Huishoudelijk Reglement - TV de Hei
1. Algemeen
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de
schriftelijk of mondelinge aanwijzingen van het Bestuur en/of namens het Bestuur
optredende personen (zoals de technische commissie).
Artikel 2
Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging af te geven voor automatische incasso van de
contributie en eventuele andere financiële verplichtingen (zoals ‘afkoop’).
Bestaande leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben verstrekt, betalen €
10,- extra contributie per jaar, indien zij hun verschuldigde contributie niet voor 15 maart
van het desbetreffende verenigingsjaar hebben betaald. Zij ontvangen daartoe uiterlijk 1
februari een factuur van de penningmeester.
De leden zijn verplicht de contributie te voldoen vóór 15 maart van het desbetreffende
verenigingsjaar. De penningmeester zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet
aan de verplichting tot betaling hebben gedaan, 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 die uit het lidmaatschap voortvloeien.
Artikel 3
De leden hebben het recht alle bijeenkomsten (met uitzondering van bestuurs- en
commissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging bij te
wonen.

2. Vergaderingen
Artikel 4
De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op voorspraak van de voorzitter of
minimaal 3 bestuursleden. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is
bevoegd de spreektijd van alle bestuursleden bij elk agendapunt te beperken, alsmede de
vergadering te schorsen dan wel te verdagen.
Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een
schriftelijke uitnodiging of een 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 drie bestuursleden. 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 6
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris
geschiedt door het Bestuur en/of door vijf senior-leden, ereleden of leden van verdienste.
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 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 7
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 zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden
schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de
vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
Artikel 8
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, hetwelk rechtstreeks met
het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene
Ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

3. Commissies
Artikel 9
De Algemene Ledenvergadering kan één of meerdere 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 10
De commissie, 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 Ledenvergadering 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.

4. Bestuur
Artikel 11
De op statutaire wijze tot bestuurslid 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 één stem. Dit stemrecht mag niet door
middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
Ieder jaar treden tenminste 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 bestuursleden geschieden in de eerste Algemene
Ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter
vervanging van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat
hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
Artikel 12
In de eerste vergadering van het Bestuur na de Algemene Ledenvergadering 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 meerdere door het Bestuur uit zijn midden
gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van een of meerdere 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 13
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op €
5.000.
Op dit bedrag wordt een uitzondering gemaakt voor zover het betreft het aangaan van het
contract met de bierleverancier.
Artikel 14
Het Bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden
van:
a) Namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen.
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,
welk gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet opgenomen te
worden.
Van de onder a) bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt, binnen een
week ter inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

5. Aanmeldingsformulier
Artikel 15
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten dient te worden
vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum en e-mailadres.
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 adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de
Ledenadministratie door te geven.
De vereniging is verplicht de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar te maken
in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens te verstrekken aan de KNLTB
in verband met de aanmelding als lid.

6. Introducé(e)
Artikel 16
Verwezen wordt naar het ‘Introducéreglement’ zoals vermeldt op de website van de
vereniging.
Artikel 17
Een introducé(-e) mag slechts onder geleide van het hem of haar introducerende lid van de
terreinen en goederen van de vereniging, of althans bij de vereniging in gebruik zijnde,
gebruik maken, behoudens de bevoegdheid van het Bestuur afwijking van dit voorschrift toe
te staan in bijzondere gevallen.
Artikel 18
Voor door de introducé(-e) aangerichte schade is medeaansprakelijk het lid door wie de
introductie heeft plaatsgehad.
Artikel 19
Het Bestuur is gerechtigd aan iedere introductie terstond een einde te maken, alsmede een
termijn te bepalen binnen welke dezelfde persoon niet opnieuw zal kunnen worden
geïntroduceerd. Dit op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene gedurende
de tijd van zijn introductie op bij de vereniging in gebruik zijnde terreinen of tijdens het
gebruik van aan de vereniging toebehorende of onder haar berusting zijnde goederen.

7. Zelfwerkzaamheid
Artikel 20
Ieder senior-lid dient diensten te verrichten in de door hem/haar gekozen werkzaamheden.
Hierbij kan gekozen worden uit de volgende taken:
• Baanonderhoud (*)
• Bardienst (**)
• Beheer Website (*)
• Schoonmaak kantine (*)
• Competitie- / Wedstrijd- / Toernooileiding (*)
(*) = hiervoor geldt een limiet voor het aantal personen. Bij een overschrijding van het
aantal leden t.o.v. de benodigde diensten, bepaalt het Bestuur wie voor welke dienst wordt
ingedeeld.
(**) = Iedereen die bardienst draait is wettelijk verplicht in het bezit van een IVA certificaat
te zijn. IVA staat voor ” Instructie Verantwoord Alcoholgebruik”. Dit certificaat is heel
eenvoudig via het internet te behalen. Indien een lid geen IVA-certificaat wil/kan behalen, is
het niet mogelijk om bardiensten te draaien en moeten er dus andere taken gekozen
worden.
Jaarlijks, in januari van het desbetreffende verenigingsjaar, wordt door het Bestuur het
aantal diensturen bepaald. Dit zal geschieden op basis van het ledenaantal alsmede de
activiteitenkalender.
Bestuursleden worden van deze diensten gevrijwaard, evenals de toernooi-/wedstrijdleider
van het One Dollar toernooi, het La Trappe toernooi en het Jakko Sport Heicourt Open
toernooi.
Artikel 21
De zelfwerkzaamheid kan per jaar worden afgekocht. De kosten hiervoor worden jaarlijks
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Deze kosten worden door de
penningmeester aan het begin van het jaar gelijktijdig met het lidmaatschapsgeld aan het lid
doorbelast.
Voorafgaande aan ieder jaar, doch uiterlijk vóór 1 januari, kan een lid aangeven bij de
Ledenadministratie of er een wijziging in de dienst waarin de zelfwerkzaamheid verricht
wordt, gewenst is.
Van de afkoopdiensten worden onder andere mensen betaald die buiten het
clublidmaatschap om werkzaamheden verrichten, zoals onderhoudswerkzaamheden.
Bij geen opkomst voor een dienst, door welke reden dan ook, zal de coördinator het
betreffende lid aanspreken om het verzuim mogelijk alsnog te laten herstellen. Wordt het
verzuim niet hersteld, dan zal de coördinator de penningmeester informeren om een boete

door te belasten. De hoogte van de boete wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld.
Daarnaast zal er een vrijwilligerspool worden gevormd, die benaderd kan worden voor
specifieke projecten of taken, waardoor de afkoop kan vervallen of teruggebracht kan
worden. Het Bestuur beslist voor welke projecten mensen benaderd kunnen worden om
hun zelfwerkzaamheid en welk bedrag hiermee kan worden terugverdiend.
Leden die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten dit doorgeven aan de
Ledenadministratie.
Artikel 22
Indien bij slecht weer de kantine gesloten is, wordt degene die de dienst had op de
reservelijst gezet om op een eventuele andere dag alsnog de dienst te vervullen.
De kantinecommissie maakt een overzicht van de bardiensten per maand en zorgt ervoor
dat deze minimaal een maand voorafgaande aan de diensten op de website van de
vereniging gepubliceerd wordt en via de e-mail wordt verstuurd, zodat er ruimschoots de
gelegenheid is om eventueel onderling diensten te ruilen.
Artikel 23
Op 5 februari 2008 is de uitzonderingspositie voor leden ouder dan 60 jaar komen te
vervallen. Nieuwe leden of leden die na die datum 60 jaar zijn geworden, worden geacht
binnen de Zelfwerkzaamheidsregeling mee te draaien. Dat wil zeggen dat leden die op 5
februari 2008 reeds 60 jaar oud waren en op die datum reeds lid waren van TV de Hei hun
uitzonderingspositie behouden (geen zelfwerkzaamheid).

8. Bijzondere Lidmaatschappen
Artikel 24
TV de Hei kent de mogelijkheid van bijzondere lidmaatschappen. Voor nadere informatie
wordt verwezen naar de bijzondere lidmaatschappen zoals vermeldt op de website van de
vereniging.

9. Bijzondere Activiteiten
Artikel 25
Leden zijn gerechtigd een bijzondere activiteit op het tennispark te organiseren, na
goedkeuring door het Bestuur. Deze activiteiten dienen in directe relatie te staan tot de
vereniging, dat wil zeggen een tennisactiviteit.
Het lid dient het plan voor te leggen aan het Bestuur, met opgave van de aard van de
activiteit, het tijdstip en de duur van de activiteit, alsmede de verantwoordelijke voor de
coördinatie.
Artikel 26
Het Bestuur zal in de regel uitsluitend goedkeuring geven aan een bijzondere
activiteit, indien tenminste aan de navolgende voorwaarden is voldaan: – De
activiteit niet plaatsvindt op een competitie- of toernooidag; – Het duidelijk is wie de
activiteit coördineert;
– De kantinecommissie akkoord gaat met de organisatie;
– Er geen commercieel belang is voor de organisator;
– Er altijd tenminste één baan voor recreatief spelen van andere leden beschikbaar blijft
en
dit tijdig aan de leden is gecommuniceerd.
Artikel 27
In het kader van sponsoring, bestaat de mogelijkheid tot het organiseren van bedrijfstennistoernooien op het tennispark. Initiatieven hieromtrent dienen aan het Bestuur te worden
voorgelegd.

10.Slotbepalingen
Artikel 28
Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de
vereniging.
Artikel 29
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 31 Maart 2018.

