HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het
bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de tennisbanen
gepaste tenniskleding en schoeisel te dragen.
Artikel 2
Aanmelding dient te geschieden overeenkomstig hetgeen is opgenomen artikel 5 lid 1 van de statuten.
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld:
naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum alsmede emailadres.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging
opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere
verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen, via de website van de vereniging,
ten spoedigste aan de ledenadministrateur op te geven.
De vereniging is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de
aanmelding als lid.
Aanmelding kan op ieder moment van het jaar geschieden. Zodra het verschuldigde inschrijfgeld en
contributie zijn ontvangen, staat men als lid geregistreerd en is men speelgerechtigd.
Als bewijs van lidmaatschap ontvangt men zo spoedig mogelijk na ontvangst van het entreegeld en de
contributie de KNLTB-ledenpas.
Veranderingen van gegevens zoals vermeld in artikel 2 van dit Huishoudelijk Reglement dienen zo
spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 15 februari
van het desbetreffende verenigingsjaar. Voor aanmeldingen ontvangen na 1 februari bedraagt de
betalingstermijn 14 dagen.
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling
hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde
termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer
bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht
te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
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Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het
desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met
de incasso verbonden kosten verschuldigd.
Artikel 3
Opzegging dient te geschieden overeenkomstig hetgeen is opgenomen in artikel 6 lid 2 van de statuten.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de het verenigingsjaar (31 december) met inachtneming van
een opzegtermijn van vier weken; dus een opzegging voor uiterlijk 1 december van het lopende
verenigingsjaar betekent beëindiging van het lidmaatschap met ingang van het eerstvolgende
verenigingsjaar. Zolang een lid niet heeft opgezegd blijft men lid van de vereniging en derhalve
contributie plichtig. Indien een lid gedurende het verenigingsjaar opzegt heeft het betreffende lid geen
recht op contributievermindering respectievelijk restitutie.
Namens de secretaris is de ledenadministrateur belast met de uitvoering van het gestelde in artikel 2
en 3 van dit Huishoudelijk Reglement.
Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen der vereniging,
niet zijnde bestuurs- en commissievergadering(en) aanwezig te zijn.
Artikel 5
Van de leden wordt een correct en sportief gedrag verlangd.
Artikel 6
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. Onder schade wordt mede
begrepen elke door de KNLTB aan de vereniging opgelegde boete wegens het niet nakomen, door
leden van de vereniging, van competitie- en andere van toepassing zijn KNLTB reglementen.
Moedwillige vernielingen evenals onbehoorlijk of aanstootgevend gedrag kunnen tevens met
schorsing worden gestraft.
Artikel 7
Auto’s, bromfietsen en rijwielen dienen uitsluitend op het daartoe bestemd terrein te worden
geplaatst en dienen te worden afgesloten.
Artikel 8
De overige rechten en plichten van de leden zijn verder geregeld in de volgende aanvullende
reglementen:
•
•

Parkreglement;
Reglement baanreservering (inclusief spelen bij kunstlicht).

TC De Kikkers – Huishoudelijk Reglement 22 maart 2018

Pagina 2 van 10

Artikel 9
Van alle seniorleden kan worden verlangd dat zij binnen redelijke grenzen en gedurende een beperkt
aantal uren (minimaal 2 x 2 uur) per jaar vrijwilligerstaken verrichten.
De leden zijn verplicht, behoudens bij tijdige voldoening van een compensatiebedrag hieraan gevolg
te geven. De hoogte van deze gestaffelde compensatiebijdrage, in relatie tot het tijdstip van afmelding,
wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene vergadering maar zal nimmer meer belopen dan 35 procent
van de voor dat verenigingsjaar geldende contributie voor seniorleden.
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het
desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met
incasso verbonden kosten verschuldigd.
Artikel 10
Seniorleden van de vereniging kunnen, ongeacht hun leeftijd, opteren voor een lidmaatschap met een
beperking van speelrechten. Deze beperking betreft een beperking van de afhangtijd (“overdag”) dan
wel een beperking van de speelperiode (“dal maanden”). Deze lidmaatschapsvormen geven,
behoudens een beperking van de speelrechten, gelijke rechten en verplichtingen als seniorleden.
Speciaal voor studenten (bij aanvang van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder maar nog geen 28 jaar),
is er een studentenlidmaatschap. Dit lidmaatschap geeft recht op een studentenkorting op de
verschuldigde contributie voor seniorleden. Om in aanmerking te komen voor het
studentenlidmaatschap dient jaarlijks, vóór aanvang van het verenigingsjaar, een geldig bewijs van
inschrijving voor het volgen van een dag studie, aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling, aan
de ledenadministrateur te worden verstrekt. Het studentenlidmaatschap geeft gelijke rechten en
verplichtingen als seniorleden. Studenten kunnen desgewenst tevens opteren voor een lidmaatschap
met beperking van speelrechten.
Juniorleden van de vereniging kunnen opteren voor een lidmaatschap met een beperking van
speelrechten. Deze beperking betreft een beperking van de speelperiode (“dal maanden”). Deze
lidmaatschapsvorm geeft, behoudens een beperking van de speelrechten en het niet kosteloos kunnen
deelnemen aan door de vereniging georganiseerde trainingen, gelijke rechten en verplichtingen als
juniorleden.
In aanvulling op bovenstaande geeft een lidmaatschap met een beperking tot de dal maanden geen
recht op gezinskorting. Ook is het niet mogelijk gebruik te maken van de regeling tot doorschuiven van
contributie.
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Artikel 11
De speelperiode alsmede de afhangtijden per categorie lid zijn als volgt:
Categorie
Senior
Senior - overdag
Senior – dal maanden
Junior
Junior – dal maanden

Periode

Afhangen

1 april – 30 september
1 april – 30 september
1 augustus – 30 september
1 april – 30 september
1 augustus – 30 september

van 08.00 uur tot 22.45 uur
van 08.00 uur tot 18.00 uur
van 08.00 uur tot 22.45 uur
van 08.00 uur tot 18.30 uur
van 08.00 uur tot 18.30 uur

Voor jeugdleden van 12 tot en met 17 jaar geldt een verruimde mogelijkheid tot afhangen. Zij mogen
afhangen tot 20.30 uur.
Donateurs van de vereniging hebben geen speelrechten.
Introducée / dagpas
Artikel 12
Het doel van het toekennen van speelrechten aan introducés is om onze leden te stimuleren om nietleden mee te nemen naar ons tennispark en enthousiast maken voor de tennissport en onze vereniging
in het bijzonder.
1. Het als verenigingslid meenemen van een introducé wordt van harte aangemoedigd en afhangen
is gedurende de periode van 1 april tot 1 augustus mogelijk tot uiterlijk 18:00 uur. Gedurende de
maanden augustus en september kan worden afhangen tot uiterlijk 22.45 uur.
2. Een door een lid van TC De Kikkers meegebrachte introducé wordt aangemeld bij de kantine waar
de introducé, tegen betaling van een door Algemene Ledenvergadering jaarlijks vast te stellen
bijdrage, wordt ingeschreven (onder meer naam, email en datum) en een introducépas krijgt
uitgereikt. Doel van de registratie is om introducés op een later moment in het kader van
ledenwerving te kunnen benaderen en om controle op het gebruik van de introducéregeling
mogelijk te maken.
3. De baan waarop gespeeld gaat worden, wordt afgehangen door het introducerende lid en door de
introducé(s). Het personeel van de kantine is door het bestuur bevoegd om controle uit te voeren
op het afhangen en de correcte naleving van het introducébeleid.
4. Het bestuur is bevoegd om leden die zich niet houden aan het introducébeleid te royeren.
5. Het gestelde onder de leden een tot en met vier is tevens van toepassing op niet-leden die zonder
introducerend verenigingslid gebruik willen maken van de buitenbanen. Geïnteresseerde nietleden dienen zich aan te melden bij de kantine waar na betaling van een door Algemene
Ledenvergadering jaarlijks vast te stellen bijdrage, en registratie van onder meer naam, email en
datum een dagpas wordt uitgereikt.
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Vergaderingen
Artikel 13
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie
bestuursleden dit wensen. In elk geval dient tenminste éénmaal per twee maanden een
bestuursvergadering te worden belegd. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is
bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te
schorsen of te verdagen.
Artikel 14
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke
convocatie (waaronder tevens gerekend wordt een email) aan ieder bestuurslid, tenminste veertien
dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de
voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan
dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen
achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot
bijeenroeping bevoegd.
Artikel 15
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het
bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen
kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat,
uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 16
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van
dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der
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.
Artikel 17
Alle op de agenda van een 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 agendapunt
samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere
leden.
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Commissies
Artikel 18
De algemene vergadering kan één of meer 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 - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten - kunnen
te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig
door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
Artikel 19
De kascontrolecommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden,
wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat
bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal
in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid
van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft
gehad.
Artikel 20
Alle commissies als bedoeld in artikel 21 van dit reglement worden benoemd voor de duur van één
jaar, zulks onverkort het gestelde in artikel 18 van dit reglement.
Artikel 21
Door het bestuur worden jaarlijks in ieder geval de volgende commissies benoemd:
1. COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN met als algemene taak de behartiging van iedere georganiseerde
en prestatiegerichte tennisactiviteit;
2. COMMISSIE JEUGD ZAKEN met als algemene taak de behartiging van alle belangen die de jeugd
betreffen;
3. EVENEMENTENCOMMISSIE met als algemene taak het behartigen van alle recreatieve activiteiten
voor seniorleden, behoudens het Open Toernooi;
4. COMMISSIE OPEN TOERNOOI met als algemene taak het behartigen van alle belangen die het
Open Toernooi betreffen;
5. BEHEERCOMMISSIE met als algemene taak de behartiging van alle technische en materiële zaken
die het tennissen mogelijk maken als mede het behartigen van een goede organisatie in de
kantinefaciliteiten;
6. PR- en SPONSORCOMMISSIE met als taak de verzorging van de communicatie- en
informatievoorzieningen van en naar leden als mede het initiëren en onderhouden van contacten
met sponsoren, media en bedrijfsleven;
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7. COMMISSIE SIK met als algemene taak het behartigen van de belangen van Stichting Indoortennis
De Kikkers.
Een nadere precisering van de taken van deze commissies wordt door het bestuur vastgesteld in goed
overleg met de voorzitter van deze commissies welke voorzitters door het bestuur in functie worden
benoemd. Met uitzondering van de voorzitter van de commissie Open Toernooi, behoren de
voorzitters van bovenstaande commissies tot het bestuur van TC De Kikkers.
De commissie SIK, is een door de algemene vergadering ingestelde commissie waaraan in
stichtingsvorm een zelfstandige rechtsbevoegdheid is toegekend onder de naam Stichting
Indoortennis De Kikkers. De voorzitter van de commissie SIK behoort tevens tot het bestuur van
Stichting Indoortennis De Kikkers.
Besluitvorming
Artikel 22
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.
Artikel 23
Stemming over personen geschiedt 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.
Artikel 24
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering
kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en
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.
Bestuur
Artikel 25
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te
aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle
bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem;
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ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden
uitgeoefend.
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
11 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De
verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene
vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een
tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens rooster
had moeten aftreden.
Artikel 26
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter
gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis
van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door
één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer
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.
Artikel 27
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op € 25.000.
Verplichtingen van het bestuur
Artikel 28
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
1. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
3. de bezittingen en schulden van de vereniging.
Kleine voorwerpen van geringe waarde, en waarvan het 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 omtrent zijn eigen gegevens.
Hoogte contributie-, entreegelden en overige bijdragen
Artikel 29
De contributie-, entreegelden en overige bijdragen worden jaarlijks aangepast met tenminste de
algemene prijspeilstijging, zoals die blijkt uit het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau van de
Statistiek betrekking hebbend op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
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Indien en voor zover de, op basis van de aan de algemene vergadering ter goedkeuring overlegde,
begroting de geïndexeerde contributie-, entreegelden en overige bijdragen niet voldoende zijn ter
dekking van de toetsingsnorm worden de gelden en bijdragen zodanig naar boven bijgesteld dat een
volledige dekking wordt gerealiseerd.
De toetsingsnorm wordt gedefinieerd als het saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor die baten en
lasten die niet direct generiek toerekenbaar zijn aan het bieden van gelegenheid tot het beoefenen
van het tennisspel. Onder baten en lasten die niet direct toerekenbaar zijn wordt onder meer verstaan:
1. bijdragen door de vereniging aan deelname aan competities en evenement;
2. bijdragen door de vereniging aan deelname aan jeugd- en selectietrainingen anders dan de basis
training aangeboden een jeugdleden;
3. sponsorbijdragen onder aftrek van daaraan gerelateerde kosten;
4. exploitatieresultaat kantine.
Bovenstaande laat onverlet dat de algemene vergadering, op een gemotiveerd voorstel van het
bestuur, kan besluiten tot een korting op de contributiegelden. Deze korting wordt buiten
beschouwing gelaten bij de bepaling van de indexering in een volgend jaar.
Informatie
Artikel 30
De communicatie tussen bestuur en de leden alsook tussen commissies en leden evenals het
verstrekken van alle relevante informatie voor de leden geschiedt in principe door middel van de
verspreiding van drukwerk, de website, per e-mail dan wel middels het publicatiebord.
Op de website zijn opgenomen alle reglementen zoals genoemd in artikel 8 van dit Huishoudelijk
Reglement. Deze reglementen kunnen in de loop van het verenigingsjaar wijzigingen ondergaan,
indien daartoe naar oordeel van het bestuur in de praktijk behoefte bestaat. Deze wijzigingen dienen
op de eerstvolgende ledenvergadering aan het oordeel van de leden te worden onderworpen.
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Artikel 31
Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan worden gewijzigd door een besluit van een
algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft
plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement
woordelijk is vermeld.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet worden genomen met een meerderheid
van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden.
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Slotbepalingen
Artikel 32
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit
reglement, tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
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