
Huishoudelijk reglement Tennisvereniging TIOL  Zuidhorn 

Tennissen Is Onze Lust 
 

Daar waar gesproken wordt over ‘hij’ kan ook ‘ zij’ gelezen worden. 

Daar waar gesproken wordt over jeugdlid, wordt bedoeld de juniordeelnemers  zoals benoemd  in de statuten.  

 
 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 1 

1. Personen die gewoon lid of jeugdlid van de vereniging willen worden, melden zich daartoe 

schriftelijk (via het aanmeldingsformulier) aan bij het secretariaat van de vereniging afdeling 

ledenadministratie.  

2. Op het aanmeldingsformulier dienen de persoonsgegevens te worden vermeld: naam, 

voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum, emailadres, etc.   

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 adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te 

geven.  

De vereniging is verplicht de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar te maken in 

verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in 

verband met de aanmelding als lid.     

3. De aanmelding dient te zijn ondertekend en in geval van een minderjarige te zijn mede 

ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Artikel 2 

1. Het gebruik van de eigendommen van de vereniging en van de tennisbanen waarover zij de 

beschikking heeft, dient te geschieden overeenkomstig de voorwaarden en aanwijzingen door 

het bestuur te stellen. Het bestuur is terzake gebonden aan besluiten van de algemene 

vergadering. 

2. Het bestuur kan het stellen van voorwaarden en het geven van aanwijzingen aan niet tot het 

bestuur, behorende personen opdragen. 

3. Leden en jeugdleden behoeven voor introductie van personen die niet één van de 

hoedanigheden als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten bezitten, de voorafgaande 

toestemming van het bestuur. Het bestuur is bevoegd aan de introductie voorwaarden te 

verbinden. Daartoe behoort het beperken van het aantal malen dat eenzelfde persoon in een 

verenigingsjaar kan worden geïntroduceerd. 

4. Geschorste leden en - jeugdleden kunnen niet worden geïntroduceerd. 

5. De contributie dient te worden voldaan voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar dan 

wel binnen één maand na de toelating als lid of jeugdlid. 

6. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in bijzondere gevallen besluiten de 

door een lid of jeugdlid verschuldigde contributie geheel of gedeeltelijk niet in te vorderen. 

7. Alle op de invordering van de contributie of andere gelden vallende kosten komen voor 

rekening van de schuldenaar. 

8. Een (jeugd)lid is aansprakelijk voor de schade, die door hem of zijn introducé wordt 

toegebracht aan zaken, die bij de vereniging in eigendom of gebruik zijn, waaronder begrepen 

de schade toegebracht door onvoorzichtigheid of nalatigheid. 

 

 

BESTUUR 

Artikel 3 

1. Kandidaatstelling van een bestuurslid geschiedt door het bestuur. 

2. Leden van de vereniging ten getale van tenminste tien zijn eveneens bevoegd tot 

kandidaatstelling. Deze geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van het bestuur 

van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de 



gestelde kandidaat, uiterlijk drie dagen voor de algemene vergadering waarin een nieuw 

bestuurslid zal worden gekozen. 

 

Artikel 4 

1. Ieder jaar treden volgens een door het bestuur op te maken rooster twee bestuursleden af  in de 

algemene vergadering als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de statuten. 

Afgetreden bestuursleden zijn terstond tweemaal herkiesbaar.  

2. Een bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het 

tijdstip waarop het lid dat hij opvolgt, volgens het rooster als bedoeld in het eerste lid had 

moeten aftreden. 

 

Artikel 5 

De voorzitter is belast met de leiding van het bestuur van de vereniging. Hij coördineert de 

werkzaamheden van de bestuursleden. 

 

Artikel 6 

1. Onverminderd hetgeen in de statuten of dit reglement is bepaald, behoort tot de 

werkzaamheden van de secretaris: 

a. Het voeren van de correspondentie van de vereniging en het houden van kopieën van 

verzonden brieven; 

b. Het bijhouden van de lijst van de leden; jeugdleden en begunstigers en het kennisgeven aan de 

penningmeester van wijzigingen daarin; 

c. Het beheren van het archief van de vereniging; 

d. Het voorbereiden van het jaarverslag als bedoeld in artikel 23 sub a. van de statuten. 

2. Werkzaamheden kunnen door de secretaris of het bestuur worden gedelegeerd. 

 

Artikel 7 

1. Onverminderd hetgeen in de statuten of dit reglement is bepaald, behoort tot de 

werkzaamheden van de penningmeester: 

a. het beheren van de gelden van de vereniging 

b. het innen van de contributie en van de andere aan de vereniging toekomende gelden; 

c. het doen van betaling van de door de vereniging verschuldigde gelden; 

d. het voorbereiden van de begroting als bedoeld in artikel 23 sub b. van de statuten.   

2. Werkzaamheden kunnen door de secretaris of het bestuur worden gedelegeerd. 

3. De penningmeester houdt een kopie bij van de lijst van de leden, jeugdleden en begunstigers. 

4. Terstond na afloop van het verenigingsjaar sluit de penningmeester de boeken af en stelt hij de 

rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 3 sub b van de statuten op. Deze bestaat uit 

een financieel verslag en de balans per de laatste dag van het vorige verenigingsjaar. 

5. Hij stelt het financiële verslag en de balans in handen van de kascommissie en toont haar de 

aanwezige gelden. 

6. De penningmeester is verplicht ieder bestuurslid en ieder lid van de kascommissie te allen 

tijde inzage te geven van de boeken, bescheiden en gelden van de vereniging. 

7. Bij zijn aftreden stelt de penningmeester de boeken, bescheiden en gelden van de vereniging in 

handen van de opvolger. Daarvan wordt een verklaring opgemaakt, die door de oude en 

nieuwe penningmeester wordt ondertekend. 

 

Artikel 8 

De taken van de overige bestuursleden worden in de eerste bestuursvergadering na hun verkiezing 

vastgesteld. 

 

Artikel 9 

1. De leden van het bestuur zijn gerechtigd alle bestuursvergaderingen bij te wonen, 

onderwerpen op de agenda te plaatsten en in de vergadering het woord te voeren. Ieder 

bestuurslid heeft 1 stem. De stam kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht. 



2. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering zal worden gehouden. Hij is 

verplicht een vergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee andere 

bestuursleden. 

3. De bestuursvergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen, tenminste 

twee dagen van tevoren, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 

4. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Hij heeft de bevoegdheid de beraadslaging over 

een aan de orde zijnde onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit. 

5. Bij het staken van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter een beslissende 

stem. 

6. Het bepaalde in artikel 19 lid 5 en 6 van de statuten is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

COMMISSIES 

Artikel 10 

1. 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. 

2. Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde 

verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming worden 

de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie geregeld.  

3. In het meerjarig beleidswerkplan wordt iedere vier jaar de verantwoordelijkheden van de 

commissies beschreven. Voorbeelden van commissies; technische commissie, 

Serrecommissie, jeugdcommissie, seniorencommissie (55+), recreatiecommissie, 

sponsorcommissie, etc.  

 

 

WIJZIGING  

Artikel 11 

1. Dit reglement kan slechts gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, indien in 

de oproeping voor die vergadering is aangekondigd dat aldaar wijziging van dit reglement 

wordt voorgesteld. 

2. De leden worden tijdig in de gelegenheid gesteld van de inhoud van een voorstel tot wijziging 

van dit reglement kennis te nemen. 

 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 12 

Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de vereniging. 

 

 

Artikel 13 

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 21 februari 2012. 
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