
Huishoudelijk reglement TIE-Break Leidschendam. 

 

Rechten en verplichtingen van leden: 
Artikel 1. 
1. De leden zijn verplicht zich te houden het ter plaatse geldende baanreglement en de aanwijzingen 

van de baanexploitant. 
2. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Tevens zijn 

zij verplicht de contributie te voldoen voor 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van 
het tennisseizoen). Bij te laat betalen worden in de ALV vastgestelde administratiekosten in rekening 
gebracht. 
 
 

Aanmelding: 
Artikel 2. 

Aanmelding geschied door middel van een aanmeldingsformulier. Op het aanmeldingsformulier dient 
te worden vermeld: naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-
mailadres. Het ondertekende aanmeldingsformulier dient bij de secretaris van de vereniging te 
worden ingeleverd,  
 

 

Opzegging lidmaatschap: 
Artikel 3. 

Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar 
door het bestuur te zijn ontvangen. Het verenigingsjaar loopt af op 31 oktober, opzegging moet dus 
geschieden voor 1 oktober. Bij te laat opzeggen is de contributie voor het volgende verenigingsjaar 
verschuldigd.  

 
 

Verplichtingen van het bestuur: 
Artikel 4. 
1. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: 

a. Namen en adressen van de leden, ereleden en donateurs; 
b. Presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het 

bestuur; 
c. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde , 

waarvan gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, hoeven daarin niet te worden 
opgenomen. 

2. Het bestuur draagt zorg voor het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de baanexploitant. 
 
 

Algemene ledenvergaderingen 
Artikel 5. 
1. Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt 

door het bestuur en/of door vijf leden. 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, met een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, 
uiterlijk drie dagen voor de algemene ledenvergadering. 

2. Als van te voren geen kandidaten zijn aangedragen en er wel een vacature is kan kandidaatstelling 
ook plaatsvinden in de algemene ledenvergadering. 

3. De leden van de bestuur worden jaarlijks opnieuw benoemd. De maximale periode voor een 
bestuursfunctie is 3 jaar. Hiervan kan alleen worden afgeweken als er geen andere kandidaten zijn. 

4. De in artikel 11 lid 4 van de Statuten bedoelde commissie wordt jaarlijks opnieuw benoemd. De 
samenstelling van deze commissie dient ieder jaar anders te zijn. 

5. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten voortvloeiende 
punten, ieder voorstel, dat een meerderheid van de op de algemene ledenvergadering aanwezige 
leden daarin wenst op te nemen. 

6. 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 als dit rechtstreeks samenhangt met het aan de orde zijnde 
agendapunt. 

 
 

Introducées: 
Artikel 6. 

Het is mogelijk niet-leden te introduceren. Hiervoor gelden de volgende regels: 
a. Er mag alleen worden geïntroduceerd als het rustig is. Dit mede ter bepaling van overige 

aanwezige leden. 
b. Eigen leden hebben altijd voorrang boven introducées. 
c. Het lid dat de introducé meeneemt meldt dit bij de bar van Overdam en verkrijgt daarvoor 

desgewenst een introductiekaart. 
d. Een introducé mag maximaal 3 keer per seizoen worden geïntroduceerd. 
e. Een vergoeding, die jaarlijks wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering, wordt betaald 

aan de vereniging. 
f. Introductie wordt gemeld aan het bestuur. 

 
 

Baangebruik en baanreservering: 
Artikel 7. 
1. Ieder jaar wordt op de algemene ledenvergadering bepaald op welke dagdelen banen worden 

gehuurd. Voor de start van het seizoen worden de nummers en tijdstippen van de gehuurde banen 
aan de leden gecommuniceerd.  

2. Spelen kan zonder van tevoren te reserveren. Wachttijd is dan mogelijk. Tevens is het mogelijk dat er 
wordt geloot om te bepalen wie de niet eerder gereserveerde baan het eerst mogen gebruiken. 
Leden die hebben gereserveerd hebben voorrang. 

3. Reserveren: Het is mogelijk om tevoren een baan te reserveren op de afgesproken wijze (een 
binnen de vereniging afgesproken afschrijflijst/digitale methode). Hierbij gelden de volgende regels: 

a. Intekenen altijd met voor- en achternaam 
b. Er mag slechts 1 keer vooruit worden gereserveerd voor de tijdsduur van 45 minuten 
c. Er mag voor maximaal één baan voor het gehele seizoen worden gereserveerd op een vast 

dagdeel voor een vast tijdsblok van 45 minuten en wel voorafgaand aan het seizoen 
(seizoensreservering). Voor de seizoensreservering is per dagdeel 1 baan beschikbaar. Als 
meer dan 4 leden zich aanmelden voor hetzelfde tijdsblok zal het bestuur de betreffende 
leden hiervan op de hoogte stellen en hen vragen om hierover tot een onderlinge regeling te 
komen. 

d. Indien er sprake is van een seizoensreservering bevestigen de leden minimaal 24 uur van 
tevoren of zij daadwerkelijk zullen komen spelen, omdat andere leden het betreffende 
tijdsblok anders niet kunnen gebruiken. Indien de reservering niet tijdig is bevestigd, vervalt 
deze voor de betreffende week. 

e. De seizoensreservering geldt als een reservering als bedoeld onder b). Het is mogelijk de 
seizoensreservering in een bepaalde week om te zetten in een reservering voor een ander 
tijdsblok van 45 minuten in de betreffende week. 

4. Indien met minder dan 4 personen wordt gespeeld mogen andere leden altijd aanschuiven (tot 4). 
 
 
Slotbepaling: 
Artikel 8. 
1. De Statuten en het Huishoudelijk reglement worden gepubliceerd op de website van de vereniging. 

Desgewenst kan een lid één exemplaar hiervan opvragen bij de secretaris. 
2. Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 16 november 2017. 
 


