Huishoudelijk Reglement - Tennisvereniging Hollandsche Rading

Artikel 1:
Door het aangaan van het lidmaatschap onderwerpen de leden zich aan de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging.
Artikel 2:
Tot lid van de vereniging kunnen worden toegelaten inwoners van de kern Hollandsche
Rading van de gemeente de Bilt.
Daarnaast kunnen inwoners van de overige kernen van de gemeente De Bilt en van
omringende gemeenten worden toegelaten als lid, alsmede zij die een speciale band met de
tennisvereniging hebben.
Artikel 3:
Het Dagelijks Bestuur kan een maximum aan het aantal leden van de tennisvereniging stellen.
Indien dit maximum aantal leden wordt bereikt zal een wachtlijst worden opgesteld, zowel
voor juniorleden als voor seniorleden.
Artikel 4:
Seniorleden kunnen andere tennissers introduceren. Een introducee mag hoogstens vier maal
per jaar geïntroduceerd worden. Wil deze introducee meer spelen dan die vier keer, dan dient
een lidmaatschap te worden aangegaan.
Artikel 5:
Bestuursleden en leden van het Tennisteam kunnen een introducee op de banen toestaan
wanneer deze introductie tevoren accoord bevonden is en hiervoor is betaald, blijkend uit een
kwitantie in de kassa.
Artikel 6:
Het Dagelijks Bestuur heeft te allen tijde het recht om een introductie te weigeren. Zo is het
tijdens het open toernooi, tijdens de KNLTB-competitie, tijdens de clubkampioenschappen en
andere intern georganiseerde toernooien niet mogelijk te introduceren.
Geschorste of geroyeerde leden kunnen niet geïntroduceerd worden.
Artikel 7:
De vereniging kent ereleden en leden van verdienste.
Een paritair samengestelde commissie bestaande uit bestuursleden en leden kan leden
voordragen voor deze ering bij het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur beslist
vervolgens bij meerderheid van stemmen op deze voordracht(en).
In de Algemene Ledenvergadering worden de in dit opzicht genomen besluiten van het
afgelopen jaar meegedeeld.
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Artikel 8:
Ereleden hebben de club tenminste 10 jaar in verschillende vrijwilligersfuncties gediend en
hierbij uitzonderlijk grote verdiensten voor de club gehad. Zij hebben zich voor de club op
een uitzonderlijke manier ingezet, dan wel hebben voor de club zaken van uitzonderlijk
belang gerealiseerd.
Leden van Verdienste hebben de club tenminste 10 jaar in een of meer functies gediend en
daarbij grote verdienste voor de club gehad.
Artikel 9:
De leden van het bestuur stellen hun zetel beschikbaar telkens na 3 jaar. Het bestuur stelt voor
deze procedure een rooster van aftreden van bestuursleden vast. Bestuursleden die zich
opnieuw verkiesbaar stellen zijn terstond herkiesbaar. Bestuursleden kunnen voor maximaal 3
termijnen zitting nemen in het Bestuur.
Indien een bestuurslid zich niet herkiesbaar stelt kan het bestuur in zijn/haar plaats een lid als
bestuurslid voorstellen.
Daarnaast kunnen tenminste 10 leden kandidaten voor een vacante bestuursfunctie
voordragen. Deze zgn. tegenkandidaten dienen tenminste 14 dagen voor de te houden
Algemene Ledenvergadering schriftelijk bekend te worden gemaakt aan het Dagelijks
Bestuur. Iedere opgave dient ondertekend te zijn door 10 seniorleden van de club en door de
betrokken kandidaat, ten teken dat hij/zij een benoeming zal aanvaarden.
Artikel 10:
Bij tussentijds aftreden neemt het nieuwe bestuurslid de plaats in van zijn voorganger op het
rooster van aftreden.
Artikel 11:
Het houden van rechtsgeldige bijeenkomsten van het bestuur vereist de aanwezigheid van
tenminste de helft van het aantal bestuursleden. Het Dagelijks Bestuur besluit in volledigheid.
Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van het aantal
stemmen.
Artikel 12:
Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van
de vereniging.
De voorzitter, of bij zijn ontstentenis de vervangend voorzitter die wordt aangewezen uit de
overige leden van het bestuur, leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij heeft het recht de
discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.
Artikel 13:
De secretaris houdt de notulen van de ledenvergaderingen bij. Hij behoeft van de
bestuursvergaderingen slechts de besluiten te notuleren.
De notulen van de ledenvergadering worden na goedkeuring door de ledenvergadering door
de voorzitter en de secretaris ondertekend.
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Artikel 14:
Het financieel beheer berust bij het dagelijks bestuur. De jaarlijkse exploitatie- en
investeringsbegroting wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door de ALV.
De uitvoering van dit beheer, de financiële administratie, geschiedt door de penningmeester.
De ledenadministratie geschiedt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.
De penningmeester zorgt voor het innen van alle de vereniging toekomende gelden en houdt
nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven.
Uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen behoeven goedkeuring van het Dagelijks
Bestuur. Voor bedragen tot EUR 1.000,= buiten de begroting is goedkeuring door de
penningmeester afdoende.
Artikel 15:
De contributie- en entreegelden worden vastgesteld door de ledenvergadering op voordracht
van het Dagelijks Bestuur.
Nieuwe leden betalen bij aanvang van het tennisjaar de volledige entree- en contributiegelden.
Leden die lopende het seizoen lid worden betalen naar rato een door het Dagelijks Bestuur te
bepalen bedrag.
Artikel 16:
Nieuwe leden dienen bij hun aanmelding schriftelijk toestemming te geven voor automatische
incasso van de contributie, en wanneer hiervan sprake is, van het entreegeld. Zonder deze
toestemming is lidmaatschap niet mogelijk.
De contributie en eventuele entreegelden worden door de penningmeester in de maand maart
of april geïncasseerd.
Leden zijn eerst dan speelgerechtigd na ontvangst van de betaling van de contributie en,
wanneer hiervan sprake is, van het entreegeld.
Na ontvangst van de contributie en, wanneer hiervan sprake is, van het entreegeld ontvangt de
speler een KNLTB-pas, welke aan het begin van het seizoen op de tennisclub kan worden
opgehaald.
Uitsluitend met deze pas heeft een lid toegang tot de banen.
Artikel 17:
Een kascommissie, bestaande uit twee leden, is belast met de controle van de boeken en de
kas van de vereniging. Haar eindrapport moet 14 dagen voor de ledenvergadering, als bedoeld
in artikel 16 van de statuten, door het bestuur zijn ontvangen.
De kascommissie wordt gekozen door de ledenvergadering. Zij is een jaar in functie en is
terstond herkiesbaar voor nog een jaar. Bestuursleden van de vereniging mogen geen lid van
de kascommissie zijn.
Artikel 18:
Een algemene ledenvergadering wordt belegd, behalve als bepaald in de statuten, artikel 16,
a. op verzoek van het Dagelijks Bestuur
b. op verzoek van tenminste 10 stemhebbende leden, mits dit verzoek schriftelijk en met
redenen omkleed bij het Dagelijks Bestuur is ingediend. Het Dagelijks Bestuur bepaalt
vervolgens de tijd en de plaats waar de in dit artikel genoemde vergadering zal worden
gehouden. Indien het Dagelijks Bestuur in gebreke blijft binnen vier weken na een daartoe
strekkend verzoek een algemene ledenvergadering te houden, zijn de leden die dat verzoek
hebben ingediend zelf bevoegd een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
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Artikel 19:
De ledenvergadering moet tenminste 10 dagen tevoren schriftelijk worden geconvoceerd
onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
In spoedeisende gevallen, echter nimmer voor de statutaire jaarlijkse ledenvergadering, kan
het Dagelijks Bestuur van deze termijn van tien dagen afwijken.
Artikel 20:
In de vergadering, als bedoeld in artikel 16 van de statuten, wordt na het goedkeuren van de
notulen van de vorige vergadering:
a. verslag uitgebracht door de secretaris over de werkzaamheden in het afgelopen jaar en
voornemens voor het nieuwe jaar
b. verslag uitgebracht door de penningmeester over het financiële beheer en de
ledenadministratie in het afgelopen boekjaar
c. verslag uitgebracht door de kascommissie
d. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar ingediend door de penningmeester
f. verslag van afgelopen jaar en plannen voor komend jaar uitgebracht door de ingestelde
commissies/teams
g. ingekomen stukken behandeld
h. behandeld wat verder ter tafel komt.
Artikel 21:
Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij het Dagelijks Bestuur of een meerderheid der
aanwezige stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming verlangt.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij enkele kandidaatstelling zijn de gestelde
kandidaten rechtstreeks gekozen en hoeft niet meer schriftelijk te worden gestemd.
Indien er twee of meer kandidaten zijn wordt degene op wie de meeste stemmen zijn
uitgebracht geacht te zijn gekozen. Bij het staken der stemmen vindt herstemming plaats
tussen de personen die de meeste stemmen op zich hebben verzameld. Staken de stemmen dan
nogmaals dan beslist het lot.
Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten ongetekende briefjes. Blanco stemmen en
getekende briefjes zijn van onwaarde en tellen niet mee bij het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 22:
Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering kunnen commissies/teams instellen.
Zo bestaan er vanaf 2016
- het TennisTeam
- het Baan 5 Team
- het AccomodatieTeam
- het Open Club team
De teams zijn in het bestuur vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Dit (algemeen)
bestuur komt 3 a 4 keer per jaar bijeen.
Artikel 23:
Andere ingestelde teams, die een meer tijdelijk karakter hebben, zijn niet in het bestuur
vertegenwoordigd door een afgevaardigde, maar ressorteren onder een van de reeds
functionerende bestuursleden.
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Artikel 24:
Het TennisTeam heeft tot taak de bevordering van tennisactiviteiten door middel van het
organiseren van toernooien en wedstrijden.
Zij is tevens belast met de organisatie van het competitietennis en het open toernooi.
Het TennisTeam of haar afgevaardigde is tijdens de door hen georganiseerde competitie,
toernooien of wedstrijden, in samenspraak met het AccomodatieTeam, beslissingsbevoegd ten
aanzien van baanindeling en deelneming.
Het TennisTeam heeft tot taak het tennisspel van jeugdleden op het gebied van recreatietennis
en competitietennis te bevorderen.
Het TennisTeam adviseert het bestuur over de kwaliteit van en de reguliere gang van zaken
met betrekking tot de tennistrainer(s) en is namens het bestuur het aanspreekpunt voor leden
en ouders van jeugdleden. Het Dagelijks Bestuur bepaalt welke trainers in de gelegenheid
worden gesteld lessen te geven en blijft eindverantwoordelijk.
Het TennisTeam maakt in samenspraak met de trainer(s) de lesindeling, – per groep op
sterkte/niveau, competitie-indeling en/of leeftijd.
Het TennisTeam stelt samen met de tennistrainer(s) de teams voor de KNLTB- competitie
vast.
De voorselectie voor deelname aan de bondstraining wordt bij TVHR gedaan door de
trainer(s), in samenspraak met het TennisTeam, die de in aanmerking komende jeugdleden
benadert.
Het Tennisteam stelt aan het begin van het seizoen in samenspraak met het AccomodatieTeam
en het Baan5Team een activiteitenkalender op. Zij begeleidt en/of delegeert alle
tennisactiviteiten.
Artikel 26:
Het Baan5Team heeft tot taak door middel van een juiste in- en verkoop een voor de leden zo
goed mogelijk assortiment aan dranken en etenswaren aan te bieden.
Het Baan5Team stelt een rooster van kantinediensten op voor de seniorleden die zich hiertoe
verplicht hebben.
Er bestaat de mogelijkheid deze kantinediensten af te kopen voor een jaarlijks, door het
bestuur vast te stellen, bedrag. Dit afkoopbedrag wordt in de maand april van het tennisjaar
per automatische incasso geïncasseerd door de penningmeester.
Juniorleden mogen niet in het kantinedienstrooster worden opgenomen. Evenmin mogen zij
zich achter de bar bevinden of in de bediening werkzaam zijn.
Artikel 27:
Het AccomodatieTeam heeft tot taak de eigendommen van de vereniging (niet zijnde
etenswaren uit de kantine) in de juiste staat van onderhoud te doen verkeren en waar nodig
werkzaamheden uit te voeren, aanpassingen te doen of te laten uitvoeren door derden.
Deze team is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tennisbanen, van het clubgebouw
en het clubterrein.
Aanwijzingen van het AccomodatieTeam zijn voor alle leden bindend. Zij hebben voor het
(laten) doen van noodzakelijk of tussentijds onderhoud het recht het tennisspel van leden voor
onbepaalde tijd te onderbreken.
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Artikel 28:
Het OpenClubTeam is verantwoordelijk voor extern gerichte activiteiten van de vereniging.
Hierbij is te denken aan sponsoring, ledenwerving en externe communicatie. Daarnaast richt
het OpenClubTeam zich op mogelijke inkomsten uit externe bronnen zoals
subsidiemogelijkheden en samenwerkingen met andere verenigingen of instanties.
Artikel 29:
Bij het spelen op de banen van de vereniging is tennisschoeisel en tenniskleding, zoals
voorgeschreven door de KNLTB, verplicht.
Tijdens het spel op de banen als ook bij het zich ophouden rond de tennisbanen en het
clubgebouw dienen normaal menselijke fatsoensnormen in acht genomen te worden.
Deze gedragsregels zijn door het bestuur apart schriftelijk vastgelegd en zichtbaar
opgehangen in het clubhuis. De leden dienen zich aan deze gedragsregels te houden, waarbij
ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen.
Artikel 30:
Ieder lid kan bij de secretaris de statuten en het huishoudelijk reglement inzien en
desgevraagd een kopie van deze stukken ontvangen.
Artikel 31:
Een schema van baanindelingen en speeltijden wordt door het TennisTeam schriftelijk
vastgelegd. Dit geldt ook voor de wijze waarop leden op hun beurt dienen te wachten en
waarop zij af kunnen hangen wanneer alle banen bezet zijn.
Artikel 32:
Het Dagelijks Bestuur kan haar leden sancties opleggen wanneer een lid zijn of haar
verplichtingen niet na komt, verzaakt of verzuimt.
Bestuursleden en alle teamleden zijn gerechtigd op te treden met betrekking tot de uitvoering
van de genomen sancties.
Wanneer een financiële sanctie is opgelegd berust de uitvoering hiervan bij de
penningmeester.
Artikel 33:
Wanneer een lid een klacht heeft neemt hij dit op met het bestuurslid dat dit aandachtsveld in
zijn portefeuille heeft.
Indien dit niet tot een oplossing leidt kan het lid zich schriftelijk richten tot het Dagelijks
Bestuur, via de secretaris. Het Dagelijks Bestuur als geheel zal dan een standpunt innemen
dan wel een besluit nemen en het betreffende lid aangaande de uitkomst schriftelijk, via de
secretaris, berichten.
Artikel 34:
Alle zaken waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien kunnen door het
bestuur worden geregeld.
Hollandsche Rading, maart 2017
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