HUISHOUDELIJK REGLEMENT
T.V. MEIHOVEN

1.

Aanmelding en toelating als lid

Artikel 1
Aanmelding als lid van de vereniging vindt plaats door middel van het indienen van een volledig
ingevuld aanmeldingsformulier bij de secretaris/ledenadministrateur.
Artikel 2
1.
Het bestuur van de vereniging is bevoegd om de toelating van leden tijdelijk stop te zetten,
waarvan het bestuur mededeling zal doen aan diegenen die een aanvraag tot toelating
indienen. Indien sprake is van een tijdelijke ledenstop zullen aanvragen tot toelating op volgorde
van binnenkomst op een wachtlijst worden geplaatst.
2.
Bij de beslissing over de toelating zal door het bestuur de volgorde van de wachtlijst worden
aangehouden. In bijzondere gevallen kan van deze regel worden afgeweken, zulks ter
beoordeling van het bestuur.
2.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 3
1.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid van de vereniging dient schriftelijk (brief of e-mail)
plaats te vinden bij de secretaris/ledenadministrateur.
2.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
3.
Bij opzegging in de loop van het verenigingsjaar vindt geen restitutie van de door het lid
betaalde contributie plaats. In bijzondere gevallen kan van deze regel worden afgeweken, zulks
ter beoordeling van het bestuur.
4.
Bij opzegging van het lidmaatschap dient het lid de in bezit zijnde sleutel van het tenniscomplex
in te leveren bij de secretaris/ledenadministrateur.
3.

Contributie

Artikel 4
De hoogte van de contributie per categorie leden wordt jaarlijks bij besluit van de algemene
ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 5
1.
Het lid is verplicht de verschuldigde contributie vóór 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar
over te maken naar de penningmeester van de vereniging.
2.
De ledenadministratie draagt er zorg voor dat de leden tijdig een betalingsherinnering hebben
ontvangen.
4

Bestuur (kandidaatstelling, verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden)

Artikel 6
1.
Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen bestuurslid
geschiedt door het bestuur of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
2.
Bij kandidaatstelling door het bestuur dient het bestuur zich ervan te vergewissen dat de te
stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.
3.
Kandidaatstelling door de leden vindt plaats door middel van inlevering bij de secretaris van een
daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat,
uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering.
4.
Over iedere benoeming tot bestuurslid wordt afzonderlijk gestemd.

Artikel 7
1.
De op statutaire wijze tot bestuurslid van de vereniging benoemde is verplicht het lidmaatschap
van het bestuur te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
2.
Ieder jaar treden twee of drie bestuursleden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster
van aftreden. Ook treden jaarlijks de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs af.
3.
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4.
De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende vindt plaats in de eerste
algemene ledenvergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
5.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het
tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens rooster had moeten aftreden.
5.

Vergaderingen van het bestuur

Artikel 8
1.
De voorzitter van het bestuur is bevoegd tot het ter vergadering bijeenroepen van het bestuur.
2.
De voorzitter is verplicht tot het ter vergadering bijeenroepen van het bestuur als tenminste drie
bestuursleden dit wensen.
3.
Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering
niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot
bijeenroeping bevoegd.
Artikel 9
1.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een
waarnemend voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
2.
De waarnemend voorzitter neemt, bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden
waar.
3.
Bij ontstentenis van de waarnemend voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens
werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen
leden.
4.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden
van het bestuur.
5.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de laatst reglementair
afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
Artikel 10
Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen als de meerderheid van het aantal bestuursleden
aanwezig is.
Artikel 11
1.
Het bestuur draagt zorg voor een actuele, volledige en overzichtelijke administratie van de
relevante gegevens van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen (ledenadministratie).
2.
Het bestuur draagt periodiek (minimaal 1x per jaar) zorg voor publicatie van de ledenlijst.
3.
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c van de Statuten wordt gesteld op € 25.000,00.
6.

Commissies

Artikel 12
1.
Het bestuur van de vereniging is bevoegd tot het instellen van één of meer commissies.
2.
De leden van een commissie worden voor de periode van één jaar benoemd door de algemene
ledenvergadering.
3.
Een commissie is niet bevoegd om buiten de gegeven opdracht, taakstelling en/of
bevoegdheden te treden.
4.
Een commissie, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de
Statuten, kan te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden
van een commissie door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden
vervangen.

Artikel 13
1.
De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, 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.
2.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene
ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van het lid van de
commissie dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
7.

Algemene ledenvergadering

Artikel 14
1.
De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen vóór
de verzending van de uitnodigingen door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is
ingediend alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden op de
agenda wensen te plaatsen.
2.
Alle op de agenda van de algemene ledenvergadering voorkomende punten worden in die
vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder agendapunt wordt tevens behandeld
ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het
aan de orde zijnde agendapunt samenhangt en wordt ondersteund door tenminste vier andere
leden.
Artikel 15
1.
Als geen van de stemgerechtigde leden stemming verlangt over een aan de orde gesteld
voorstel dan wordt het voorstel als aangenomen beschouwd. In het tegenovergestelde geval
wordt tot stemming overgegaan.
2.
Als meerdere personen kandidaat zijn gesteld voor een functie wordt tot stemming overgegaan;
stemming over personen vindt plaats door middel van gesloten briefjes.
3.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de Statuten of het
Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.
4.
Ter bepaling van het resultaat van een stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten
beschouwing. Een stem is ongeldig als op het stembriefje iets anders is aangegeven dan
noodzakelijk is voor het uitbrenegen van de stem.
5.
Bij staking van de stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
6.
Een besluit van of benoeming door de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking
hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16
leden 9 en 10 van de Statuten.
8.

Overige bepalingen

Artikel 16
1.
Iedere aanwezige op het tenniscomplex (leden, genodigden, introducés, belangstellenden) dient
zich te houden aan de regels zoals gesteld in het ter plaatse geldende baanreglement en aan
de aanwijzingen die door of namens het bestuur worden gegeven.
2.
Leden dienen wijzigingen in adres, telefoonnummer, e-mailadres e.d. tijdig door te geven aan de
ledenadministratie.
3.
Schade aan (de bezittingen van) de vereniging die wordt toegebracht of mede veroorzaakt
wordt door een lid kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.
4.
Desgewenst kan ieder lid van de vereniging kennis nemen van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van TV Meihoven d.d. 23 maart 2009.

