
Toelichting wijziging statuten en huishoudelijk reglement TV Dijkzicht 

Het bestuur van TV Dijkzicht wenst de statuten te wijzigen om deze zo in lijn te brengen met de 

huidige stand van wetgeving. Bovendien zijn enkele bepalingen tegen het licht gehouden. Op 

bepaalde punten zijn de statuten ook in lijn gebracht met de KNLTB-modelstatuten. Ook zijn her- en 

der, omwille van de leesbaarheid en begrijpelijkheid, bepalingen aangepast.Hieronder worden de 

belangrijkste wijzigingen van de statuten nader toegelicht.  

Allereerst wordt de naam van de vereniging gewijzigd in: Tennis- en Padelvereniging Dijkzicht. Uit de 

naam en doelomschrijving (artikel 3) blijkt nu specifiek dat de padelsport tot de kernactiviteiten van 

de vereniging hoort.  

De oude statuten kenden ereleden en leden van verdiensten. Dit onderscheid is verwijderd, 

waardoor voortaan alleen nog de volgende ledensoorten bestaan: seniorleden, juniorleden, ereleden 

en donateurs (voorheen genoemd: ondersteunende leden).  

Aan juniorleden wordt voortaan het stemrecht toegekend, conform de KNLTB-modelstatuten. In de 

praktijk betekent dit dat de wettelijk vertegenwoordigers dit stemrecht kunnen uitoefenen.  

In artikel 8 lid 3 wordt een nieuwe lid toegevoegd waarin het mogelijk wordt gemaakt dat het 

bestuur aan haar leden verplichtingen van financiële aard kan opleggen. Deze bepaling is conform de 

KNLTB-statuten.  

Wat betreft bestuursvergaderingen wordt een lid (artikel 9 lid 3) ingevoegd dat aangeeft dat 

bestuursleden die een persoonlijk belang hebben wij een bepaald bestuursbesluit, niet meedoen aan 

bestuursvergaderingen waarin dit onderwerp wordt besproken en bovendien over dit besluit niet 

mogen stemmen. Dit bevordert de transparantie in een mogelijke situatie van tegenstrijdige 

belangen.  

De wijze waarop algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen, is versimpeld en 

gemoderniseerd (artikel 13).  

In alle stukken wordt bevestigd dat het boekjaar loopt van: 1/1 tot en met 31/12. 

In alle stukken wordt bevestigd dat het verenigingsjaar loopt van: 1/4 tot en met 31/3. 

Huishoudelijk reglement 

Ook het huishoudelijk reglement is aangepast en vooral beter leesbaar gemaakt.  

Expliciet is opgenomen dat de leden zich dienen te gedragen naar de aanwijzingen van het bestuur 

en/of de namens het bestuur optredende personen (zoals de groundsman en afgevaardigden van de 

diverse commissies).  

In artikel 7 is de wijze van contributiebetaling nader vormgegeven. Dit artikel is geüpdatet en 

strakker geformuleerd naar de huidige praktijk. Bedragen in guldens zijn bijgewerkt naar bedragen in 

euro’s.  

Het aftreedschema van bestuursleden wordt in artikel 21 nader omschreven: bestuursleden worden 

steeds benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn dan steeds herkiesbaar. 

In artikel 33 wordt gespecificeerd dat het bestuur een toernooicommissie kan instellen, bestaande 

uit minimaal drie en maximaal zeven personen. 


