
Algemeen reglement

A.01 Het verenigingsjaar loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december. Men is telkens 
gedurende een volledig verenigingsjaar lid, behalve bij het eerste jaar van aanmelding.

A.02 Aanmelding als lid bij de vereniging geschiedt door ondertekening bij de van het 
inschrijvingsformulier. Ondertekening van het inschrijvingsformulier betekent dat het 
nieuwe lid akkoord gaat met de rechten en plichten, zoals vermeld in de statuten en het 
huishoudelijk reglement.

A.03 Er zijn drie vormen van lidmaatschap: Spelend lidmaatschap, Ondersteunend 
lidmaatschapen Erelidmaatschap.

A.04 De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld voor het erop 
volgende verenigingsjaar.

A.05 Bij aanmelding is men naast de normale contributie een inschrijfgeld verschuldigd. De 
hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld en 
wordt vermeld in de bijlage van dit reglement. Bij aanmelding ontvangt men een exemplaar 
van het Huishoudelijk Reglement.

A.06 Spelend lidmaatschap betekent alle rechten en plichten zoals geregeld in de statuten en 
huishoudelijk reglement zijn van toepassing.

A.07 Spelend lidmaatschap betekent de plicht tot deelname aan de bardienst. Deze verplichting 
kan jaarlijks afgekocht worden tegen een door de algemene ledenvergadering vastgesteld 
bedrag.

A.08 De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de hoogte van het boetebedrag bij het niet 
nakomen van de bardienstverplichting.

A.09 Ondersteunend lidmaatschap betekent dat het lid recht heeft op alle zaken waar een spelend 
lid ook recht op heeft, behalve het spelen van tennis op de banen van de Tennisvereniging 
Heusden. Uitzondering hierop is: 
– deelname aan het Open Toernooien
– het hebben van stemrecht in vergaderingen
– het zitting kunnen nemen in het bestuur. 
– het zitting nemen in door de algemene ledenvergadering ingestelde commissies. 

Het ondersteunend lidmaatschap geeft dus recht op zaken als: Toegang tot het tennispark en 
het clubhuis. Aanwezigheid bij de vergaderingen Aanwezigheid bij alle evenementen die 
door of namens de vereniging georganiseerd worden. 

A.10 Ondersteunend lidmaatschap betekent dat het lid géén plicht heeft tot het draaien van 
bardienst, dan wel de afkoop ervan.

A.11 Een ondersteunend lid is vrijgesteld van contributie wanneer het lid officieel, door de 
ledenvergadering benoemd, of lopende het seizoen door het bestuur aangesteld, als adviseur 
deel uit maakt van een van de commissies zoals die door de ledenvergadering jaarlijks 
ingesteld worden.



A.12 Ereleden worden als zodanig vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging benoemd 
door de algemene ledenvergadering met tenminste een meerderheid van twee derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen.

A.13 Ereleden zijn vrijgesteld van contributie en de plicht tot het vervullen van bardienst in het 
clubhuis en hebben verder dezelfde rechten en plichten als de spelende leden.

A.14 Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van het 
verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat of de ledenadministratie van de 
vereniging. Bij overschrijding van de opzegtermijn wordt het lidmaatschap geacht voor 
opnieuw een jaar verlengd te zijn.

A.15 Bij tussentijdse opzeggingen is een lid toch de contributie voor het volledige verenigingsjaar
verschuldigd.

A.16 Betaalde contributiebedragen worden slechts teruggestort in geval van verhuizing naar een 
andere woongemeente en schriftelijke afmelding bij de ledenadminstratie. Dit geldt voor de 
periode die resteert na uitschrijving tot het einde van het jaar. 

A.17 De leden wordt verwacht dat ze zich te allen tijde correct en sportief gedragen wanneer ze 
zich op het tennispark bevinden dan wel binnen enig verband op basis van hun lidmaatschap
van de vereniging elders vertoeven.

A.18 Bij misdragingen van enigerlei aard zal het bestuur maatregelen nemen. Voordat een 
maatregel genomen wordt, dienen alle betrokkenen gehoord te worden. Maatregelen kunnen 
bestaan uit bijvoorbeeld berisping, schorsing voor kortere of langere periode, uitsluiting van 
verdere deelname aan toernooi of competitie, tijdelijke ontzegging toegang tot het 
tennispark of het clubhuis etc.

A.19 Leden kunnen zich jaarlijks aanmelden voor deelname aan de tenniscompetitie. Het bestuur 
beslist op voorstel van de competitiecommissie over de definitieve toewijzing van deelname.

A.20 Wie zich opgeeft voor enige vorm van competitie, verplicht zich tot de financiële 
consequentie én tot een extra bardienst tijdens de competitiedagen.

A.21 Alle leden zijn verplicht zich te houden aan hetgeen in het baanreglement en het 
kantinedienstreglement geregeld is.

A.22 Het bestuur neemt namens de vereniging een tennisschool in de armen, die de 
tennistrainingen voor de leden verzorgt. Het staat de leden vrij van deze dienst gebruik te 
maken tegen een jaarlijks door het bestuur vastgestelde vergoeding.

A.23 Aan trainingen kan alleen maar deelgenomen worden wanneer iemand gedurende de 
volledige trainingssessie als lid van de vereniging ingeschreven staat en een 
inschrijfformulier voor de training heeft ingevuld en ondertekend.

A.24 Individuele leden mogen niet namens de vereniging externe contacten onderhouden, die ten 
doel hebben financiële of materiële ondersteuning t.b.v. de vereniging te bewerkstelligen.


