
TENNISVERENIGING T.I.0.L (Tennissen Is Onze Lust) 

 

STATUTEN 

 
Naam en Zetel 

Artikel 1  

De vereniging draagt de naam: Tennisvereniging T.I.O.L. (Tennissen Is Onze Lust). 

Zij is gevestigd te Zuidhorn. 

 

Doel 

Artikel 2  

1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van het tennisspel. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bieden van gelegenheid tot het beoefenen 

van het tennisspel en door het organiseren van en deelnemen aan tenniswedstrijden. 

3. De vereniging is aangesloten bij de vereniging Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond 

(hierna te noemen K.N.L.T.B.). 

 

Duur 

Artikel 3  

De vereniging is opgericht in negentienhonderd negen. Zij werd erkend door goedkeuring van de 

statuten bij Koninklijk Besluit de dato achtentwintig maart negentienhonderd eenenzestig, nummer 51. 

Vanaf de inwerkingtreding van deze statutenwijziging is de vereniging aangegaan voor onbepaalde 

tijd. 

 

Boekjaar 

Artikel 4  

Het boekjaar van de vereniging (het verenigingsjaar) valt samen met het kalenderjaar. 

 

Lidmaatschap 

Artikel 5  

1. De leden van de vereniging zijn gewone leden of ereleden. Voorts kent de vereniging 

juniordeelnemers en begunstigers. 

2. Gewone leden zijn degenen die op de eerste dag van een boekjaar de leeftijd van zeventien 

jaar hebben bereikt en als gewoon lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 

alsmede degenen die op de, eerste dag van een boekjaar de leeftijd van zeventien jaar hebben 

bereikt en tevoren als juniordeelnemer zijn toegelaten. 

3. Ereleden zijn degenen die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereniging hebben gemaakt 

en als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering met algemene stemmen. 

4. Juniordeelnemers zijn degenen die de leeftijd van zeventien jaar op de eerste dag van een 

boekjaar nog niet hebben bereikt en als juniordeelnemer zijn toegelaten overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 6. 

5. Begunstigers zijn degenen die de vereniging geldelijk steunen. 

 

Artikel 6 

1. Aanmelding als gewoon lid of juniordeelnemer geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het 

bestuur. 

2. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden en juniordeelnemers. Een beslissing 

iemand niet toe te laten dient de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van 

redenen, te worden medegedeeld. 

3. Van een beslissing als bedoeld in de tweede volzin van het vorige lid staat voor de betrokkene 

binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de beslissing als bedoeld beroepen op 

de algemene vergadering. Ze kan de betreffende beslissing slechts ongedaan maken met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 



4. Beroep wordt ingesteld door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van het bestuur. Het 

bestuur is verplicht binnen een maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving een algemene 

vergadering bijeen te roepen. 

5. Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen of door het bestuur van de K.N.L.T.B. 

zijn geschorst, kunnen geen lid of juniordeelnemer van de vereniging zijn. 

 

Artikel 7 

Het lidmaatschap en het junior-deelnemerschap eindigt: 

a. door overlijden; 

b. door schriftelijke opzegging door het lid of de juniordeelnemer aan de secretaris van het 

bestuur; 

c. door opzegging namens de vereniging, welke kan geschieden wanneer redelijkerwijs  van 

de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap of junior-deelnemerschap te laten 

voortduren; de opzegging geschiedt door het bestuur; 

d. door ontzetting door het bestuur; 

e. door verlies van het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. 

 

Artikel 8 

1. Ontzetting kan alleen plaats hebben wanneer een lid of een juniordeelnemer in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 

wijze benadeelt, waaronder begrepen het geval dat een lid of juniordeelnemer niet binnen 

redelijke termijn aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging voldoet. 

2. De betrokkenen wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting, met opgave van 

redenen, in kennis gesteld. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 en 4 is van overeenkomstige 

toepassing. 

3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of de juniordeelnemer 

geschorst, evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is. De algemene vergadering, waarin 

over het ingestelde beroep wordt beslist, bij te wonen tijdens de behandeling van het beroep. 

Hij heeft geen stemrecht. 

 

Artikel 9 

1. In de gevallen als bedoeld in artikel 8 lid 1 kan het bestuur, indien het niet voldoende  termen 

aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten, een lid of juniordeelnemer schorsen voor ten 

hoogste drie maanden. 

2. Het bepaalde in artikel 8 lid 2 is op de schorsing van overeenkomstige toepassing. 

3. Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid of juniordeelnemer van de vereniging 

met zich mee. 

 

Rechten en Verplichtingen 

Artikel 10 

De leden en juniordeelnemers hebben het recht gebruik te maken van de eigendommen van de 

vereniging en van de tennisbanen, waarover zij de beschikking heeft. 

 

Artikel 11 

1. Gewone leden en juniordeelnemers betalen een jaarlijkse contributie,  

vast te stellen door de algemene vergadering. 

De algemene vergadering kan bij de bepaling van de hoogte van de contributie onderscheid 

maken naar leeftijd, echtparen, gezinsleden, woonplaats of anderszins. 

2. Ereleden zijn van het betalen van contributie vrijgesteld. 

3. Naast de in het eerste lid genoemde contributie betalen de gewone leden en de 

juniordeelnemers de K.N.L.T.B.-contributie, tenzij deze in de verenigingscontributie is 

begrepen. De K.N.L.T.B.-contributie wordt door de vereniging aan de K.N.L.T.B. afgedragen. 

4. Begint of eindigt het lidmaatschap of junior-deelnemerschap in de loop van een 

verenigingsjaar, dan is dan wel blijft de contributie over dat gehele jaar verschuldigd. 

 



Bestuur 

Artikel 12  

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden, bij gewone meerderheid van 

stemmen door de algemene vergadering gekozen. Het aantal bestuursleden wordt door de 

algemene vergadering vastgesteld. 

2. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn de gewone leden. Niet verkiesbaar zijn financieel 

belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de K.N.L.T.B. 

dispensatie is verleend. 

3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester moeten meerderjarig zijn. Zij worden door 

de algemene vergadering in functie gekozen. 

4. De bestuursleden verdelen de overige bestuursfuncties in onderling overleg. Zij wijzen een 

plaatsvervangend voorzitter aan. 

5. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen 

worden geschorst en ontslagen. 

De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, 

eindigt door verloop van genoemde termijn. Schorsing van een bestuurslid als lid van de 

vereniging houdt tevens in schorsing als bestuurslid. 

6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. 

7. Bij een vacature in het bestuur voorziet de eerstvolgende algemene vergadering in de 

vervulling daarvan. 

Indien het aantal vacatures meer bedraagt dan het aantal nog in functie zijnde bestuursleden, 

dient binnen een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering 

bijeen te worden geroepen om in de vervulling van de vacatures te voorzien. 

8. Indien alle bestuursfuncties vacant zijn, dient de laatstelijk in functie zijnde voorzitter of diens 

plaatsvervanger een algemene vergadering bijeen te roepen overeenkomstig het bepaalde in de 

tweede volzin van het vorige lid. 

 

Artikel 13 

1. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur leden, juniordeelnemers of andere niet-

leden als adviseur worden toegevoegd. 

2. Het bestuur stelt een jeugdcommissie aan om het in zijn taak bij te staan. Het benoemt en 

ontslaat de leden van de commissies. 

 

Artikel 14 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de 

secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de 

penningmeester. 

3. Het bestuur is uitsluitend na verkregen toestemming van de algemene vergadering bevoegd 

tot: 

a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register 

goederen; 

b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 

Artikel 15 

Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 

 

Algemene vergadering  

Artikel 16 

Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, 

de statuten of het huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen. 

 



Artikel 17 

1. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar een algemene 

vergadering -de jaarvergadering- gehouden. 

2. Andere algemene vergaderingen dan genoemde jaarvergadering worden gehouden indien de 

statuten daartoe verplichten alsmede zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. 

3. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden op schriftelijk verzoek van tenminste tien 

leden. Het verzoek dient bij de secretaris van het bestuur te worden ingediend. Indien een 

zodanig verzoek wordt gedaan, is het bestuur verplicht binnen drie weken na ontvangst van het 

verzoek een algemene vergadering te beleggen. 

 

Artikel 18 

l. leder lid, iedere juniordeelnemer en begunstiger heeft toegang tot de algemene vergaderingen 

heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren. Geen toegang hebben geschorste leden en 

geschorste juniordeelnemers behoudens in het geval bedoeld in artikel 8 lid 3. 

2. leder lid heeft in de algemene vergadering één stem. 

3. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht. 

 

Artikel 19 

1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid 

van stemmen, tenzij in de wet of de statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco-stemmen 

worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

2. Over wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de algemene vergadering anders 

besluit. 

3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Bij staking van stemmen over personen heeft een tweede stemming plaats. Staken de stemmen 

alsdan opnieuw, dan beslist het lot. 

4. Verlangt geen der leden omtrent een aan de orde zijnd voorstel stemming, dan wordt het 

geacht te zijn aangenomen. 

5. Het oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 

6. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een 

niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 

Artikel 20 

1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen met een 

schriftelijke convocatie, die aan de leden wordt toegezonden tenminste tien dagen tevoren, de 

dag van oproepingen van de vergadering niet meegerekend. De junior-deelnemers en 

begunstigers worden op dezelfde wijze van het houden van een algemene vergadering in 

kennis gesteld. 

2. De convocatie bevat de tijd en plaats van de vergadering alsmede een opgave van de te 

behandelen agendapunten. 

3. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 17 lid 3 binnen veertien dagen geen gevolg wordt 

gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de verlangde vergadering 

overgaan dooroproeping overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden of bij 

advertentie in een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen nieuwsblad of 

advertentieblad. 

 

Artikel 21 

1. Het bestuur stelt de agenda van de algemene vergadering vast. 

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden en/of juniordeelnemers is het bestuur 

verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen 

tenminste vijf dagenvoor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de 

vergadering niet meegerekend. 

3. Wordt het verzoek niet voor de hiervoor bepaalde dag ontvangen, dan kan het bestuur 

besluiten het opgegeven punt alsnog op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan, zo 

mogelijk, onverwijld schriftelijk mededeling aan de leden, de juniordeelnemers en de 



begunstigers. Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de algemene 

vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen. 

4. In afwijking van de in lid twee genoemde termijn moet een voorstel tot wijziging van de 

statuten of het huishoudelijk reglement alsmede een voorstel tot ontbinding van de vereniging 

worden ontvangen tenminste dertig dagen voor de dag van de vergadering, de dag van 

ontvangst en van de vergaderingniet meegerekend. Het bepaalde in het vorige lid is in dit 

geval niet van toepassing. 

5. Alle op de agenda van een algemene 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, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits het 

voorstel wordt ondersteund door tenminste vier andere leden. 

 

Artikel 22 

De voorzitter van de vereniging is belast met de leiding van de algemene vergadering. De 

vergaderingkan de leiding echter in voorkomende gevallen aan een ander bestuurslid opdragen. Indien 

geen bestuurslid beschikbaar is, dan kan één van de aanwezige leden verzocht worden de leiding van 

de vergadering op zich te nemen. 

 

Jaarvergadering 

Artikel 23 

Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 lid 1 komen in ieder geval aan de orde: 

a. Het verslag van het bestuur over het voorafgaande verenigingsjaar; 

b. De rekening en verantwoording over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur, 

waarbij de nodige bescheiden dienen te worden overlegd; 

c. Het verslag van de commissie als bedoeld in artikel 24; 

d. De benoeming van de leden van de commissie als bedoeld in artikel 24 voor het nieuwe 

verenigingsjaar; 

e. De begroting van het nieuwe verenigingsjaar; 

f. Het vaststellen van de contributie; 

g. De verkiezing van de bestuursleden. 

 

Commissies 

Artikel 24 

1. De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 23 sub b wordt onderzocht door de 

kascommissie. De leden van de ze commissie worden door de algemene vergadering 

benoemd. De commissie bestaat uit tenminste twee personen. Zij mogen geen deel uitmaken 

van het bestuur. 

2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 

kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is 

verplicht alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.  

3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 

doch slechts door benoeming van een andere commissie.  

 

Artikel 25 

De algemene vergadering kan ook andere commissies dan bedoeld in het vorige artikel instellen. 

 

Statutenwijziging 

Artikel 26 

1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 



daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de 

vergadering wordt gehouden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een/vijfde van 

het aantal leden aanwezig is. 

Indien ter vergadering blijkt dat niet een/vijfde van de leden aanwezig is dan wordt vervolgens 

binnen drie weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel zoals dat 

in de eerste vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan 

worden besloten. 

4. Het besluit tot wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de K.N.L.T.B. 

5. De wijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

 

Ontbinding 

Artikel 27  

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een algemene 

vergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in welke vergadering 

tenminste de helft van de leden aanwezig moet zijn. 

2. Het bepaalde in artikel 26 lid 2 en lid 3 tweede volzin is van overeenkomstige toepassing. 

3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, 

tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen. 

4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding 

lid van de vereniging waren. leder van hen ontvangt een gelijk deel. 

Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming dan de hiervoor bedoelde aan 

het batig saldo worden gegeven. 

 

Reglementen 

Artikel 28  

1. Zaken die een nadere regeling behoeven, worden geregeld bij of krachtens huishoudelijk 

reglement, vast te stellen door de algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement bevat 

tenminste een regeling van die zaken, waarvan de statuten zulks bepalen. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de bepalingen van dwingend recht of 

de statuten. 

 

 

(Vastgesteld in de algemene vergadering van 19 december 1977; notarieel verleden op 28 april 1978) 
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