HLTC
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Definities
Artikel 1
Dit huishoudelijk reglement verstaat onder:
a. KNLTB: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond;
b. HLTC: Heerder Lawn Tennis Club;
c. Buitenleden: alle leden en jeugdleden die wonen buiten een straal van 20 km van “De
Bornerenk”;
d. Statuten: de statuten van HLTC;
e. ALV: Algemene Leden Vergadering.
Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 2
Door zijn toetreden tot HLTC onderwerpt ieder lid zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement
en alle overige reglementen en bepalingen van HLTC, alsmede aan de wijzigingen die daarin
zullen worden aangebracht. Ieder lid is verplicht zich te onthouden van handelingen die in strijd zijn
met de belangen van de tennissport en van HLTC. Ieder lid is aansprakelijk voor welke schade dan
ook, door hem of haar toegebracht.
Artikel 3
1. Ieder HLTC-lid is gerechtigd op de Bornerenk te tennissen met inachtneming van de
geldende regels.
2. Niet-leden kunnen tot het bespelen van de banen worden toegelaten:
a) als vakantie-lid;
b) als introducé(e);
c) als kandidaat-lid;
d) als houder van een bedrijfspas.
3. Vakantie-leden zijn personen die hun vakantie in Heerde of omgeving doorbrengen.
Zij dienen zich bij de secretaris of de penningmeester aan te melden.
4. Introducé(e)'s kunnen slechts zijn personen die niet wonen in de gemeente Heerde. Op
verzoek kan het dagelijks bestuur introductie van Heerdenaren toestaan. Introducé(e)'s
dienen door een lid te worden geïntroduceerd en door dat lid in het introductieboek te
worden ingeschreven.
5. Kandidaat-leden dienen zich als zodanig te hebben aangemeld bij de secretaris. Zij kunnen
ten hoogste driemaal worden geïntroduceerd onder bijvoeging in het introductieboek van
het woord: kandidaat-lid of een afkorting van dat woord.
Introductie van kandidaat-leden geschiedt kosteloos.
6. Houder van een bedrijfspas kunnen zijn de directie en/of medewerkers van een bedrijf dat
met HLTC een sponsorovereenkomst heeft gesloten en waarvan een bedrijfspas onderdeel
van die overeenkomst vormt.

7. De door een vakantie-lid en een lid dat introduceert verschuldigde bijdragen worden door
de ALV vastgesteld op voorstel van het bestuur.
Artikel 4
Het bestuur is bevoegd om op vastgestelde contributies een reductie te verlenen in verband met:
a. lidmaatschap van meer dan twee leden uit één gezin;
b. toetreding tot het lidmaatschap na aanvang van het tennisseizoen, lopend van 1 april t/m
31 maart;
c. andere redenen die het bestuur ter kennis komen.
Artikel 5
Indien een lid toestemming heeft gegeven voor automatische incasso van de verschuldigde
contributie wordt het contributiebedrag ná 1 maart in twee gelijke termijnen van zijn rekening
afgeschreven.
Het bestuur kan op verzoek van het lid besluiten dat de contributie op een later tijdstip mag worden
voldaan.
Het bestuur is bevoegd om het lid de toegang tot de banen te ontzeggen zolang de verschuldigde
contributie niet is betaald. Dit neemt uiteraard de verplichting tot betaling van de contributie niet
weg.
De ALV kan besluiten dat bij te late betaling een boete wordt opgelegd dan wel een andere sanctie
wordt getroffen.
Artikel 6
De leden zijn verplicht om adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris, in casu aan de
ledenadministratie, door te geven.
Vergaderingen
Artikel 7
1. Kandidaatstelling voor een door de ALV te kiezen lid van het bestuur of een commissie
geschiedt door het bestuur of tenminste vijf leden.
2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur van het kandidaat te stellen
lid heeft vernomen dat hij of zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
3. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van
een daartoe strekkende, schriftelijke en ondertekende verklaring, vergezeld van een
schriftelijke bereidverklaring van het kandidaat gestelde lid. Beide verklaringen dienen
uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de ALV in het bezit van de secretaris te zijn.
Artikel 8
Een besluit van de ALV dat niet rechtstreeks betrekking heeft op een agendapunt van de
vergadering is ongeldig.
Artikel 9
1. De agenda van de ALV bevat:
a. de punten die uit de statuten of het huishoudelijk reglement voortvloeien;
b. al hetgeen degenen die tot bijeenroeping van de ALV bevoegd zijn, daarin wensen op te
nemen.
2. De voorstellen als bedoeld in artikel 11 lid 3 sub k van de statuten dienen tenminste zeven
dagen voor de verzending van de oproep tot een ALV schriftelijk bij de secretaris te zijn
ingediend.
Artikel 10
Alle punten, die op de agenda van een ALV voorkomen, worden in die vergadering aan de orde
gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid, staande
de vergadering, gedaan voorstel dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt
samenhangt, mits ondersteund door vier andere leden.

Commissies
Artikel 11
1. Naast de in artikel 10 lid 4 van de statuten genoemde kascommissie kent HLTC de
volgende commissies:
1. onderhoudscommissie
2. kantinecommissie
3. PR/Sponsoringcommissie, waaronder valt de redactie van het clubblad en de website
4. technische commissie
5. jeugdcommissie
2. De leden van de commissie bepalen in onderling overleg wie van hen de functie van
voorzitter zal vervullen. Commissieleden worden door de ALV benoemd.
3. Met uitzondering van de kascommissie kunnen de commissies te allen tijde door het
bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het
bestuur worden ontslagen en al dan niet door andere worden vervangen tot de
eerstvolgende ALV.
4. Voorts kunnen door zowel het bestuur als de ALV worden benoemd commissies met
algemene of bijzondere opdrachten. Deze opdrachten moeten passen binnen de
bevoegdheid van de onderscheidene commissies. De commissie blijft te allen tijde
verantwoordelijk jegens de benoemende instantie. Bij of na de benoeming kunnen tevens
de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
Ook wordt bepaald voor welke termijn de leden van de commissie worden benoemd.
5. Conform artikel 10 lid 4 van de statuten benoemt de ALV jaarlijks uit de leden een
kascommissie van tenminste drie personen. Jaarlijks treedt het langstzittende lid van de
kascommissie af.
Artikel 12
De taken van de Technische Commissie omvatten onder meer:
a. het verbeteren van het spelpeil.
b. het regelen van de competitie, toernooien, wedstrijden en clubkampioenschappen.
Artikel 13
De taken van de onderhoudscommissie omvatten onder meer: de organisatie van alle
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op het tennispark alsmede het leiding geven aan
leden/vrijwilligers en/of aan werknemers van de bedrijven waaraan de uitvoering van
werkzaamheden is toevertrouwd.
Artikel 14
De taken van de kantinecommissie omvatten onder meer:
a. het doen uitvoeren van onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden in en aan het clubhuis;
b. het toezicht op het gebruik van het clubhuis;
c. het periodiek samenstellen van een rooster voor kantinediensten;
d. overige zaken die uit het beheer van het clubhuis volgen.
Artikel 15
De redactiecommissie maakt onderdeel uit van de PR/Sponsorcommissie.
De taken van de redactiecommissie omvatten onder meer:
het verzorgen en periodiek doen verschijnen van de clubkrant, alsmede het beheer van de
website.
Voor zover het betreft haar redactionele beleid is de redactiecommissie geen verantwoording
verschuldigd jegens het bestuur. Ook kan het bestuur, noch de ALV, de redactionele beleidsvrijheid
van de redactiecommissie aantasten.

De redactiecommissie is verplicht om buiten haar verantwoordelijkheid door bestuur of commissies
opgestelde stukken te publiceren.
Het besluit van de redactiecommissie om mogelijk controversiële ingezonden artikelen te weigeren
voor publicatie legt de redactie ter goedkeuring voor aan het bestuur.
Aanmeldingsformulier
Artikel 16
Op het aanmeldingsformulier, bedoeld in artikel 3 lid 1 van de statuten, dienen onder meer te
worden vermeld: naam, volledige voornamen, geslacht, woonplaats, adres, geboortedatum en
geboortejaar. Het gecompleteerde aanmeldingsformulier dient vergezeld te zijn van een goed
gelijkende, officiële pasfoto.
Opzegging
Artikel 17
Opzegging van het lidmaatschap is conform art. 4 van de Statuten uitsluitend schriftelijk mogelijk
en wel vóór 1 december aan de secretaris, in casu aan de ledenadministratie.
Training
Artikel 18
Lesgeven op de banen van het park “De Bornerenk” mag uitsluitend aan leden van HLTC en door
trainers met wie het HLTC bestuur vooraf heeft ingestemd.
Het lesgeven geschiedt voor rekening en risico van de trainers c.q. de organisatie, waarvoor de
trainers werkzaam zijn. Tussen de trainers en HLTC mag geen gezagsverhouding als bij een
arbeidsovereenkomst bestaan.
Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 19
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld conform art. 16 van de Statuten en kan slechts
worden gewijzigd na een daartoe strekkend besluit van de ALV.
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