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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

INLEIDING.  

Dit huishoudelijk reglement steunt artikel 19 van de statuten en vermeldt aanvullende regelingen, zoals oorspronkelijk 

goedgekeurd in de leden vergadering van september 1978 en gewijzigd tijdens de leden vergadering van januari 2002. 

 

1. HET LIDMAATSCHAP  

1.1 Zij, die als senior- of junior lid wensen te worden aangenomen, moeten zich daartoe aanmelden bij de 

ledenadministrator, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum en geslacht. Seniorleden zijn 

natuurlijke personen, die in de vereniging speelrecht hebben en op de eerste januari van het verenigingsjaar de 

17-jarige leeftijd hebben bereikt.  
Juniorleden zijn die leden van de vereniging, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de 17-jarige 

leeftijd nog niet hebben bereikt.  

1.2 Het lidmaatschap kan tijdelijk worden onderbroken: buitenlidmaatschap. Voor het buitenlidmaatschap kunnen 

slechts zij in aanmerking komen, die reeds lid zijn van de vereniging.  

Buitenlidmaatschap kan worden verleend in de vorm van een onderbreking van het lidmaatschap voor 

maximaal 1 (een) jaar. Hiertoe dient een verzoek vóór 1 maart van het lopende verenigingsjaar te worden 

ingediend bij de secretaris van het bestuur.  

Vóór het verstrijken van de periode van het buitenlidmaatschap dient men zich te melden bij de secretaris van 

het bestuur als lid van de vereniging.  

l.3 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris van het bestuur te geschieden en wel vóór 1 

december van het komende verenigingsjaar. Bij opzegging van het lidmaatschap na deze datum wordt men 
geacht het dan lopende verenigingsjaar nog lid te zijn met de daaraan verbonden financiële consequenties.  

1.4 De contributie van het lopende verenigingsjaar dient vóór 1 februari van het lopende verenigingsjaar betaald te 

zijn. Het bestuur heeft het recht in buitengewone gevallen, de contributie geheel of gedeeltelijk kwijt te 

schelden, dan wel een afwijkende betalingsregeling vast te stellen.  

1.5 Slechts leden, die op de onder punt 1.4 aangegeven wijze aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, 

hebben toegang tot de banen.  

1.6 Leden, die na 2 x schriftelijke waarschuwing door de penningmeester volharden in het niet voldoen, aan hun 

betalingsverplichtingen, worden geacht geen lid meer te zijn.  

1.7 Alle leden zijn verplicht bij verandering van adres hiervan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de 

ledenadministrator.  

1.8 Alle leden zijn verplicht in gevál van al dan niet moedwillige vernielingen / beschadiging van banen, netpalen 

en / of netten, gereedschappen, meubilair, beplanting of andere eigendommen van het tennispark of de 
vereniging, daarvan terstond aan het bestuur mededeling te doen, welk bestuur beslist op wie deze schade zal 

worden verhaald. 

1.9 Het eventueel medebrengen van introducée's zal per mededeling worden geregeld.  

 

 

2 DE VERGADERINGEN 

2.1 Op de ledenvergadering laat de secretaris een presentielijst tekenen, welke door stemgerechtigde leden wordt 

getekend, in casu seniores- en ereleden. Slechts zij, die hierop vermeld staan, kunnen aan de stemmingen 

deelnemen. 

2.2 De voorzitter leidt de vergadering, verleent de leden het woord in de volgorde, waarin zij dit hebben gevraagd 

en ontneemt zo- nodig de leden het woord.  
Alle op de agenda van de 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, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunten samenhangt. 

2.3 Alle besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen, behoudens in gevallen, waarin de 

statuten of dit huishoudelijk reglement anders voorzien.  

Bij staking der stemmen vindt herstemming plaats. Indien daarna wederom de stemmen staken, beslist het 

bestuur.  

2.4 Een besluit van - of benoeming door de algemene vergadering - niet rechtstreeks betrekking hebbende op een 

agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten. 

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen -of een zodanig benoemde is 

gekozen met minstens twee / derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - (blanco stemmen 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, statuten- wijziging of ontbinding der vereniging.  

2.5 De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit 

reglement voort vloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der 
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convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot 

bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.  

2.6. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt 

gerekend, dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.  

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.  

2.7 Stemming over personen geschied door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der 

stemming 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.  

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.  

2.8 In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.  
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze, 

als bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is geregeld.  

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van 

stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.  

Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.  

 

 

3 HET BESTUUR  

3.1 Het bestuur bestaat uit tenminste 7 leden te weten: de voorzitter, secretaris, penningmeester en vier of meer 

commissieleden.  

Zoveel mogelijk dient er naar te worden gestreefd, dat de verschillende kerkdorpen van Hapert, Hoogeloon en 
Casteren (de oude Gemeente Hoogeloon c.a.) in het bestuur zijn vertegenwoordigd.  

Kandidaten voor het nieuwe bestuur worden op de jaarvergadering door het oude bestuur, dan wel op voorstel 

van minstens 10 leden gesteld. Kandidaatstellingen voor het bestuur of commissies door de leden moeten 

tenminste 5 dagen voor de vergadering door tenminste 10 werkende leden worden ingediend bij de secretaris, 

vergezeld van een schriftelijke bereidheids verklaring van de kandidaat. 

3.2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de 

dagelijkse leiding en dat in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze 

omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerst volgende bestuursvergadering ter goedkeuring worden 

voorgelegd. 

3.3 Elk bestuurslid, dat gedurende het lopende verenigingsjaar voor zijn functie bedankt, is verplicht deze te 

blijven waarnemen tot daarin door het bestuur en / of een algemene ledenvergadering is voorzien. In 

tussentijdse vacatures in het bestuur wordt binnen 2 maanden voorzien. Het bestuur heeft het recht ontstane 
vacatures in afwachting van de eventuele goed- keuring in de eerstvolgende ledenvergadering, zelf aan te 

vullen.  

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te 

aanvaarden. Hij of zij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij of zij is bevoegd tot het bijwonen van 

alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn of haar stem; 

ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden 

uitgeoefend. In gevel van staking der stemmen, telt de stem van de voorzitter dubbel. 

Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk 

wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.  

Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.  

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. Elk bestuurslid, dat gedurende het lopende 
verenigingsjaar voor zijn functie bedankt, is verplicht. deze te blijven waarnemen tot daarin is voorzien.  

Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature treedt af op het tijdstip waarop het 

lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 

3.4 De voorzitter wordt het eerst door de jaarlijkse ledenvergadering bij besliste meerderheid van stemmen 

gekozen. Daarna volgt de verkiezing van de overige bestuursleden, die de functies in onderling overleg 

verdelen.  

3.5 De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en spreekt namens de vereniging. Hij leidt alle vergaderingen. 

Stukken worden desgewenst door hem mede ondertekend.  

3.6. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden van uitnodigingen voor 

vergaderingen, het bijhouden der notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, het opmaken en bijhouden van 

de ledenlijst, het opmaken van het jaarverslag en de verzorging Van het archief. Een deel van deze 

werkzaamheden kan door een ander bestuurslid worden uitgevoerd. 
3.7. De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij legt in de 

jaarvergadering rekening en verantwoording af, een en ander na goedkeuring door de kascommissie.  
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Goedkeuring strekt hem tot decharge over het afgelopen verenigingsjaar. Hij mag tussentijds niet aftreden, dan 

nadat de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie, die te allen tijde recht heeft op inzage en controle. 

De penningmeester biedt op de jaarvergadering een begroting aan voor het lopende verenigingsjaar, welke 

begroting door hem wordt opgemaakt in overleg met het bestuur.  

3.8. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen;  

-door het dagelijks bestuur; 

-door de voorzitter; 

-door twee bestuursleden op hun voorstel. 

Een bestuursvergadering is slechts geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten 

worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 

3.9 In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering, wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze 
neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of 

van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit 

zijn midden gekozen leden.  

Blijvende ontstentenis van één of meerdere bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het 

bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk 

reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.  

 

 

4 COMMISSIES  

4.1 De kascommissie wordt samengesteld uit 2 senior-leden en een plaatsvervangend senior-lid, op de 

jaarvergadering gekozen voor het lopende jaar. Zij controleren de boekhouding minimaal 2 keer per jaar. Ieder 
jaar treedt het langst zitting hebbende lid af, wordt het plaatsvervangende lid van de kascommissie wordt een 

nieuw plaatsvervangend lid gekozen. 

4.2 De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, 

welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.  

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover 

de instantie, die hen heeft benoemd. 

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie  worden 

geregeld of gewijzigd.  

De commissies, die onder leiding staan van een bestuurslid, met uitzondering van de commissie, als bedoeld in 

artikel 11, lid 4 van de Statuten kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door 

anderen worden vervangen.  

 
 

5.  DE GELDMIDDELEN  

5.1 De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

- contributies en inschrijfgelden van de werkende leden, vastgesteld in de jaarvergadering; 

- bijdragen van de ondersteunende leden; 

- toevallige baten;  

- saldi van evenementen;  

- gemeentelijke bijdragen. 

 

5.2 De bijdragen dienen op een daartoe geopende bank- of girorekening gestort te worden. Behalve de 

penningmeester is, voor noodgevallen, ook de voorzitter bevoegd om over deze rekening te beschikken.  
5.3. Voor het verrichten van kleine uitgaven is de penningmeester gerechtigd een zogenoemde "kleine kas" aan te 

houden.  

 

 

6.  BIJZONDERE BEPALINGEN  

6.1. Speelbeurten, te bespelen banen en alles wat het tennisspel op de tennisbanen betreft, wordt geregeld in het 

baanreglement.  

Dit baanreglement wordt op een voor ieder toegankelijke plaats bij de tennisbanen aangebracht.  

6.2 Ieder lid van de vereniging verklaart zich te onderwerpen aan het gestelde in de Statuten, het Huishoudelijk 

Reglement -en het Baanreglement, welke bij inschrijving ter beschikking worden gesteld.  

Per gezin wordt tegen vergoeding maximaal 1 set uitgereikt.  

6.3. In alle gevallen, waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Dusdanige, belangrijke, beslissingen 
brengt zij op de eerstvolgende ledenvergadering ter kennis aan de leden. 

6.4. Schade aan de vereniging of één harer bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het 

bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.  
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6.5. Het bedrag, als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c. der Statuten wordt gesteld op € 20.000,-- 

 

 

7.  VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR 

7.1 Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:  

a. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;  

b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en 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 administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt, binnen één week inzage 

worden verstrekt.  
 

 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 23 

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een 

door het bestuur vast te stellen vergoeding. 

 

Artikel 24  

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 26 september 1978. 
Aldus gewijzigd door de algemene vergadering op 29 januari 2002. 

 

 

 


