Huishoudelijk Reglement TC LEO Versie 16 februari 2016
Artikel 1 – Algemeen
Tennisclub Loppersum en Omstreken, hierna aan te duiden als TC LEO, is een vereniging met
een volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 2 – Leden
De leden van TC LEO zijn te verdelen in vijf categorieën:
a. Seniorleden. Dit zijn leden die op 1 januari 23 of ouder zijn. Voor deze personen gelden alle
rechten en plichten volgens de Statuten TC LEO en het Huishoudelijk Reglement.
b. Jongeren-leden. Dit zijn leden die op 1 januari 17 jaar of ouder zijn maar nog geen 23 zijn.
c. Juniorleden. Dit zijn leden die op 1 januari jonger dan 17 zijn.
d. Ereleden en Leden van Verdienste. Dit zijn personen die zich op een bijzondere wijze jegens
de vereniging hebben onderscheiden en die tot Erelid of Lid van Verdienste zijn benoemd door
de Algemene Ledenvergadering door ten minste tweederde van de stemgerechtigden. Ereleden
en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als seniorleden. Ereleden en leden
van verdienste zijn vrijgesteld tot de verplichting van het betalen van contributie met uitzondering
van het betalen van de jaarlijkse KNLTB-bijdrage.
e. Ondersteunende leden zijn geen lid volgens artikel 2 lid a, b, c of d. Zij zijn niet verplicht tot
het betalen van contributie noch de jaarlijkse KNLTB-bijdrage. Ondersteunende leden zijn niet
speelgerechtigd. In bijzondere gevallen beslist het bestuur of een ondersteunende lid wel
speelgerechtigd is.
Artikel 3 – Lidmaatschap / Speelgerechtigde leden
a. Alle leden volgens artikel 2 lid a, b, c en d zijn speelgerechtigd. Onder ‘speelgerechtigd’ wordt
verstaan:
●
●

Recht tot het deelnemen aan alle activiteiten van TC LEO.
Recht tot het deelnemen aan de KNLTB-regiocompetitie en/of landelijke competitie in naam
van TC LEO.
● Recht tot deelname aan de KNLTB-regiotoernooien en/of landelijke toernooien en andere
activiteiten in naam van TC LEO.
b. Alle leden volgens artikel 2 lid a, b, c en d zijn verzekerd tegen ongevallen middels de KNLTB
Ongevallenverzekering.
c. Seniorleden, jongeren-leden en ereleden en leden van verdienste hebben bovendien
●
●
●
●

Recht tot het nemen van zitting in het Bestuur volgens artikel 8 der Statuten TC LEO.
Recht tot het nemen van zitting in Commissies volgens artikel 9 der Statuten TC LEO.
Stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Het recht tot indienen van agendapunten of kandidaatstelling op de Algemene
Ledenvergadering volgens artikel 13 en 14 der Statuten TC LEO, met uitzondering van leden
volgens artikel 2 lid c.

Artikel 4 – Aanmelden en afmelden als lid
Aanmelden als lid of het opzeggen van het lidmaatschap kan bij de secretaris of penningmeester
van het bestuur. Zowel het aanmelden als lid als het opzeggen van het lidmaatschap dient
schriftelijk, per e-mail of via een contactformulier op de website te gebeuren. Het lidmaatschap
loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 31
december te gebeuren.

Artikel 5 – Einde van het lidmaatschap
Met inachtneming van artikel 6 van de statuten gelden voor het beëindigen van het lidmaatschap
van TC LEO de volgende bepalingen:
a. Het lidmaatschap eindigt:
● door het overlijden van het lid,
● door opzegging door het lid (zie artikel 4),
● door opzegging namens de vereniging (bij niet voldoen aan de verplichtingen) of
● door royement (wordt uitgesproken door Algemene Ledenvergadering).
b. Personen die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen of door het bestuur van de KNLTB
zijn geschorst, kunnen geen lid zijn of worden van TC LEO zolang de vermelding of schorsing
van kracht is.
c. Personen die op de zwarte lijst van TC LEO voorkomen of door het bestuur van TC LEO zijn
geschorst, kunnen geen lid zijn of worden van TC LEO zolang de vermelding of schorsing van
kracht is.
d. Bij verzuim van tijdige opzegging tot en met 31 december van het lopende verenigingsjaar (=
boekjaar) blijft de verschuldigde contributie inclusief de bondsbijdrage aan de KNLTB voor het
gehele daaropvolgende verenigingsjaar invorderbaar. Restitutie van reeds betaalde gelden vindt
niet plaats bij niet tijdige opzegging.
e. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
Artikel 6 – Contributie
De hoogte van de contributie wordt op de website van TC LEO gepubliceerd en wordt in ieder
geval jaarlijks aangepast conform de consumentenprijsindex over het voorgaande jaar zoals
vastgesteld door het CBS.
Alle speelgerechtigde leden betalen jaarlijks een door de KNLTB vastgestelde bondsbijdrage en
de contributie (artikel 8 statuten). Alle extra kosten worden in principe betaald door de leden die
deze kosten maken.
Artikel 7 – Wijze van betaling
a. Betaling van de verschuldigde contributie en overige bijdragen geschiedt in principe per
automatische incasso. Zonder automatische incasso wordt € 2,50 extra aan administratieve
kosten in rekening gebracht.
b. Bij betaling van de verschuldigde contributie middels een jaarlijkse nota dient het
verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Contante betaling van de
nota is niet mogelijk.
c. Bij niet betalen van de nota binnen de gestelde betalingstermijn volgt eenmalig een
herinneringsnota te voldoen binnen 20 dagen na dagtekening. Die nota wordt vermeerderd met
€3,- administratiekosten. Tevens zal het dagelijks bestuur hiervan in kennis worden gesteld.
d. Mocht de nota na de betalingstermijn zoals genoemd in Artikel 7 lid c nog niet zijn voldaan,
dan schorst het dagelijks bestuur het betreffende lid conform artikel 7 der Statuten TC LEO.
e. Deze schorsing wordt opgeheven zodra de nota vermeerderd met €10,- administratiekosten is
betaald.
f. Bij het in gebreke blijven van betaling volgt royement van het betreffende lid van TC LEO. Het
betreffende lid zal op een zwarte lijst worden geplaatst en het is de betreffende persoon niet
toegestaan om lid te worden van TC LEO volgens artikel 4 lid c zolang de verschuldigde
bedragen niet voldaan zijn.

g. Bij aanmelding na 1 juni is de contributie 75 % van het betreffende jaar. Bij aanmelding na 1
augustus is de contributie 50 % van het betreffende jaar .
h. Het is mogelijk om donateur (= niet speelgerechtigd lid) te worden, voor minimaal € 25,-per
jaar. De donateur kan deelnemen aan niet-tennis-activiteiten en ontvangt de nieuwsbrief (zie
artikel 12.c).
i. Het bestuur heeft het recht om in bijzondere gevallen of uitzonderingen van Artikel 7 lid d tot en
met f af te wijken.
Artikel 8 – Samenstelling bestuur
a. Statutair is bepaald dat het bestuur van TC LEO bestaat uit een oneven aantal personen van
ten minste zeven personen waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks
bestuur vormen. De voorzitter wordt gekozen door de leden. De overige functies verdeelt het
bestuur zelf. De bestuursleden zijn contactpersoon voor de verschillende commissies zoals de
Technische Commissie, de Onderhoudscommissie, de Kantinecommissie en de
Jeugdcommissie. Bij vacatures blijft het bestuur gewoon bevoegd tenzij er minder dan 4
bestuursleden zijn.
b. Bestuursleden worden voor minimaal 3 jaar benoemd en zijn maximaal 2 maal herkiesbaar.
c. Ieder bestuurslid heeft één stem en het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde
worden uitgeoefend.
d. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde
zoveel mogelijk wordt bepaald door de volgorde van toetreding.
e. Blijvende afwezigheid of het niet beschikbaar zijn van één of meer bestuursleden is niet van
invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende afwezigheid of het niet
beschikbaar zijn van alle bestuursleden, fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair
afgetreden bestuursleden als interimbestuur.
f. Bestuursleden zijn bij de KNLTB verzekerd voor schade als gevolg van hun wettelijke
aansprakelijkheid.
Artikel 9 – Commissies
Met verwijzing naar artikel 10 lid 5 van de statuten TC LEO, kan het bestuur enige personen
belasten met een bepaalde taak. De commissieleden worden door de ALV benoemd. De door de
ALV ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur.
Bij of na de benoeming kunnen bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden
bepaald of gewijzigd.
Artikel 10 – Benoeming Kascommissie
Gelet op Artikel 11 lid 4 van de statuten TC LEO, wordt een kascommissie benoemd voor 2 jaar
die bestaat uit twee leden en een reservelid. Elke jaar treedt 1 lid af en wordt het reservelid
benoemd als lid. Deze leden mogen geen zitting hebben in het bestuur.
Artikel 11 - Verplichtingen van de leden
a. De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de Onderhoudscommissie.
b. Voor spelen op zowel de gravelbanen als de Canada Tenn-banen zijn tennisschoenen met
een ingelegd (vlak) profiel verplicht. Hardloopschoenen en andere sportschoenen met een zwaar
profiel of noppenprofiel zijn niet toegestaan.

c. De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de penningmeester door te
geven.
d. De leden zijn verplicht aan alle betalingen te voldoen volgens artikel 6 en artikel 7.
e. De leden draaien mee in het kantinerooster zoals dat wordt opgesteld aan het begin van het
seizoen (zie ook artikel 16).
f. TC LEO schenkt aan personen onder de 18 jaar geen alcoholische dranken, niet in de kantine,
niet op het terras en niet op of bij de banen.
Artikel 12 – Verplichtingen van het Bestuur
Het bestuur is verplicht tot het besturen van de vereniging conform de doelstellingen van de
vereniging, te weten het promoten van de tennissport in Loppersum en omgeving. Andere
verplichtingen zijn:
a. Het Bestuur is verplicht een volledige en overzichtelijke administratie bij te houden van
●
●

namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten TC LEO genoemde personen;
presentielijsten en notulen van alle Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het
Bestuur.
● De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde
hoeven daarin niet te worden opgenomen.
b. Van alle genoemde administratie dient een ieder lid die hierom verzoekt, binnen twee weken
inzage te worden verstrekt.
c. Het bestuur zorgt ervoor dat alle leden minimaal driemaal per jaar een digitale nieuwsbrief
ontvangen. Deze nieuwsbrief hangt ook in de kantine op het prikbord.
Artikel 13 - Vergaderingen
a. Het bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar. Onder deze vergaderingen valt ook de
Algemene Ledenvergadering.
b. Het is mogelijk om meerdere bestuursvergaderingen te beleggen wanneer de voorzitter of ten
minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter is dan verplicht een vergadering te beleggen.
c. De voorzitter heeft in de bestuursvergaderingen de leiding en is bevoegd om de vergadering te
schorsen of te verdagen.
d. Jaarlijks stelt het bestuur een vergaderschema vast. Extra vergaderingen worden minstens 14
dagen van tevoren aangekondigd aan de bestuursleden.
e. Als de voorzitter op verzoek van minstens drie bestuursleden een vergadering moet beleggen
en deze vergadering niet plaats vindt binnen 28 dagen na het indienen van dat verzoek, mogen
de verzoekers zelf een vergadering bijeenroepen.
f. Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris
geschiedt door het bestuur en/of door vijf leden volgens artikel 2 a, 2 b of 2 d. Kandidaatstelling
door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de kandidaten een
eventuele benoeming inderdaad zullen aanvaarden.
g. Een besluit van of de benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet rechtstreeks
betrekking hebbende op een agendapunt van de Algemene Ledenvergadering, is ongeldig, met
inachtneming van artikel 16 lid 9 en 10 van de statuten TC LEO.
h. De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten TC LEO of
artikelen van dit Huishoudelijk Reglement voortvloeiende punten, al hetgeen de bevoegden voor
het bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering hierin wensen op te nemen.

i. Tevens dient ieder voorstel, dat ten minste zeven dagen voor het verzenden van de uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering door ten minste vijf leden volgens Artikel 2 lid a, b en d,
schriftelijk bij de secretaris is ingediend, in de agenda van de Algemene Ledenvergadering te
worden opgenomen.
j. Alle in de Algemene Vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde
gesteld en behandeld.
Artikel 14 – Besluitvorming
a. Als tijdens de Algemene Ledenvergadering geen van de stemgerechtigde leden een stemming
verlangt, wordt ervan uitgegaan dat het voorstel is aangenomen. Verlangt een van de leden wel
een stemming, dan wordt tot stemming overgegaan. Dit geldt ook als meerdere personen voor
een functie kandidaat zijn gesteld.
b. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het
resultaat blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien
op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de
stem.
c. Als een ingediend voorstel niet de meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
d. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene
Ledenvergadering kan slechts een persoon worden gekozen die kandidaat is gesteld op de wijze
zoals in het Huishoudelijk Reglement en Statuten TC LEO zijn gesteld.
Artikel 15 – Schade
a. Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door
een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
b. Het bestuur is bevoegd om, naast het verhalen van de financiële schade op het betreffende lid,
maatregelen te nemen tegen het betreffende lid indien sprake is van het doelbewust toebrengen
van schade. De maatregelen kunnen onder andere zijn:
• Het schorsen van een lid voor maximaal 4 weken volgens artikel 7 lid 1 van de statuten TC
LEO.
• Het schorsen voor onbepaalde tijd of royeren van een lid. Voor het laatste dient het Bestuur een
voorstel te doen aan de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 16 – Kantinediensten
De leden zijn verplicht te voldoen aan het kantinerooster dat jaarlijks voor aanvang van het
seizoen wordt bekend gemaakt door de kantinecommissie en dat ze per e-mail bij aanvang van
het seizoen ontvangen.
Artikel 17 – Openings- en sluitingstijden van het tennispark en kantine
a. Het tennispark, de kantine en de kleedkamers zijn gedurende het verenigingsseizoen met een
sleutel toegankelijk voor alle leden.
b. Het bestuur bepaalt – op advies van de voorzitter van de Onderhoudscommissie - wanneer
aan het begin en einde van het seizoen de tennisbanen bespeelbaar dan wel niet bespeelbaar
zijn. Overtreding van deze bepaling wordt gezien als het toebrengen van schade aan de
vereniging volgens artikel 15.
c. Buiten het verenigingsjaar is het niet toegestaan om gebruik te maken van de kantine. In
bijzondere gevallen beslist het bestuur.
d. Bij duisternis heeft elk lid het recht om de verlichting te gebruiken tot 23.00 uur.

Artikel 18 – Slotbepalingen
a. Alle leden dienen zich te houden aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van de
tennisbanen alsmede het gebruik van de kantine. De leden dienen, indien nodig, hun eventuele
gasten, introducés en publiek attent te maken op genoemde reglementen en voorschriften.
b. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de Statuten TC LEO, het
Huishoudelijk Reglement, alsmede alle overige voorschriften zoals gebruikersvoorwaarden,
baanreglement, kantinereglement, bondsvoorwaarden e.d.
c. Het bestuur draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard dan ook
van leden en/of derden in of buiten de in artikel 18 lid a genoemde accommodaties aanwezig.
d. Introducés (gastspelers) kunnen door leden worden uitgenodigd. Een introducé mag niet meer
dan drie keer van de banen gebruik maken. Speelt hij of zij vaker, dan wordt de introducé geacht
lid te worden van TC LEO. Ook de deelname van een niet-lid aan een door de Technische
Commissie geplande activiteit, valt onder de introducéregeling.
e. In alle gevallen waarin de statuten TC LEO of het Huishoudelijk Reglement alsmede overige
reglementen en/of voorschriften niet voorzien, beslist het bestuur van TC LEO.
f. Gelet op artikel 19 van de statuten TC LEO, kunnen wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement
bij meerderheid van stemmen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
g. Gelet op artikel 19 lid 2 van de statuten TC LEO is dit Huishoudelijk Reglement ondergeschikt
aan de Statuten.
Aldus goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van TC LEO, gehouden op dinsdag
16 februari 2016.
Loppersum, 16 februari 2016

Edwart Visser, voorzitter

