Tennisvereniging Smash Easterein
Stittenserleane 29A
8734 HC Easterein

Huishoudelijk Reglement Tennisvereniging Smash Easterein
Artikel 1 – Algemeen.
Tennisvereniging Smash Easterein, hierna te noemen als TV Smash, is een vereniging met een volledige
rechtsbevoegdheid.
Artikel 2 – Leden.
De leden van TV Smash zijn te verdelen in:
•

2.A Seniorleden.

Dit zijn personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.
Voor deze personen gelden alle rechten en verplichtingen volgens de Statuten TV Smash en het Huishoudelijk
Reglement. Seniorleden zijn verplicht tot het betalen van contributie alsmede de jaarlijkse bondsbijdrage aan
de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, hierna te noemen als KNLTB.
•

2.B Juniorleden.

Dit zijn personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben
bereikt.
•

2.C Ereleden en Leden van Verdienste.

Dit zijn personen die zich op een bijzonder of eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden en die
tot Erelid of Lid van Verdienste zijn benoemd bij algemeen besluit door de Algemene Ledenvergadering door
tenminste tweederde van de stemmen. Ereleden en Leden van Verdienste hebben de zelfde rechten en
verplichtingen volgens de Statuten TV Smash en het Huishoudelijk Reglement. Met in achtneming van Artikel 8
lid 4 der Statuten TV Smash zijn Ereleden en Leden van Verdienste vrijgesteld tot de verplichting van het
betalen van contributie met uitzondering van het betalen van de jaarlijkse bondsbijdrage aan de KNLTB.
•

2.D Competitieleden.

Dit zijn personen die teamlid zijn van één van de KNLTB competitieteams van TV Smash en nog geen lid zijn van
de vereniging volgens artikel 2 Lid A, B of C. Competitieleden hebben de zelfde rechten en verplichtingen
volgens de Statuten TV Smash en het Huishoudelijk Reglement, met als uitzondering het nemen van zitting in
het Bestuur alsmede het stemgerechtigd zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Competitieleden zijn niet verplicht tot het betalen van contributie voor de periode van maximaal 1
verenigingsjaar binnen een periode van 5 achtereenvolgende verenigingsjaren. Wel is men verplicht tot het
betalen van de jaarlijkse bondsbijdrage aan de KNLTB. Na de periode van 1 verenigingsjaar wordt een
competitielid gerekend tot volwaardig lid van TV Smash volgens artikel 2 lid A of lid B. Opzeggen van een
competitielidmaatschap geschiedt volgens artikel 5.
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•

2.E Ondersteunende leden.

Dit zijn personen die werkzaam zijn voor TV Smash in één van haar commissies. Ondersteunende leden zijn
geen lid volgens artikel 2 lid A, B, C of D. Ondersteunende Leden zijn niet verplicht tot het betalen van
contributie alsmede de jaarlijkse bondsbijdrage aan de KNLTB. Ondersteunende Leden zijn niet speelgerechtigd
volgens Artikel 3.
In bijzondere gevallen of uitzonderingen, beslist het Bestuur of een Buitengewoon Lid wel speelgerechtigd is.
Mocht een persoon Buitengewoon Lid zijn en wél speelgerechtigd, dan is deze persoon verplicht tot het
betalen van de jaarlijkse bondsbijdrage aan de KNLTB.
Artikel 3 – Lidmaatschap / Speelgerechtigde leden.
Onder Speelgerechtigde Leden worden verstaan:
•

Leden volgens artikel 2 Lid A, B, C en D.

Onder Speelgerechtigd wordt verstaan:
•
•
•

•
•
•
•
•

Recht tot het nemen van zitting in het Bestuur volgens artikel 9 lid 2 der Statuten TV Smash.
Recht tot het nemen van zitting in Commissies volgens artikel 10 lid 5 der Statuten TV Smash.
Het hebben van stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering met uitzondering van leden volgens
artikel 2 lid b, d en e. In bijzondere gevallen hebben leden volgens artikel 2 lid e, wel stemrecht bij
wijze van beslissing door het bestuur.
Het recht hebben tot indienen van agendapunten of kandidaatstelling op de Algemene
Ledenvergadering volgens Artikel 12 en 14 der Statuten TV Smash.
Recht tot het deelnemen aan alle activiteiten van TV Smash.
Recht tot het deelnemen aan de KNLTB regio- of landelijke competitie in naam van TV Smash.
Recht tot het deelnemen aan de KNLTB Friesland Cup in naam van TV Smash .
Het verzekerd zijn tegen ongevallen middels de KNLTB Ongevallenverzekering.

Artikel 4 – Wachtlijst.
In bijzondere gevallen zal het Bestuur van TV Smash het aantal speelgerechtigde leden vaststellen en zal er een
wachtlijst worden ingesteld.
Artikel 5 – Einde van het lidmaatschap.
Met inachtneming van artikel 6 der Statuten TV Smash, gelden voor de leden van TV Smash de volgende
bepalingen:
a. door het overlijden van het lid.
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur via de ledenadministrateur
welke statutair direct onder de penningmeester valt.
c. door opzegging namens de vereniging (voldoet niet meer aan verplichtingen)
d. door royement (wordt uitgesproken door Algemene Vergadering)
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e.

f.

g.

h.

Personen die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen of door het bestuur van de KNLTB zijn
geschorst, kunnen geen lid zijn of worden van TV Smash ten tijde van de duur van de vermelding of
schorsing.
Personen die op de zwarte lijst van TV Smash voorkomen of door het bestuur van TV Smash zijn
geschorst, kunnen geen lid zijn of worden van TV Smash ten tijde van de duur van de vermelding of
schorsing.
Bij verzuim van tijdige opzegging tot en met 30 november van het lopende verenigingsjaar (=boekjaar)
blijft de verschuldigde contributie inclusief de bondsbijdrage aan de KNLTB voor het gehele
daaropvolgende verenigingsjaar invorderbaar. Restitutie van reeds betaalde gelden vindt niet plaats
bij niet tijdige opzegging.
In bijzondere gevallen of uitzonderingen beslist het Bestuur.

Artikel 6 – Aan- en afmelden.
Leden melden zich af en aan bij de Ledenadministratie welke statutair onder de Penningmeester valt.
Afmelding of opzegging van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Onder schriftelijke
opzegging wordt tevens verstaan het opzeggen per Email.
Artikel 7 – Contributie.
Alle leden die speelgerechtigd zijn, betalen jaarlijks een door de KNLTB vastgestelde bondsbijdrage alsmede de
in Artikel 8 der Statuten TV Smash bedoelde contributies en overige bijdragen. Alle extra kosten worden in
principe betaald door de leden die deze kosten maken.
Artikel 8 – Wijze van betaling.
a.

Betaling van de verschuldigde contributie en overige bijdragen geschiedt middels een jaarlijkse nota,
te voldoen binnen een betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening, vermeldt op de nota.
Verschuldigde bedragen dienen te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van TV Smash
met vermelding van Lid- en Notanummer. Contante betaling van de nota is niet mogelijk.
1. Vanaf seizoen met jaargang 2010, is het voor nieuwe leden verplicht om
verschuldigde contributie en overige bijdragen te voldoen via Automatische
Incasso. De Automatische Incasso wordt eenmalig ondertekend en is geldig
gedurende de volledige lidmaatschapsduur. Huidige leden kunnen niet
worden verplicht tot het betalen via Automatische Incasso maar zullen
hiertoe wel worden verzocht.
b. Vervallen.
c. Bij niet betalen van de nota binnen de gestelde betalingstermijn volgens artikel 8 lid a, volgt eenmalig
een herinneringsnota te voldoen binnen 20 dagen na dagtekening. De nota zal worden vermeerderd
met €3, - administratiekosten. Tevens zal het Dagelijks Bestuur hiervan in kennis worden gesteld.
d. Mocht de nota na de betalingstermijn zoals genoemd in Artikel 8 lid c nog niet zijn voldaan, dan zal het
Dagelijks Bestuur onverwijld het betreffende lid schorsen volgens Artikel 7 der Statuten TV Smash.
e. De schorsing wordt opgeheven zodra de nota vermeerderd met €10, - administratiekosten is betaald.
f. Bij het in gebreke blijven van betaling volgt royement van het betreffende lid van TV Smash Easterein.
Het betreffende lid zal op een zwarte lijst worden geplaatst en het is de betreffende persoon niet
toegestaan om lid te worden van TV Smash volgens Artikel 5 lid c voor een periode van tien jaar.
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g.

Het Bestuur heeft het recht om in bijzondere gevallen of uitzonderingen van Artikel 8 lid c tot en met f,
af te wijken.

Artikel 9 – Samenstelling Bestuur.
Het Bestuur van TV Smash bestaat uit zeven personen waarvan drie personen het Dagelijks Bestuur vormen.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. De overige vier leden zijn
bestuursleden en zijn tevens voorzitters van de Technische Commissie, Onderhoudscommissie,
Kantinecommissie en Sponsorcommissie. Bestuursleden en commissieleden worden voor minimaal 3 jaar
benoemd. Bestuursleden zijn bij de KNLTB tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd.
a.

De op statutaire wijze tot bestuurslid benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.
Een bestuurslid kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
b. Een bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle Bestuursvergaderingen en is bevoegd het woord
te voeren en zijn of haar stem uit te brengen.
c. Ieder bestuurslid heeft één stem en het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden
uitgeoefend.
d. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel
mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
e. In de eerste Bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering wordt een vicevoorzitter
gekozen. Deze neemt bij afwezigheid of het niet beschikbaar zijn van de voorzitter diens
werkzaamheden waar. Bij afwezigheid of het niet beschikbaar zijn van de vicevoorzitter worden diens
werkzaamheden waargenomen door één of meer door het Bestuur uit zijn midden gekozen leden.
f. Blijvende afwezigheid of het niet beschikbaar zijn van één of meer Bestuursleden is niet van invloed op
de bevoegdheden van het Bestuur. In geval van blijvende afwezigheid of het niet beschikbaar zijn van
alle Bestuursleden, fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als
Interim Bestuur.
Artikel 10 – Commissies en Projectgroepen.
Met verwijzing naar artikel 10 lid 5 der Statuten TV Smash, kan het Bestuur enige personen (commissie of
projectgroep) belasten met een bepaalde taak. De commissie- of projectgroepleden worden door het Bestuur
benoemd. Benoemingen worden tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering bekendgemaakt. De door het
Bestuur ingestelde commissies of projectgroepen blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het Bestuur.
Bij of na de benoeming kunnen bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie of projectgroep worden
bepaald of gewijzigd. De commissies of projectgroepen, met uitzondering van de Kascommissie, kunnen te
allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meerdere leden van een commissie of
projectgroep als zodanig worden ontslagen en al dan niet worden vervangen door andere leden.
Elk lid volgens Artikel 2 lid A t/m E kan benoemd worden in een commissie met uitzondering van de
voorzitterschappen van de commissies genoemd in Artikel 9. Commissieleden worden voor minimaal 3 jaar
benoemd. Voor leden die zitting nemen in een projectgroep geldt een uitzondering. Deze duur is afhankelijk
van de duur van het betreffende project. Commissies en actieve Projectgroepen maken elk verenigingsjaar een
verslag van hun activiteiten ten behoeve van het jaarverslag.
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Artikel 11 – Benoeming Kascommissie.
Gelet op Artikel 11 lid 4 der Statuten TV Smash, wordt een kascommissie benoemd welke bestaat uit twee
leden. Deze leden mogen geen zitting hebben in het Bestuur.
Artikel 12 – Rechten en verplichtingen van de leden.
a.

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de Onderhoudscommissie. Op de tennisbaan is
tenniskleding voorgeschreven.
b. De leden zijn verplicht, adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Ledenadministratie door te geven.
c. De leden zijn verplicht aan alle betalingen te voldoen volgens Artikel 8.
d. De leden zijn verplicht te voldoen aan de aan het begin van het verenigingsseizoen opgesteld
kantinerooster door de Kantinecommissie, zoals bepaald in Artikel 17.
e. De rechten van leden staan genoemd onder Artikel 3.
Artikel 13 – Verplichtingen van het Bestuur.
Het Bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a.
b.
c.

Namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten TV Smash genoemde personen;
Presentielijsten en notulen van alle Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het Bestuur.
De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde hoeven daarin
niet te worden opgenomen.

Van alle genoemde administratie dient een ieder lid die hierom verzoekt, binnen twee weken inzage te worden
verstrekt.
Artikel 14 – Vergaderingen
a.

De vergaderingen van het Bestuur worden minimaal 6 keer per jaar gehouden. Onder deze
vergaderingen valt ook de Algemene Ledenvergadering.
b. Het is mogelijk om meerdere Bestuursvergaderingen te beleggen, wanneer de voorzitter of tenminste
drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter is dan verplicht een vergadering te beleggen.
c. De voorzitter heeft in de Bestuursvergaderingen de leiding en is bevoegd om de vergadering te
schorsen of te verdagen.
d. Jaarlijks zal door het Bestuur een vast vergaderschema worden vastgelegd. Indien noodzakelijkerwijs
een extra Bestuursvergadering belegd dient te worden zoals genoemd in Artikel 14 lid B, dient
hierover minstens 14 dagen voor aanvang te worden gecommuniceerd.
e. Indien de voorzitter op verzoek van minstens drie bestuursleden een vergadering dient te beleggen en
de vergadering vindt niet plaats binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek, zijn de verzoekers
zelf bevoegd tot een bijeenroeping.
f. Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt
door het Bestuur en/of door vijf leden volgens Artikel 2.A, B en C. Kandidaatstelling door het Bestuur
geschiedt, nadat het Bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele
benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling van de leden geschiedt door middel van inlevering bij
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de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring
van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.
g. Een besluit van- of de benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking
hebbende op een agendapunt van de Algemene Ledenvergadering, is ongeldig, met inachtneming van
artikel 16 lid 9 en 10 der Statuten TV Smash. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig
besluit is opgenomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens tweederde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen en naar aanleiding van een
voorstel, dat naar het oordeel van het Bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot
ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.
h. De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten TV Smash of
artikelen van dit Huishoudelijk Reglement voortvloeiende punten, al hetgeen de bevoegden voor het
bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering hierin wensen op te nemen.
i. Tevens dient ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor het verzenden van de uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering door tenminste vijf leden volgens Artikel 2 lid A, B en C, schriftelijk bij de
secretaris is ingediend, in de agenda van de Algemene Ledenvergadering te worden opgenomen.
j. Alle in de Algemene Vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld
en behandeld. De agendapunten volgens Artikel 14 lid I, dient door de indiener mondeling te worden
toegelicht, ondersteund door vier andere mede-indieners die dan ook verplicht op de Algemene
Ledenvergadering aanwezig dienen te zijn.
Artikel 15 – Besluitvorming.
a.

Verlangt tijdens de Algemene Ledenvergadering, geen van de stemgerechtigde leden volgens Artikel 2
lid A, C en in bijzondere gevallen E, stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.
Tegenovergesteld, zal tot stemming worden overgegaan. Dit geldt tevens indien meerdere personen
voor een functie kandidaat zijn gesteld.
b. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat
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.
c. Indient een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
d. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene
Ledenvergadering kan slechts een persoon worden gekozen, die kandidaat is gesteld op de wijze zoals
in het Huishoudelijk Reglement en Staturen TV Smash zijn gesteld.
Artikel 16 – Het toebrengen van schade aan de vereniging of diens bezittingen.
a.

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid,
kan door het Bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
b. Het Bestuur is bevoegd om, naast het verhalen van de financiële schade op het betreffende lid,
maatregelen te nemen tegen het betreffende lid indien sprake is van het toebrengen van schade
volgens Artikel 16 lid A. De maatregelen kunnen onder andere zijn:
• Het schorsen van een lid voor maximaal 4 weken volgens artikel 7 lid 1 der Statuten TV
Smash.
• Het schorsen voor onbepaalde tijd of royeren van een lid. Voor het laatste dient het Bestuur
een voorstel te doen aan de Algemene Ledenvergadering.
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Artikel 17 – Kantinediensten.
a.

Leden volgens artikel 2 lid A, C en D zijn verplicht te voldoen aan de aan het begin van het
verenigingsseizoen opgesteld kantinerooster door de Kantinecommissie volgens Artikel 12 lid D.
b. Als stelregel wordt genomen dat elk lid, minimaal één en maximaal twee kantinediensten per
verenigingsjaar draait.
c. De Kantinecommissie is verplicht het kantinerooster zo op te stellen, dat elk actief lid evenredig veel
kantinediensten draait, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van elk lid afzonderlijk.
d. Elk lid heeft het recht om zijn of haar wensen aan de kantinecommissie kenbaar te maken tijdens de
Algemene Ledenvergadering.
e. Een lid dat is ingedeeld voor een kantinedienst, heeft het recht een ander lid volgens Artikel 2 lid A, C,
D en E te vragen om de kantinedienst over te nemen.
f. Vervallen.
g. Het ingedeelde lid voor de kantinedienst heeft de leiding over het tennispark ten tijde van de
kantinedienst en is ten tijde van openstelling van de kantine, verantwoordelijk voor de orde en
netheid in- en rondom de kantine, alsmede de financiën. Mocht een lid zijn of haar werkzaamheden
overdragen aan een ander lid, vooraf of ten tijde van de kantinedienst, dan wordt de
verantwoordelijkheid automatisch overgedragen aan die gene die de kantinedienst overneemt.
h. Alle aanwezigen op het tennispark dienen de bevelen en aanwijzingen van de
kantineverantwoordelijke op te volgen. Aanwijzingen en bevelen van het Bestuur stijgen hierboven.
i. Bij het overtreden van de geldende kantineregels alsmede het negeren van de aanwijzingen en
bevelen van de kantineverantwoordelijke alsmede het overtreden van de door het Bestuur
vastgestelde sluitingstijd van de kantine, is het Bestuur bevoegd maatregelen te nemen volgens Artikel
16.
j. Buiten de ingedeelde kantinediensten om, heeft elk lid volgens Artikel 2 lid A, C, D en E het recht om
gebruik te maken van de kantine ten tijde van het gebruik van de tennisbanen. Het lid welke de
toegang tot de kantine aanvraagt bij de actuele Sleutelhouder, wordt gezien als
kantineverantwoordelijke waarvoor Artikel 17 dan logischerwijs van kracht is. Artikel 17 lid f geldt voor
een proefperiode van 1 verenigingsjaar, aan te vangen in het seizoen 2009.

Artikel 18 – Opening- en Sluitingstijden van het tennispark en kantine.
a.

Het tennispark en kleedkamers zijn gedurende het verenigingsseizoen met een sleutel toegankelijk
voor alle leden volgens Artikel 2 lid A, B, C, D en E.
b. De voorzitter van de Onderhoudscommissie bepaalt wanneer aan het begin en einde van het seizoen
de tennisbanen bespeelbaar dan wel niet bespeelbaar zijn. Overtreding van deze bepaling wordt
gezien als het toebrengen van schade aan de vereniging volgens Artikel 16.
c. Buiten het verenigingsjaar om, is het niet toegestaan om gebruik te maken van de kantine. In
bijzondere gevallen beslist het Bestuur.
d. Bij duisternis heeft elk lid het recht om de verlichting te gebruiken tot 23.00uur.
e. De (openings- en) sluitingstijden van de kantine zijn als volgt door het Bestuur vastgesteld:
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Gebruik van de kantine buiten geplande activiteiten door de Technische Commissie:
a) Maandag tot en met zondag om 0.00uur.
Gebruik van de kantine tijdens geplande activiteiten door de Technische Commissie:
a)
b)
c)
d)

Maandag tot en met donderdag: 0.00uur.
Vrijdag: 02.00uur.
Zaterdag: 02.00uur.
Zondag: 20.00uur.

Gebruik van de kantine tijdens het jaarlijkse Smash Invitatietoernooi:
a) Maandag tot en met donderdag: 1.00uur.
b) Vrijdag: 02.00uur.
c) Zaterdag: 02.00uur.
Gebruik van de kantine tijdens het KNLTB competitiewedstrijden:
a) Maandag tot en met vrijdag: 0.00uur.
b) Zaterdag: 0.00uur.
c) Zondag: 11.00 tot 20.00uur.
Artikel 19 – Slotbepalingen.
a.

Alle leden dienen zich te houden aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van de
tennisbanen alsmede het gebruik van de kantine. De leden dienen, indien nodig, hun eventuele
gasten, introducés en publiek attent te maken op genoemde reglementen en voorschriften.
b. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de Statuten TV Smash, het Huishoudelijk
Reglement, alsmede alle overige voorschriften zoals gebruikersvoorwaarden, baanreglement,
kantinereglement, bondsvoorwaarden e.d.
c. Het Bestuur draagt generlei verantwoording voor de eigendommen van welke aard dan ook van leden
en/of derden in of buiten de in artikel 19 lid A genoemde accommodaties aanwezig.
d. Introducés (gastspelers) kunnen door leden worden uitgenodigd. Hiervan dient melding te worden
gemaakt op de gastenlijst van TV Smash, op het prikbord bij de kleedkamers aanwezig. Genoteerd
moet worden, de datum van introductie, de volledige naam van de introducés en de naam van het lid
door wie geïntroduceerd wordt. De actueel geldende kosten zullen verrekend worden met het lid door
wie geïntroduceerd wordt. Een introducé mag niet meer dan drie keer per jaar op de Gastenlijst
voorkomen, hierna wordt de introducé geacht lid te worden van TV Smash. Ook de deelname van een
niet-lid aan een door de Technische Commissie geplande activiteit, valt onder de introducéregeling.
e. Bij vragen en/of opmerkingen van welke aard dan ook, dient men zich in eerste instantie te wenden
tot het de commissie waar de vraag of opmerking betrekking op heeft, in tweede instantie tot het
Dagelijks Bestuur en in derde instantie tot het voltallige Bestuur.
f. In alle gevallen waarin de Statuten TV Smash of het Huishoudelijk Reglement alsmede overige
reglementen en/of voorschriften niet voorzien, beslist het Bestuur van TV Smash.
g. Gelet op Artikel 19 der Statuten TV Smash, kunnen wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement bij
meerderheid van stemmen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
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h. Te allen tijde stijgen de Statuten TV Smash boven dit Huishoudelijk Reglement uit.
i. Aldus goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Smash, gehouden op 06
februari 2009.

Versiebeheer
1.0
1.0
1.0

Oktober 2008
Oktober 2008
November 2008

1.0

Januari 2009

1.1

Februari 2009

1.2
1.2

Maart 2010
Maart 2010

1.2

Maart 2010

Concept versie door PJH en HK.
Controle/toevoeging HK en PJH.
Aanpassingen na Bestuursoverleg d.d.
10-11-2008.
Aanpassing in artikel 2.E;
‘buitengewoon’ aangepast naar
‘ondersteunend’.
Definitieve versie, met aanpassingen,
besproken en goedgekeurd tijdens de
Algemene Ledenvergadering van 06-022009.
Toegevoegd: Paragraaf 8, Lid A, sub 1.
Vervallen: Paragraag 8, Lid B.
Administratief onhandelbaar.
Vervallen: Paragraag 17, Lid F. Proef
niet geslaagd.
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