HUISHOUDELIJK REGLEMENT TAFELTENNISVERENIGING T A V E N U

Artikel 1
Lidmaatschap
1.1
Leden zijn zij die zich bij de secretaris van het bestuur als zodanig aanmelden en op de
in het 2e artikel vermelde wijze het lidmaatschap hebben verkregen.
1.2
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één verenigingsjaar en wordt
telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
1.3
Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste vóór 1 juni van tevoren schriftelijk te
geschieden.
1.4
Onder een verenigingsjaar wordt verstaan een financieel jaar, dat loopt van 1 juli tot en
met 30 juni.
1.5
Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van
het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Op dit formulier
dienen vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en
datum van het aspirant lid. Betreft het een minderjarige, dan moet dit formulier mede
zijn ondertekend door de persoon die de ouderlijke macht of het voogdijschap
uitoefent over deze minderjarige.
1.6
Het bestuur dient binnen een maand na indiening van het aanmeldingsformulier een
beslissing te nemen omtrent toelating van de aspirant leden; de beslissing dient door
middel van de publicatie in het clubblad aan de leden bekend gemaakt te worden.
1.7
Bij niet toelating door het bestuur als lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten, echter met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
De beslissing betreffende de toelating kan door de algemene ledenvergadering
herroepen worden met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
1.8
Zij die op de zwarte lijst van de NTTB voorkomen of door het bestuur van de NTTB
geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging worden.
Artikel 2
Indeling
De indeling in de senior- en juniorleden zal geschieden op grond van de gegevens, vermeld op
het aanmeldingsformulier, en wel conform de door de NTTB aangegeven richtlijnen ten
aanzien van haar competitiebepalingen. Bij Tavenu is men juniorlid tot men 18 jaar wordt.
Artikel 3
Verplichtingen leden
3.1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de regels door de verhuurder opgelegd
inzake het gebruik van het gebouw en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen
van het bestuur.
3.2
Bij deelname aan de NTTB-competitie of aan een toernooi zijn de leden verplicht de
door de vereniging voorgeschreven kleding te dragen, welke bestaat uit een oranje
shirt en een zwarte broek of rok.
3.3
Boetes die door de NTTB worden opgelegd, zijn voor rekening van de persoon in
kwestie.
3.4
De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris door te
geven.
Artikel 4
Contributie
4.1
De contributie zal op de algemene ledenvergadering voor het lopende verenigingsjaar
worden vastgesteld. Deze geldt voor een geheel verenigingsjaar, en wordt
verschuldigd per 1 juli van ieder jaar. Er kan in twee gelijke termijnen worden betaald,
te weten per 1 juli en per 1 januari van het betreffende jaar.

4.2

4.3

4.4

Bij tussentijdse aanmelding is een evenredig bedrag aan contributie verschuldigd.
Betaling daarvan moet geschieden binnen een door de penningmeester vast te stellen
termijn.
Bij beëindiging van het lidmaatschap bestaat geen recht op restitutie van de contributie
van het lopende verenigingsjaar. In bijzondere gevallen is restitutie alleen mogelijk bij
beslissing van het bestuur.
Bij het herhaaldelijk niet of niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen
jegens de vereniging kan het bestuur besluiten tot royement, conform het gestelde in
artikel 7 lid c van de statuten.

Artikel 5
Extra trainingsavond
5.1
Indien er een extra trainingsavond wordt bepaald, anders dan de reguliere speelavond,
dan gebeurt dit onder verantwoording van het bestuur. Hierbij gelden dezelfde
voorwaarden met betrekking tot het gebruik van materialen, verzekeringen e.d. als
voor de reguliere speelavond.
5.2
De kosten met betrekking tot de zaalhuur voor de extra trainingsavond dienen volledig
door de deelnemers aan de extra trainingsavond te worden opgebracht, zodat deze
avond voor de vereniging kostenneutraal is. Eventuele kosten voor ballen en slijtage
van materialen komen voor rekening van het algemeen belang.
5.3
Het minimum aantal deelnemers aan de extra trainingsavond is 10 personen.
Deelname is alleen mogelijk voor leden van Tavenu. De leden kunnen voor deze extra
speelavond uitsluitend voor een geheel verenigingsjaar intekenen.
Artikel 6
Vergaderingen
6.1
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen
van de vereniging aanwezig te zijn. Dit geldt niet voor bestuurs- en/of
commissievergaderingen.
6.2
Het bestuur vergadert minstens 2 keer per jaar, of zo vaak zij dit wenselijk acht,
waarbij minimaal het dagelijks bestuur aanwezig dient te zijn.
6.3
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, welk
rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een
algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.
Artikel 7
Algemene Ledenvergadering
7.1
Een besluit van of benoeming door de algemene ledenvergadering, dat niet
rechtstreeks betrekking heeft op een agendapunt van de vergadering is ongeldig, met
inachtneming van artikel 20 lid 8 en 9 van de statuten. Een uitzondering op deze regel
geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanig benoemde is gekozen
met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder
niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het
bestuur is te beschouwen als urgent, mits geen voorstel tot ontzetting,
statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.
7.2
De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de
voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat
tenminste 7 dagen voor de verzending van de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend,
alsmede al hetgeen de tot de bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin
wensen op te nemen.

7.3

Alle op de agenda van de algemene ledenvergadering 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, welk
rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een
algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.

Artikel 8
Verkiezing en benoeming commissies
8.1
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen met algemene of
bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken boven de grenzen van de
bevoegdheden van de benoemde commissies. 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
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. Een uitzondering is de kascommissie, welke alleen tijdens
de algemene ledenvergadering mag worden ontbonden, c.q. opnieuw worden
benoemd.
8.2
De kascommissie, bestaande uit 2 leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend
voor een jaar aangevuld met een plaatsvervangend lid dat bij afwezigheid van één van
de kascommissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het
volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden
benoemd tot lid van de kascommissie in plaats van dat lid van de kascommissie, dat
het langst in de kascommissie zitting heeft gehad.
8.3
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de 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.
8.4
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Een stem is
ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor
het uitbrengen van de stem.
Artikel 9
Verkiezingen en benoeming bestuur
9.1
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; ieder bestuurslid heeft een stem.
Het stemrecht mag niet door een gemachtigde worden uitgeoefend. Bij het staken van
de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De verkiezing van de
bestuursleden ter vervanging van de aftredende, vindt plaats in de eerste algemene
ledenvergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
9.2
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een
vice - voorzitter gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens
werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vice-voorzitter of van een ander
bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het
bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende afwezigheid van één of meer leden is
niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende
afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair
afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
9.3
Bestuursleden kunnen geen zitting nemen in de kascommissie.

Artikel 10
Taken bestuur
Het verenigingsbestuur heeft onder andere tot taak:
a. de bevordering van de tafeltennissport door onder meer verschaffing van wedstrijd- en
trainingsfaciliteiten.
b. het verzorgen van informatie aan de leden.
c. het bevorderen van informatieverschaffing aan derden.
d. begeleiden en coördineren van de door de algemene vergadering of door het bestuur
ingestelde commissies.
e. de behartiging van de belangen van de vereniging en haar leden.
f. de interpretatie en handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement, benevens
van alle vast te stellen reglementen en bepalingen.
g. het samenstellen van de competitieteams. Het bestuur stelt de personele indeling van de
teams vast en heeft de plicht de deelnemers te informeren en te horen. Indien tussentijdse
wijziging van de teams noodzakelijk mocht zijn, kan hiertoe na het horen van de
betrokken leden worden besloten. Indien dit horen uit overmacht niet mogelijk is, of in
geval van problemen, moet overleg zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden.
Indien één van leden onderdeel vormt van de spelers waar de discussie om gaat zal deze
persoon niet mee beslissen in het bestuur.
Artikel 11
Toernooicommissie
De leden van de toernooicommissie worden elke twee jaar bij de aanvang van het
verenigingsjaar door het bestuur benoemd. De taak van de commissie is het organiseren van
clubkampioenschappen, toernooien en de laddercompetitie.

Artikel 12
Plichten bestuur
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden
van:
a. de notulen waarin opgenomen de aanwezigen van alle algemene vergaderingen en
bestuursvergaderingen.
b. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde,
waarvan korter dan een jaar gebruik wordt gemaakt, hoeven daarin niet te worden
opgenomen.
Artikel 13
Schade
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.
Artikel 14
Overig
14.1 Mocht er een verschil in de interpretatie ontstaan tussen de statuten en het
huishoudelijk reglement, dan gaat hetgeen dat in de statuten is vermeld, voor.
14.2 Over hetgeen waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet, wordt beslist door het
bestuur met instemming van de algemene ledenvergadering.
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