Huishoudelijk Reglement TVTOW
( 1 ) Vernieuwd Huishoudelijk Reglement T.O.W. Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering
van 17 november 2014
Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 1: Men is verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en de aanwijzingen,
door het bestuur aan de kantinebeheerder en de tennisparkbeheerder opgelegd, te volgen (zie ook
artikel 23). Alle leden en gasten dienen sportkleding te dragen alsmede tennisschoenen, die geen
schade aan de banen kunnen veroorzaken.
Artikel 2: Ieder lid is verplicht (wijzigingen in) zijn of haar persoonsgegevens (adres, tel. nr., e-mail)
door te geven aan het secretariaat van de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap dient
schriftelijk te geschieden voor het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 3: De leden hebben (Ieder lid heeft) het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzondering van
bestuurs- en/of commissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging
aanwezig te zijn, tenzij het een door het bestuur als “besloten” aangemerkt evenement betreft.
Bestuursvergadering
Artikel 4: De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo vaak als de voorzitter of tenminste
3 bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de
spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te
verdagen.
Artikel 5: Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een
schriftelijke convocatie of e-mail aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum van de
vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is
daartoe verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na de indiening
van het verzoek, wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
[2] Ledenvergadering
Artikel 6: Lid 1: kandidaatstelling voor een door de Algemene Vergadering te kiezen bestuur
geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Lid 2:
kandidaatstelling door de in het eerste lid genoemde leden geschiedt door middel van inlevering bij
de secretaris van een schriftelijke verklaring waaruit de kandidaatstelling blijkt. Deze verklaring moet
minimaal de vijf handtekeningen bevatten van de leden, genoemd in artikel 6 lid 1. De schriftelijke
kandidaatstelling dient bij de secretaris te worden ingeleverd, samen met een bereidverklaring van
de gestelde kandidaat, uiterlijk tien dagen voor de Algemene Vergadering.
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Artikel 7: Een besluit door de Algemene Vergadering, welke geen betrekking heeft op een
agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 lid 9 van de Statuten.
Artikel 8: De agenda van de Algemene Vergadering bevat, behalve uit de statuten of de voorgaande
artikelen van dit reglement voortvloeiende punten welke tenminste 7 dagen voor de verzending van
de convocatie door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, die punten die de
tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
Artikel 9: 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, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde
agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Vergadering ondersteund door tenminste
4 andere leden.

Commissies
Artikel 10: Door het bestuur zijn de navolgende commissies ingesteld: een Competitie Commissie,
een Toernooi Commissie, een Kantine Commissie, een Bijzondere Evenementen Commissie, een
Jeugd Commissie, een Tennispark Commissie en een Scouting Commissie, bij voorkeur bestaande uit
een oneven aantal leden, welke voor een periode van 2 jaar benoemd worden door het Bestuur. Het
Bestuur kan hiernaast ook andere Commissies instellen.
[3] Artikel 11: De werkzaamheden van de diverse Commissies zijn als volgt:
Competitie Commissie ; Het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte; Het verzorgen van
de totale organisatie van de competitie/ clubkampioenschap. De prijsuitreiking organiseren.
Toernooi Commissie ; Het verzorgen van de totale organisatie van (open) toernooien
Bijzondere Evenementen Commissie ;
T O K commissie; het verzorgen van de totale organisatie van de Terschellinger Open
Kampioenschappen .
Waddentoernooi organisator ; het verzorgen van de totale organisatie van jaarlijkse en/of eenmalige
tennisevenementen
Tennispark Commissie
het (laten) uitvoeren, regelen, controleren en coördineren van alle werkzaamheden welke
betrekking hebben op het totale (zowel binnen- als buitenonderhoud) onderhoud van het gehele
tennispark.
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Jeugd Commissie
het beoordelen van nieuwe jeugdleden op hun speelsterkte. het bevorderen en stimuleren van het
tennisspel t.b.v. de jeugdleden . het verzorgen van de totale organisatie van de jeugdcompetitie en
toernooien . het onderkennen van de meer talentvolle jeugdspelers en deze, na goedkeuring van het
Bestuur, in te delen in de seniorencompetitie.
Kantine Commissie
het regelen en verzorgen van de inkoop en verkoop van alle food en non food artikelen in het
clubhuis, alsmede het bijhouden van een voorraadlijst. het controleren van de schoonmaak alsmede
de controle over de inrichting van het clubhuis.
Scouting commissie Het onderkennen van de meer talentvolle jeugdspelers, en deze, wanneer er
geen uitdaging meer is voor hen bij de jeugdcompetitie, door te laten stromen naar de senioren
competitie. Hierbij wordt ook beoordeeld of de mentaliteit van betreffende jeugdspelers passend is
voor de seniorencompetitie. Per seizoen stromen maximaal 2 jongens en 2 meisjes door naar de
seniorencompetitie.
[4] Op verzoek van de seniorencompetitie commissie incidenteel beoordelingen uit voeren van
nieuwe leden en een advies uit brengen in welke wedstrijd poule deze nieuwe leden geplaatst
dienen te worden. Op verzoek van de TOK-commissie incidenteel beoordelingen uit voeren van
eilander leden en een advies uit brengen op welke speelsterkte betreffende spelers ingedeeld
kunnen worden bij het jaarlijkse Terschellinger Open Kampioenschappen toernooi. De samenstelling
van de scoutingcommissie vindt plaats op de volgende wijze: 1 bestuurslid junioren en senioren, 1 lid
van de jeugdcommissie, 1 lid van de seniorencompetitie commissie, 1 tennisleraar.
Wintercompetitie Commissie ; Het organiseren van een competitie in de wintermaanden (oktober,
november, januari, februari en maart) als de reguliere competitie is afgelopen/nog niet begonnen;
Het opstellen van een speelrooster en kantinedienst.

Besluitvorming
Artikel 12 : Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Ter bepaling van het resultaat van de
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.
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Artikel 13 : Door de Algemene Vergadering kan slechts worden gekozen, een persoon die kandidaat
is gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten
aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdienste. Besluiten worden genomen met
meerderheid van stemmen, tenzij anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel
als verworpen beschouwd.
Artikel 14 : Een Bestuurslid kan te allen tijde aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle
bestuursvergaderingen, het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem;
ieder bestuurslid heeft 1 stem. Het stemrecht mag nimmer door middel van een gemachtigde
worden uitgeoefend.
Artikel 15 : Iedere 3 jaar treden 2 bestuursleden af volgens een op te maken rooster, Iedere 3 jaar
treden bestuursleden af volgens een op te stellen rooster waarbij de minimale samenstelling
overeenkomstig de statuten gewaarborgd blijft, en waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt
bepaald naar de data van toetreding. De verkiezingen van een bestuurslid, ter vervanging van de
aftredende, geschieden in de Algemene Vergadering. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een
tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij/zij vervangt volgens
rooster had moeten aftreden.
[5] Artikel 16 : 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 een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen, leden. Blijvende
ontstentenis van een of meer leden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur met in
achtneming van artikel 9 lid 7 van de statuten. In geval van blijvende ontstentenis van alle
bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk
bestuur.
Artikel 17 : Schade aan de vereniging of haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een
lid, wordt door het bestuur geheel of ten dele op dat lid verhaald.
Artikel 18 : Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c van de statuten is door de
algemene ledenvergadering op 12 december 2011 vastgesteld op EURO 7.500 en zal jaarlijks worden
geïndexeerd aan de hand van de toepasselijke indexcijfers van het CBS.
Jeugd
Artikel19 : In afwijking van artikel 4 lid 2 van de statuten behoudt het bestuur zich het recht voor
jeugdspelers van T.O.W. dispensatie te verlenen.
Artikel 20 : Er kan dispensatie verleend worden aan jeugdspelers-(sters) die uitsteken boven het
niveau van de overige jeugdleden, zulks in overleg met het bestuur, waarbij de scoutingcommissie
(jeugdcommissie samen met de trainer) adviserend optreedt. Indien de dispensatie wordt verleend,
is het jeugdlid dat dispensatie heeft verkregen, gerechtigd deel te nemen aan alle club-, en
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seniorentoernooien alsmede de seniorencompetitie, met uitzondering van het Terschellinger Open
Kampioenschap. Het jeugdlid aan wie dispensatie is verleend aanvaardt wel alle overige
verplichtingen die voor een seniorlid gelden. (artikel 4 lid 2 van de Statuten). Van de
kantinedienstverplichting zijn deze leden echter vrijgesteld.
Kantinediensten
Artikel 21 : Seniorenleden verplichten zich de hun, door de kantinecommissie opgelegde,
kantinediensten uit te voeren en zelf voor vervanging te zorgen, indien zij verhinderd zijn. De
mogelijkheid bestaat om de kantinediensten af te kopen. Jaarlijks zal door het bestuur de hoogte van
de afkoopprijs bepaald worden. Bij nalatigheid is het bestuur gerechtigd de door de algemene
vergadering goedgekeurde boeteclausule toe te passen. Leden zijn verplicht kantinediensten uit te
voeren vanaf de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.
[6] Tennisbanen
Artikel 22 : Leden zijn verplicht de baan naar behoren te vegen zoals omschreven in het
Baanreglement en/of aangegeven door de Tennispark Commissie. Bij bepaalde
weersomstandigheden kan de Tennispark Commissie besluiten geen personen toe te laten op de
banen. Bij overtreding wordt het betreffende lid geschorst overeenkomstig artikel 7 van de Statuten.
Bijzonderheden
Artikel 23 : Indien seniorenleden onrechtmatige handelingen waarnemen op de banen en/of het
clubgebouw, dan dienen zij naar eigen inzicht handelend op te treden en/of dit zo spoedig mogelijk
aan een van de bestuursleden te melden.
Artikel 24 : Reservering van de banen dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in het
baanreglement op de website van de tennisvereniging.
Artikel 25 : Leden die de hun opgelegde boete(s) niet binnen 30 dagen na de factuurdatum hebben
voldaan, worden onmiddellijk na deze expiratiedatum geschorst. De schorsing wordt opgeheven als
de betaling van de boetes en de administratiekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van de
vereniging.
Artikel 26 : De Competitie Commissie verplicht zich het competitie reglement en het
competitierooster tijdig te melden in het clubblad of op de website van de vereniging, minstens 2
weken voor aanvang van de competitie.
Artikel 27 : De Kantine Commissie verplicht zich een inventarislijst op te maken van de bezittingen en
voorraad van de vereniging.
Artikel 28 : Alle door het bestuur benoemde Commissies zijn ten alle tijden verantwoording schuldig
aan het bestuur. Het bestuur is gerechtigd beslissingen, van welke Commissie dan ook, na overleg, te
herroepen en/of te wijzigen.
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Artikel 29 : Alle leden hebben de plicht het Huishoudelijk Reglement na te leven, welke vermeld
staat op de website van de vereniging www.tvtow.nl
Artikel 30 : In alle overige gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, is het bestuur
gerechtigd op passende wijze maatregelen te nemen en/of toe te passen.
Artikel 31 : Het is personen niet toegestaan, tegen vergoeding in welke vorm dan ook, les te geven
op het tennispark zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur.
[7] Artikel 32: Studenten-/scholierenlidmaatschap: Op vertoon van een
schoolverklaring/studentenpas betalen deze 18 jaar of oudere leden het junioren lidmaatschap.
Peildatum is 1 januari.
Alcohol & Tabak
Artikel 33 : Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet en de Tabakswet gewijzigd. Er mag aan
jongeren onder de 18 jaar geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot
hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar. Op het gehele complex is het niet toegestaan
om drank te kopen en/of in je bezit te hebben als je nog geen 18 jaar bent of drank te kopen voor
en/of te geven aan iemand die nog geen 18 jaar is. Indien bij handhaving een overtreding op deze
wet wordt geconstateerd en Tennisvereniging Oost & West ontvangt hiervoor een boete, dan zal
deze boete verhaald worden op de overtreder(s). het is verboden in het clubgebouw te roken.
Anne Schaafsma, Voorzitter Annemarie Brink, Secretaris

