
bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
Elk jaar wordt voor elke commissie bekeken of er leden zijn clie interesse hebben om in
een coÍnmissie plaais te nemen.
Door het AB wordt eens per jaar in het clubblad of in een schrijven aan de leden een
oproep hiertoe geplaatst bij voorkeur voor het plaatsvinden van de ledenvergadering.

Étrtikel 9.
AIle op de agenda ener vergaderíng voorkomende punten worcjen in die vergadering
aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieàer
mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks
met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits ín geval van een algemene
ledenvergadering ondersteund door tenminste vieiandere leden.

Commissies.
Artikel 10.

'.p9 glOemene vergadering kan één of meerdere commiss!es benoemen, met algemene
bJ bijzon_dere opdrachten, welke zich niet mcgen uitstrekken buiten de grenzen der
bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur
ingestelde commissies blijven te allen tijden verantwoordelijk tegenover de instantie die
hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bLvoegdheden en
verplichtingen van iedere 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 tijden door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer
leden daarvan als zodaníg door het bestuur woro'en ontsiagen en al dan niet door
anderen worden vervangen.De maximale zíttingsduur van zowel bestuursleden als



commissíeleden is vier jaar. Het aftreden zalbijroulering geschieden en leden zijn
herkiesbaar voor maximaal een vorgende periode van vieilaar.
Voor elke commíssie en ook voor de competitieleider en voor de eindredacteur
clubblad, wordt een taakomschrijving gemaakt, waarin vastgelegd zijn de taken en
bevoegdheden.
Artikel 11.
De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee
leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een
plaatsvervangend licJ, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats
zal ínnemen' Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur,
door de algemene vergadering worden benoemd toi tiO van de cómmissie in de plaats
van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel Í2.
Door de algemene vergadering wordt, voor de ciuur van één jaar een technische
commissie gekozeri (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal
leden.
BestuursÍeden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artiket í3.
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;c. het verzorgen van de aanwijzigingen en het in praktijk brengen van de

jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte;
d. het regelen en vezorgen van de competitie, KNlTB{oernooien en

clubkampioenschappen:
de zorg voor trainingsfaciliteiten, inclusief trainers;
een vertegenvuoordiger van de jeugdcommissie heeft zitting in de T.c.
de competitieleider, die jaarlijks door de TC wordt benoemd, is als enige
gerechtigd. in een adviserende funktie, aanwezig te zijn bij TC-vergaderingen.
Hij lreeft echter geen stemrecht.

Artikel 14.
Redactiecommissie.
De vereniging geeft een clubblad uit clat gefinancierd dient te worden uit de
advertentieopbrengsten. Het blad heeft een verschijningsfrequentie van minimaal vier
uitgaven per jaar.
Het AB is verantwoordelijk voor de inhoud van dit clubblad.
Het AB benoemt een eindredal<teur, die verantwoording schuldig is aan het AB.

tsesluitvorming.
Artikel í5.
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden
stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. ln het
tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
lndien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming
overgegaan.

Artikel 16.
stemming over personen geschiedt door middel van gesloten brief,es.

e.
f.
g.



Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen
buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, Jnoien op nét stàmbriefle iets anders isaangegeven'dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
lndien een ingediend voorstel niet de vereiste mórderheid heeft verworven, is het nietaangenomen.

Artikel 17.
ln geval van verkiezing wcrdt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden get(ozeÀ een persoon, die iskandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Éuishoudelijk Regtement isgeregeld' Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten wordengenomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Stàtuten of Huishoudelijk
Reglement anders is bepaald. Bij staking van oL stemmen wordt een voorstel alsver.worpen beschouwd.

.Art!ke! 18.
De op statutairé w.ijze tot verenigingsbestuurder benoemde ís verplicht, het
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijden als zodanig
aftreden' Hij is verplícht tot het bijwonen van alle bestuursvergaderíngen, tot het daarinvoeren van het woord en het cJaarin uitbrengen van zijn stem; ieder béstuurslid heeftéén stem' Het stemrecht mag níet door mídàel van een gemachtigde worden
uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af uo[gen, 

""n"óp 
te maken rooster,waarbij de volgorde zoveel mogelíjk wordt bepaaÍd naar die van toeireding als zodanig.ook treden jaarlijks af de in artikei I lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van
bestuursleden ter vervanging van de.aftredende geschieden in J" Ëur.te algemene
vergaderíng waarin daartoe de mogeríjkheid bestàat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt

"l 
op het tíjcstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten

aftreden.

Artikel 19.
ln de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt eenvice-voorzitter gekozen, deze neemt bij ontstenten"is van de voorzitter diens
werkzaamheden waar. Bíj ontstenienís van de vice-voorzitter of van een anderbestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door hetbestuur uit zijn midden gekozen leden. BlíjvendJontstentenis van één of meerbestuursleden is niet van invloed op cie bóvoegdheden van het bestuur. ln het gevalvan blijvende ontstentenís van alle bestuursled;en fungeren de aanwezige, laatstelijkreglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 20.
Schade aan de verenigíng of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaaktdoor een lid, kan door het bestuur geheel of ten-dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 2Í.
lndíen het bedrag als bedoelci Ín artikel 10 líd 3 onder sub c der Statuten niet gedekt
wordt door enige gemeentegarantie behoeft het bestuur goedkeuring van de algemene
vergaderíng.



Verplichtingen van het bestuur.
Artikel 22.
Het bestuur ís verplicht, op overzichtelíjke wijze een volledige admínístratie bij te
houden van :

a. namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoeldeb. presentielijsten en notulen van aile argemene vergaderingen
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 adrninistratie moet aan
ieder lid die daarom verzoekt, bínnen één week inzage worden verstrekt.

Aanmeld i n gsforn'lu § Ier.
Artikel 23.
Op hef aqnmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient
vermeld te worden : naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.

Slotb§pallngen.
Artil&l 24.
Alle leden onirangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de€tatuten en
van dit reglernent, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen velgoeding.

,Artikel'25.
Vastgesteld en gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 13 maart 1gg2
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