
Huishoudelijk Reglement Tennisvereniging T'77

Artikel 1
De leden worden onderscheiden in:

 Seniorleden
 Juniorleden
 Gezinsleden
 Proefleden

Seniorleden zijn zij , die op de eerste van januari van het verenigingsjaar de 18-jarige leeftijd 
hebben bereikt.
Juniorleden zijn zij, die op de eerste van januari van het verenigingsjaar de 18-jarige leeftijd nog 
niet hebben bereikt.
Gezinsleden zijn zij, die afkomstig zijn uit 1 gezin en waaronder zich 2 seniorleden bevinden en 
tenminste 1 juniorlid.
Proefleden zijn zij, die in het bezit zijn van een proefabonnement. Een proefabonnement is geldig 
voor de duur van 1 maand en slechts eenmalig te verkrijgen voor inwoners uit de gemeente Urk. 
Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

Artikel 2
Wordt door 1 of meer leden schade toegebracht aan materiaal, dat het eigendom is van de 
vereniging of bij haar in gebruik is gegeven, dan beslist het bestuur op wiens kosten de schade zal 
worden hersteld.

Artikel 3
Alle leden zijn verplicht bij verandering van adres hiervan onverwijld kennis te geven aan de 
secretaris.

Artikel 4
Leden ontvangen bij hun toetreding als lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 
reglement.

Artikel 5
Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.

Artikel 6
Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de statuten en het daarop 
gegronde huishoudelijk reglement.

Artikel 7
De leden van het bestuur worden door de stemgerechtigde leden op de algemene 
ledenvergadering gekozen. Verkiesbaar zijn stemgerechtigde leden. De meerderheid van de 
bestuursleden moet meerderjarig zijn.

Artikel 8
De leden van het bestuur worden in de regel gekozen voor en periode van 3 jaar, doch behouden 
het recht tussentijds af te treden. Er is een rooster van aftreden, volgens hetwelk met inachtneming
van het gestelde in de vorige alinea jaarlijks een deel van de bestuursleden aftreedt. De 
afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Een bestuurslid, dat gekozen is in een vacature, die op een andere wijze is ontstaan dan door 
periodiek aftreden van zijn voorganger, neemt in het rooster diens plaats in. Het rooster wordt zo 
ingericht dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden.
De leden van een commissie worden gekozen voor een periode van 6 jaar, doch behouden het 
recht tussentijds af te treden. Voor een commissielid, welke gekozen wordt in het bestuur, geldt 
eenzelfde bestuursperiode als voor gekozen niet-commissie lid.



Artikel 9
De kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur voorgedragen. Tegenkandidaten kunne 
worden gesteld door tenminste 5 stemgerechtigde leden overeenkomstig het bepaalde in artikel 
22.

Artikel 10
Bij afwezigheid of tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt diens functie door een der overige
bestuursleden waargenomen tot zijn terugkomst of totdat een voorziening in de vacature zal 
hebben plaatsgevonden.

Artikel 11
De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij heeft het recht ten alle tijde inzage te 
nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke stukken worden door hem 
mede ondertekend.

Artikel 12
De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en tekent alle 
stukken die van de vereniging uitgaan. De secretaris is verplicht van belangrijke stukken kopie te 
houden.
De secretaris maakt de notulen van de ledenvergadering en van belangrijke 
bestuursvergaderingen en zorgt dat deze na goedkeuring door de voorzitter en secretaris wordt 
ondertekend. De ledenadministrateur houdt een ledenlijst bij en verschaft de penningmeester en 
de secretaris een duplicaat.

Artikel 13
De penningmeester voert het financieel beheer met betrekking tot de inkomsten en de uitgaven 
van de vereniging. De penningmeester legt rekening en verantwoording af aan de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van het gevoerde beheer binnen 3 maanden na afloop van het 
boekjaar.
De kascommissie brengt in dezelfde vergadering verslag uit over het beheer van de 
penningmeester. Goedkeuring van zijn beheer door de algemene vergadering strekt hem tot 
decharge. De penningmeester mag niet tussentijds aftreden, tenzij de boeken door de 
kascommissie zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

Artikel 14
De voorzitter roept een bestuursvergadering bijeen zon dikwijls de voorzitter dat wenselijk acht. De
voorzitter is daartoe binnen 1 week verplicht nadat tenminste 2 leden van het bestuur een daartoe 
strekkend verlangen schriftelijk aan de voorzitter hebben te kennen gegeven.
Een bestuursvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig zijn. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de 
stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 15
Commissies worden onderscheiden in permanente en niet-permanente commissies.

Artikel 16
er zijn tenminste de volgende commissies:

 Jeugdcommissie
 Kascommissie
 Redactiecommissie
 Technische commissie 

Deze commissies worden op de jaarlijks algemene ledenvergadering op voordracht van het 
bestuur gekozen. Andere permanente commissies kunnen op een ledenvergadering ingesteld en 
gekozen worden.



Artikel 17
Niet-permanente commissies, te belasten met bijzondere opdrachten, kunnen op een 
ledenvergadering ingesteld en gekozen worden, dan wel in een voorkomend geval door het 
bestuur worden benoemd. Zij zijn ontbonden zodra hun taak is volbracht.

Artikel 18
De jeugdcommissie bestaat uit tenminste 5 leden. De jeugdcommissie is belast met alle zaken de 
jeugd betreffende.

Artikel 19
De kascommissie bestaat uit 2 leden. In afwijking van het bepaalde in artikel 16 wordt men 2 jaar 
in deze commissie gekozen zonder terstond herkiesbaar te zijn. Verkiesbaar zijn slechts 
meerderjarige leden.
Deze commissie is verplicht bescheiden en kasgelden van de vereniging tenminste eenmaal per 
jaar te controleren. De commissie is bevoegd de rechtmatigheid en het nut van de ontvangsten en 
uitgaven te beoordelen. Van de controle brengt de commissie verslag uit aan de jaarlijkse 
algemene vergadering. Bestuursleden mogen geen lid zijn van de kascommissie.

Artikel 20
De redactiecommissie bestaat uit tenminste 5 leden. De redactiecommissie is belast met de 
redactie van het clubblad.

Artikel 21
De technische commissie bestaat uit tenminste 5 leden. De technische commissie is belast met de
samenstelling, training en begeleiding van de vereniging vertegenwoordigende teams.

Artikel 22
Voorstellen en kandidaatstellingen voor ledenvergaderingen moeten tenminste 5 dagen voor de 
vergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht bij een, door tenminste 5 stemgerechtigde
leden, ondertekend schrijven. Het bestuur beslist of te laat binnengekomen voorstellen al of niet in 
behandeling zullen worden genomen.

Artikel 23
De voorzitter verleent de leden het woord in volgorde, waarin zij dit hebben aangevraagd. De 
secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid, dat zich volgens zijn 
mening, niet behoorlijk gedraagt, het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te 
ontzeggen, behoudens het beroep van betrokkene op de vergadering.

Artikel 24
Op de ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd waarop door de 
leden hun naam en handtekening wordt geplaatst. 

Artikel 25
Voor de aanvang van de stemmingen over personen, worden door de voorzitter 3 personen 
aangewezen, die de stemmen tellen en van de uitkomst van stemopneming verslag zullen 
uitbrengen. De voorzitter deelt daarna de uitslag van de stemming aan de vergadering mee. De 
stembriefjes liggen daarna voor iedereen ter inzage.

Artikel 26
een introducé is geen inwoner van de gemeente Urk. Elk lid van de vereniging kan maximaal 3 
keer peer jaar eenzelfde introducé uitnodigen.

Artikel 27
Het dragen van tennisschoenen is verplicht. Het dragen van gepaste sportkleding is verplicht.



Artikel 28
Juniorleden hebben, behouden op zaterdag en feestdagen, voor 19:00 uur voorrang bij het spel op
seniorleden. Seniorleden hebben, behoudens op zaterdag en feestdagen, na 19:00 uur voorrang 
bij het spel op juniorleden. Bij grote drukte op de banen dient men dubbel te spelen.

Artikel 29
Het kantinereglement dient op een voor ieder zichtbare plaats opgehangen te zijn.

Artikel 30
Zonder geldige speelpas kan er niet getennist worden. Elk lid dient er op toe te zien dat er niet ten 
onrechte gebruik gemaakt wordt van de banen.

Artikel 31
Elk lid heeft recht op een speeltijd van een half uur. Met een speelpas kan slechts 1 baan 
afgehangen worden. De speelpas dient afgehangen te zijn op het afhangbord en wel op de baan 
waar men speelt. Tijdens een speeltijd mag een speelpas niet verhangen worden. Alleen leden die 
aanwezig zijn op het tenniscomplex kunnen hun speelpas afhangen.

Artikel 32
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.


