
Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement TV Dijkzicht 

 

Onderdeel Wijziging* Toelichting 

alle “regelen” overal vervangen door “regels”. NL 

Art. 2 -In de eerste zin “gescheiden” vervangen door “geschieden” en 

“secretaris” door “administratie”. 

-In de tweede zin “het verzoek” vervangen door “de aanmelding”. 

-Derde zin vervalt 

Praktisch 

Duidelijkheid 

Overbodig 

Art. 5 Vervangen door: “De leden zijn verplicht bij het betreden van de banen 

tennisschoenen en tenniskleding te dragen.” 

NL 

Art. 6 “ter plaatse geldende” schrappen; toevoegen: “en aan de schriftelijke of 

mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur 

optredende personen”. 

duidelijkheid 

Art. 7 -De eerste zin vervalt (is verplaatst naar artikel 39) 

-In de tweede zin “en, indien verschuldigd, het entreegeld” schrappen en 

deze zin als volgt aanpassen: “De leden zijn verplicht de contributie te 

voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar, of bij 

tussentijdse aanmelding binnen één maand na aanmelding.” 

-Toevoegen na de laatste zin: “Het bestuur zal aan de leden die op 

bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben 

voldaan, één maal een herinnering tot betalen 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 welke 

uit het lidmaatschap vloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn 

financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende 

lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 

rente en de aan de incasso verbonden kosten verschuldigd.” 

Praktisch 

 

Praktisch 

 

 

Praktisch 

Art. 9 Als volgt wijzigen: “…..hun spel de banen te vegen en schoon achter te 

laten.” 

praktisch 

Art. 10 “vermindering,” schrappen duidelijkheid 

Art. 11 -Eerste zin als volgt wijzigen: “Het bestuur bestaat naast een voorzitter, 

secretaris en penningmeester uit tenminste twee andere leden.” 

-Tweede zin schrappen 

Praktisch 

 

overbodig 

Art. 12 Laatste zin als volgt wijzigen: “…ontstentenis van alle bestuursleden 

voorziet de algemene ledenvergadering in opvolgers.” 

verbetering 

Art. 13 -Eerste zin als volgt wijzigen: “De secretaris notuleert alle 

vergaderingen.” 

-In de derde zin het woord “ingekomen” schrappen. 

-De vierde zin als volgt wijzigen: “Hij ondertekent alle uitgaande stukken 

en is verplicht …” 

-Alle tekst na zin 4 schrappen. 

NL 

 

 

 

 

duidelijkheid 

Art. 14 -In de vijfde zin “5 gulden” vervangen door “€ 25”. 

-De zesde zin als volgt wijzigen: “…en verantwoording af te leggen van 

zijn beheer.” 

-In de zevende zin “doet” vervangen door “legt af”. 

-In de achtste zin “en hem de kast te tonen” schrappen. 

-Zin 11 “Hij houdt hiervan kopie.” schrappen. 

-In zin 12 “500 gulden” vervangen door “€ 500”. 

-In zin 13 “(c.q. giro-)” schrappen. 

Praktisch 

NL 

Art. 15 Artikel schrappen. Nummering hele document wijzigt vanaf hier! praktisch 

Art. 16 Beginnen met een hoofdletter.  

Art. 17  -Zin twee als volgt wijzigen: “In de bestuursvergadering hebben alle NL 



aanwezige bestuursleden één stem.” 

-Zin drie als volgt wijzigen: “Geldige besluiten kunnen alleen worden 

genomen als meer dan de helft ….” 

-In de laatste zin “verdragen” wijzigen in ‘verdagen”. 

Art. 18 -In de eerste zin “schriftelijk” schrappen. 

-In de tweede zin “de voorzitter” vervangen door “ieder bestuurslid”. 

-De tekst na zin 2 schrappen. 

praktisch 

Art. 19 “harer” vervangen door “van haar”. NL 

Art. 20 “20.000 gulden” vervangen door “€ 25.000”.  

Art. 21 Vervangen door: “Het rooster van aftreden is als volgt: bestuursleden 

worden steeds benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn dan steeds 

herkiesbaar.” 

praktisch 

Art. 23 Als volgt wijzigen: “In spoedeisende gevallen kan het bestuur binnen 48 

uur een bestuursvergadering bijeenroepen.” 

duidelijkheid 

Art. 24  In de eerste zin “leden van verdienste” schrappen.  

Art. 25 De tekst na de eerste zin vervalt. overbodig 

Art. 26 Na “ingediend” een punt plaatsen, de rest van de tekst vervalt. duidelijkheid 

Art. 28 De tekst na de eerste zin vervalt. duidelijkheid 

Art. 29 In de tweede zin “het resultaat” vervangen door “de uitslag”. 

In de derde zin “noodzakelijk” vervangen door “afgesproken”. 

NL 

Art. 30 -Als volgt wijzigen: “…van verkiezing van personen wordt over ….” 

-De derde zin “Dit geldt …..ereleden.” schrappen 

duidelijkheid 

Art. 31 -In de eerste zin “benoemen” vervangen door “instellen”. 

-In de derde zin het woord “verplichtingen” schrappen. 

-De vierde zin als volgt wijzigen: “De commissies, met uitzondering van 

de kascommissie, kunnen te …” 

-De vijfde zin als volgt wijzigen: “….één of meer leden van commissies 

anders dan de kascommissie door het bestuur ….” 

NL 

 

 

 

Duidelijkheid 

Art. 32 Als volgt wijzigen: “De kascommissie bestaat uit twee leden die steeds 

voor één jaar worden benoemd door de algemene vergadering. De 

zittingstijd van een lid van de kascommissie is maximaal twee 

opeenvolgende jaren.” 

praktisch 

Art. 33 -De eerste zin als volgt wijzigen: “Door het bestuur kan een 

toernooicommissie worden ingesteld, bestaande uit minimaal drie en 

maximaal zeven personen.” 

-In de tweede zin “wedstrijdcommissie” wijzigen in “toernooicommissie”. 

-De derde zin als volgt wijzigen: “…bestaan onder meer uit:” 

praktisch 

Art. 34 Artikel schrappen; nummering document vanaf hier -2 praktisch 

Art. 35 Helemaal nieuwe tekst.   

Art. 36 -De eerste zin als volgt wijzigen: “….wordt begonnen, de introducé te 

melden bij de beheerder.” 

-In de laatste zin “wedstrijdcommissie”vervangen door “beheerder”. 

praktisch 

Art. 37 -In de eerste zin “verenigingsjaar” vervangen door “boekjaar”(2x) en 

“lopende” vervangen door “volgende”. 

De tweede zin schrappen. 

Duidelijkheid 

 

Praktisch 

Art. 38 In punt c. de tekst na “schulden van de vereniging.” schrappen.  

Art. 39 Vervangen door de volgende tekst: “Op het aanmeldingsformulier, als 

bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: 

naam, voorna(a)m(en), woonplaats, adres, geboortejaar en -datum, e-

mailadres, geslacht en evt. telefoonnummer. 

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 wijzigingen in de persoonsgegevens ten 

spoedigste aan de administratie door te geven of bij voorkeur zelf via de 

conform knltb, 

iets aangepast 



website aan te brengen.  

De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen 

verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere 

verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te 

verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.” 

Art. 40 Als volgt wijzigen: “Alle leden kunnen de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement inzien via de website van de vereniging.” 

praktisch 

Art. 41  Als volgt wijzigen: “In het clubgebouw en op de banen mogen alleen 

mededelingen worden ……” + woord “dan” schrappen. 

NL 

Art. 43 Datum aanpassen!  

 

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


