
Voorstel statutenwijziging TV Dijkzicht 

 

Onderdeel* Wijziging** Toelichting 

A1 “…Tennis-  en Padelvereniging Dijkzicht …. TPV Dijkzicht” Padel noemen 

A3 L1 “…tennissport en padelsport binnen…” ,, 

A3 L2 -Zie modelstatuten KNLTB punt a t/m i 

-“al hetgeen in dit kader nader is omschreven in het in artikel 19 

genoemde Huishoudelijk Reglement.” 

-“tennisspel”steeds vervangen door “tennis- en padelspel”. 

 

NL 

 

Padel noemen 

A4 -leden van verdiensten overal verwijderen. 

-ondersteunende leden overal wijzigen in donateurs. 

 

A4L2/L4 “verenigingsjaar”wijzigen in “jaar”. duidelijkheid 

A4 L6 Juniorleden verwijderen conform KNLTB.  

A5 L1 ondersteunende leden wijzigen in donateurs.  

A5 L3 Zwarte lijst KNLTB weggeschreven Actualiseren 

A5 L6 Laatste zin vervalt conform KNLTB Dubbelop 

A6 L2 Vervangen door: “Kosteloze opzegging van het lidmaatschap voor een 

volgend jaar door het lid kan slechts geschieden voor 31 december. Voor 

opzeggingen van het lidmaatschap tussen 1 januari en 28 februari wordt 

€ 20 in rekening gebracht in verband met gemaakte kosten voor de 

vereniging en de KNLTB.” 

Aanpassen 

aan de praktijk 

A6 L4 “…waartegen…” vervangen door “waarop”. NL 

A6 L5 Lid vervalt; hierdoor wijzigt de nummering van L6 t/m L8 Onleesbaar/ 

overbodig 

A8 L1 Tekst laatste zin iets aangepast Conform 

KNLTB 

A8 L2 Lid vervalt; hierdoor wijzigt de nummering van L3 overbodig 

A8 L3 Entreegeld wegschrijven nvt 

A8 L4 Nieuw lid ingevoegd (= lid 3) conform 

KNLTB 

A9 L2 Vervangen door: “Bestuursleden worden gekozen en benoemd door 

de algemene ledenvergadering. Donateurs en juniorleden zijn niet 
verkiesbaar tot bestuurslid. Daarnaast zijn ook belanghebbenden bij 
de tennissport niet verkiesbaar tot bestuurslid, tenzij de KNLTB 
hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven.  
Onder belanghebbenden bij de tennissport verstaan wij leden die een 
persoonlijk belang hebben bij de tennissport, waaronder mede 

begrepen zakelijke of commerciële belangen.” 

Duidelijkheid / 

NL 

+ 

Conform 

KNLTB 

A9 L3 Nieuw lid ingevoegd. 

Hierdoor wijzigt de nummering van L3 t/m L 10 uit de oude statuten (alle 

nummers +1). 

Conform 

KNLTB 

A9 L3 “…door de algemene vergadering benoemd, de overige … door de 

bestuursleden in onderling overleg verdeeld.” 

NL 

A9 L7  “college” vervangen door “bestuur” en laatste woord “vacature” 

meervoud van maken. 

NL / conform 

KNLTB 

A10 L1 Derde zin wijzigen in: “Daarnaast kan de vereniging worden 

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.” 

Aanpassen 

aan de praktijk 

A10 L5 Wijzigen in: “Het bestuur kan uit de senior-, junior- en ereleden één of 

meer commissies instellen.” 

Aanpassen 

aan de praktijk 

A10 L6 De haakjes om “Huishoudelijk” schrappen. duidelijkheid 



A11 L1 Wijzigen in: “Het boekjaar loopt van 1/1 – 31/12, het verenigingsjaar van 

1/4 tot 31/3.”  

 

A11 L3 Eerste zin als volgt wijzigen: “……in het eerste kwartaal van het boekjaar 

een algemene vergadering – jaarvergadering - gehouden en daarin legt 

het bestuur rekening en verantwoording af over het in het afgelopen 

boekjaar gevoerde bestuur, onder overlegging van een jaarverslag, 

balans en staat van baten en lasten.” 

NL 

A11 L5 De laatste zin als volgt wijzigen: “Het bestuur is verplicht aan de 

commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage 

in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.” 

NL 

A12 L2 Bij de punten h t/m l aan het begin steeds “eventuele” invoegen. 

Bij punt m “/rondvraag” toevoegen. 

praktisch 

A12 L4 In de eerste zin: “een/tiende” vervangen door “ één tiende” en “op een 

termijn van niet langer dan” vervangen door “binnen”. 

In de laatste zin het laatste deel als volgt wijzigen: “…of door een 

advertentie in minimaal één dagblad dat veel in de gemeente Edam-

Volendam wordt gelezen.” 

NL 

A13 L1 Vanaf zin 2 als volgt wijzigen: “De oproeping geschiedt digitaal, via 

vermelding op de verenigingswebsite en vermelding binnen de 

vereniging, minimaal 14 dagen voor de datum van de algemene 

vergadering, zulks met inachtneming van artikel 17 en 18.” 

NL 

A14 L3 Stemrecht junior leden ingevoegd + extra lid ingevoegd. Conform knltb 

A14 L4  Wijzigen in: “Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.” Conform knltb 

A15 L1 -Aan de tweede zin 2 woorden toevoegen, als volgt: “….aan te wijzen, op 

als plaatsvervanger.” 

-In de laatste zin “zelve” wijzigen in “zelf”. 

NL 

A16 L3 Lid vervalt; hierdoor wijzigt de nummering van L4 t/m 10 Onhandig 

A17 L1 “….vier weken..”  wijzigen in “twee weken”. Wettelijk 

toegestaan 

A17 L2 “..twee procent” 2x wijzigen in “1 procent. ” Praktisch 

A17 L3  In sub a. “het genomen besluit” vervangen door “de voorgestelde 

statutenwijziging”. 

Conform 

KNLTB 

A19 L1 “als ook” vervangen door “en”. NL 

 

*A= artikel; L=lid; de nummers verwijzen steeds naar de oude statuten. 

**Indien van toepassing is de nieuw voorgestelde tekst steeds cursief weergegeven. 

 

 


