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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Heemskerkse Tennisvereniging Assumburg
(Vast te stellen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 februari 2011)
Artikel 1. Informatie voor leden
1.1.
De vereniging beheert de website www.htvassumburg.nl waar alle informatie, ook
de meest actuele zaken, op vermeld wordt.
1.2.

Daarnaast worden de leden op de hoogte gehouden middels berichten via e-mail.

1.3.

De leden kunnen de ledenlijst raadplegen op de verenigingswebsite.

1.4.

Elk lid van de vereniging is verplicht adreswijzigingen en wijzigingen van het
bankrekeningnummer zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te
geven en is daarnaast zelf verantwoordelijk om zijn/haar meest recente emailadres als toegangscode voor de website in te voeren. Na inloggen kan het
e-mailadres in “Profiel” (naast de pasfoto) worden gewijzigd.

Artikel 2. Lidmaatschap
2.1.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1 van de statuten vindt een aanvraag
voor het lidmaatschap plaats door toezending van een volledig ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier met recente pasfoto aan het ledensecretariaat.
Voormeld formulier is verkrijgbaar bij de ledenadministrateur en via de website
(www.htvassumburg.nl). De aanvraag van een minderjarige dient ondertekend te
zijn door één van de ouders of de voogd. De beslissing op een aanvraag wordt
aan de betrokkene schriftelijk of via e-mail medegedeeld.
2.2.

Door toetreding verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten en
het Huishoudelijk Reglement en andere besluiten die door het bestuur en de
Algemene Ledenvergadering worden genomen.

2.3.

Indien het bestuur het instellen van een wachtlijst noodzakelijk acht, wordt de
navolgende volgorde voor toelating van leden gehanteerd:
> gezinsleden van Assumburgleden
> overige personen woonachtig in Heemskerk of elders, op datum van
aanmelding.
Het bestuur kan ter bevordering van een evenwichtige verenigingsopbouw nadere
regels stellen voor de toelating van jeugdleden.

2.4.

Voor het lidmaatschap is het lid een jaarlijkse contributie verschuldigd, die vóór
de opening van het tennisseizoen moet zijn voldaan. De hoogte van de contributie
wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering. Bij eerste lidmaatschap dient tevens inschrijfgeld te worden
voldaan.

2.5.

De verschuldigde contributie wordt via automatische incasso voldaan. Bij
toetreding als lid van de vereniging geeft het kandidaat-lid hiervoor een
doorlopende machtiging voor de automatische incasso met vermelding van
zijn/haar bankrekeningnummer.

2.6.

Een lid van de vereniging mag vóór 1 april van het betreffende seizoen een
schriftelijk verzoek indienen om als niet-spelend lid te worden aangemerkt. De
beslissing is ter beoordeling van het bestuur. Niet spelend lid betekent, dat
betrokkene niet speelgerechtigd is, wel een bondsnummer behoudt en het daarop
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volgende seizoen automatisch weer speelgerechtigd wordt. De kosten,
inclusief de extra kosten voor de bond, bedragen € 15,00. Niet spelende leden
kunnen de Algemene Ledenvergadering bezoeken en hebben normaal stemrecht.
2.7.

De vereniging accepteert alleen leden voor het gehele verenigingsjaar. In het
eerste jaar van het lidmaatschap kan men gedurende het verenigingsjaar lid
worden van de vereniging. De penningmeester kan afwijkende contributiebedragen vaststellen rekening houdend met de dan nog resterende
speelperiode.

2.8.

Nadat de penningmeester het verschuldigde inschrijfgeld en de verschuldigde
contributie heeft ontvangen verkrijgt het kandidaat-lid speelrecht middels een
KNLTB-ledenpas of een tijdelijke pas, met inachtneming van het
baanreglement en de bardienstverplichting volgens de bepalingen van artikel 11.

2.9.

Het bestuur bepaalt aan het begin van het verenigingsjaar op welke dag of dagen
de leden hun pas kunnen komen afhalen in het clubhuis.

Artikel 3. Opzegging lidmaatschap
3.1.
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk (eventueel per e-mail of via
de website) aan de ledenadministrateur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6
van de statuten. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1
december, te weten 1 maand voor einde van het verenigingsjaar. De opzegging is
pas effectief, wanneer deze door de ledenadministrateur is ontvangen en de
opzegging is bevestigd.
3.2.

Een opzegging in strijd met bovenstaande doet het lidmaatschap pas eindigen op
31 december van het volgende verenigingsjaar. Bij beëindiging van het
lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, blijft de contributie over het
gehele verenigingsjaar verschuldigd.

3.3.

Een uitzondering m.b.t. punt 3.2 om het lidmaatschap op te zeggen nà 1
december is alleen mogelijk in zeer bijzondere omstandigheden, zulks ter
beoordeling van het bestuur.

Artikel 4. Speelrecht
4.1.
De leden, waaronder begrepen ereleden, leden van verdienste, seniorleden en
jeugdleden, die hun contributie volledig hebben betaald, hebben speelrecht met
inachtneming van het baanreglement en de bardienstverplichting.
4.2.

Jeugdleden mogen met voorrang tennissen op maandag tot en met vrijdag van
16.00 uur tot 18.00 uur. Op woensdag is dit van 13.00 uur tot 18.00 uur. In het
weekend en op feestdagen hebben zij speelrecht van 8.00 uur tot 16.00 uur mits
er geen toernooien of competitie worden gespeeld. Buiten deze uren hebben zij
geen voorrang en kunnen worden afgehangen door senioren. Na 19.00 uur mogen
jeugdleden niet meer afhangen.

4.3.

Een uitzondering op artikel 4.1 geldt voor de geclaimde baanuren voor
verenigingsactiviteiten volgens de activiteitenkalender en de door het bestuur
vastgestelde trainingstijden.

4.4.

Nadere regels voor het spelen op de banen zijn opgenomen in het baanreglement.
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Artikel 5. Introducé(s)
5.1.
Seniorleden kunnen op beperkte schaal een niet-lid introduceren op het
tennispark van Assumburg.
5.2.

Introductie is niet mogelijk in de competitieperiode en tijdens de clubkampioenschappen en toernooien.

5.3.

De introductie wordt geactiveerd door een daarvoor geautoriseerd bestuurslid op
verzoek van het betreffende seniorlid voor een door dat lid op te geven datum.

5.4.

Op die dag kan het seniorlid de introducé(e) aanmelden op het afhangbord door
diens ledenpas tweemaal door de paslezer te halen.

5.5.

Het introducerende Assumburglid dient er op toe te zien dat de introducé(e) het
juiste schoeisel draagt en zich aan de overige voor H.T.V. Assumburg geldende
regels houdt.

5.6.

Het bestuur van H.T.V. Assumburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen overkomen aan of schade opgelopen door een introducé tijdens
zijn/haar aanwezigheid.

Artikel 6. Algemene Parkregels
6.1.
Het parkeren van auto's respectievelijk het plaatsen van fietsen, dient uitsluitend
te geschieden op de daartoe bestemde parkeerruimte.
6.2.

Ouders en begeleiders zullen er op toezien dat op het park aanwezige, niet
tennisspelende kinderen geen overlast bezorgen. Loslopende honden zijn op het
park niet toegestaan.

6.3.

De verlichting op de banen mag tot uiterlijk 23.00 uur blijven branden, behoudens
tijdens toernooien, competities e.d.

6.4.

Toegang tot park, wanneer het toegangshek is gesloten, hebben alleen leden
met een geldige ledenpas. Bij de ingang van het park en naast de deur van het
clubhuis zijn daarvoor kaartlezers aangebracht.

6.5.

Ieder lid dat als laatste het park verlaat is verplicht te controleren of het clubhuis
is afgesloten. Dit geldt niet alleen aan het eind van de dag maar in voorkomende
gevallen ook overdag. De laatste die het clubhuis verlaat dient tevens het
alarmsysteem in werking te stellen.

6.6.

In het clubhuis Baan9 geldt een rookverbod.

Artikel 7. Het afhangsysteem
7.1.
De vereniging beschikt over een zogenaamde elektronisch (JIBA)-afhangbord dat
in de hal van het clubgebouw is geplaatst.
7.2.

Afhangen via het afhangbord is altijd verplicht voor elke speler/speelster.

7.3.

Het elektronische afhangsysteem geeft de eerstvolgende vrije baan aan en deelt
automatisch enkelpartijen of drie personen op een baan in voor een half uur en
dubbels (vier personen) voor 45 minuten.
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7.4.

Om een baan te kunnen reserveren zijn ten minste twee spelers (met
een geldige op eigen naam staande KNLTB-pas) nodig. Indien na verloop van tijd
een speler zich bij de andere spelers voegt, dient die speler zich eveneens te
melden via het afhangbord.

7.5.

Het JIBA afhangbord kan ook via internet worden geraadpleegd omtrent de
baanbezetting door in te loggen op de website.

Artikel 8. Trainingsfaciliteiten
8.1.
De vereniging biedt leden de mogelijkheid tennislessen te volgen bij de
clubtrainer. Voor deze lessen wordt een beperkt aantal banen en uren beschikbaar
gesteld.
8.2.

De leden kunnen deelnemen aan groepsles, individueel les of een incidentele les
door zich aan te melden via een aanmeldingsformulier of per e-mail bij de trainer.
De aan de training verbonden kosten dienen rechtstreeks aan de trainer te
worden voldaan.

8.3.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor de indeling van lessen en eventuele
afgelastingen.

8.4.

Jeugdleden kunnen eveneens in aanmerking komen voor trainingslessen.
De kosten van deze trainingen voor het zomer- en winterseizoen worden door de
vereniging betaald. Aan de ouders/verzorgers van het jeugdlid wordt op basis van
een jaarlijks vastgestelde bedrag een bijdrage in de kosten in rekening gebracht.

8.5.

De jeugdcommissie is belast met de organisatie en indeling van de gehele
jeugdtraining.

8.6.

De jeugdcommissie bepaalt in overleg met de trainer welke jeugdleden jaarlijks in
aanmerking komen voor selectietraining. De vereniging brengt hiervoor een
aparte bijdrage in rekening.

Artikel 9. Bestuur en commissies
9.1.
Het bestuur bestaat minimaal uit zeven leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle bestuursleden moeten
meerderjarig zijn. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in
functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in
onderling overleg verdeeld.
9.2.

De leden van het bestuur worden tijdens een Algemene Ledenvergadering uit een
door het bestuur en/of leden opgemaakte kandidatenlijst benoemd voor een
termijn van vier jaar. Voor de voorzitter, secretaris en penningmeester geldt een
termijn van drie jaar. Na afloop daarvan zijn zij terstond herkiesbaar. De
secretaris stelt voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering een lijst op van
aftredende bestuursleden met vermelding of zij herkiesbaar zijn.

9.3.

De vereniging heeft voor de uitvoering van haar activiteiten commissies ingesteld.

9.4.

De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:





Jeugdcommissie, houdt zich bezig met alle jeugdzaken
Technische commissie, belast met organisatie van toernooien en competities
Parkcommissie, belast met het onderhoud van de banen en clubgebouw
Baan9 commissie, regelt o.a. de bardiensten, in- en verkoop van Baan9
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9.5.

De commissievoorzitters maken deel uit van het bestuur.

9.6.

De commissies maken een jaarplan dat in een activiteitenkalender wordt
opgenomen. Na goedkeuring in het bestuur wordt deze kalender op de website
gepubliceerd.

9.7.

Jaarlijks maakt iedere commissie een verslag van de in het afgelopen seizoen
georganiseerde activiteiten dat in het verenigingsjaarverslag wordt gepubliceerd.

Artikel 10. Vergaderingen
10.1. Ledenvergaderingen worden met inachtneming van het dienaangaande in de
statuten bepaalde, gehouden in het clubhuis Baan9. De oproeping van de leden
kan geschieden, mits op een termijn van tenminste twee weken, door een
uitnodiging met agenda op de website, per post of per e-mail.
10.2. Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid is verplicht de presentielijst
persoonlijk te tekenen en is eerst daarna bevoegd aan de stemming deel te
nemen. Het uitbrengen van stem bij volmacht is niet toegestaan.
10.3. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of
ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze
vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder
agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
10.4. In de bestuursvergadering wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Bij
staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter.
Artikel 11. Bardienst en barbezetting
11.1. Ieder verenigingslid dat in het verenigingsjaar 18 jaar wordt of ouder is dan 18
jaar (seniorlid), is verplicht tweemaal per kalenderjaar een bardienst te
verrichten.
11.2. Vrijstelling van bardienst is slechts mogelijk, nadat een lid daartoe, onder
opgave van redenen een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij het bestuur en
deze daarover positief heeft beslist.
11.3. Bestuurs- en commissieleden alsmede ander leden die zich naar het oordeel van
het bestuur verdienstelijk hebben gemaakt ten behoeve van de vereniging zijn
vrijgesteld voor de bardienstverplichting.
11.4. Indien men verhinderd is dienen clubleden zelf voor vervanging te zorgen. De
baan9 commissie kan hier niet in bemiddelen. Zonodig kan hiervoor de
reservelijst worden geraadpleegd.
11.5. Indien men de bardienst of alternatieve dienst niet kan of wil vervullen bestaat de
mogelijkheid de verplichting af te kopen door € 50,00 over te maken aan de
vereniging onder vermelding van naam en bondsnummer.
11.6. Indien een verenigingslid niet op komt dagen op een ingeschreven bardienst
wordt een boete in rekening gebracht.
11.7. Nadere regels en instructies over de bardienst zijn opgenomen in het
bardienstreglement.
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Artikel 12. Schade
12.1. Schade aan de vereniging toegebracht of mede veroorzaakt door een lid of een
door hem/haar geïntroduceerd persoon, kan door het bestuur geheel of ten dele
op dat lid worden verhaald.
12.2. De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van
leden of van derden en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk
letsel opgelopen tijdens het spelen op het park of tijdens de reis naar of van het
park.
12.3. Ieder lid van de vereniging dat bij de KNLTB is geregistreerd, is automatisch
verzekerd tegen ongevallenrisico en aansprakelijkheidsrisico. Informatie over de
verzekeringsvoorwaarden en dekkingen is te lezen op de website van de KNLTB.
Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. De statuten en reglementen liggen ter inzage voor alle leden in
het clubgebouw en staan gepubliceerd op de website www.htvassumburg.nl.
13.2. Leden die handelen in strijd met bovenstaand reglement kunnen krachtens
artikel 7 van de statuten door het bestuur voor een bepaalde tijd worden
geschorst.
13.3. Het bestuur is bevoegd om in de loop van het verenigingsjaar noodzakelijke
wijzigingen in de reglementen aan te brengen. De aldus gewijzigde reglementen
worden door het bestuur aan de eerstvolgende ledenvergadering voorgelegd.
13.4. In de gevallen waarin de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet
voorziet, beslist het bestuur.
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