
 
 
 

 
  
Voorwoord. 
 
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op en verdere uitwerking van de statuten van 
de Tennisvereniging Kontakt. In geval van onduidelijkheid of twijfel, prevaleert de tekst van 
de statuten boven die van het huishoudelijk reglement. 
 
Rechten en verplichtingen der leden  
  
Artikel 1  
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en 
aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant, van de 
baancommissaris dan wel van een lid of leden van het bestuur of de (technische) 
commissies (Recreatie, Wedstrijd en Jeugd)  
Daartoe bestemde tenniskleding is op de baan voorgeschreven (tenzij anders door de 
baanexploitant is aangegeven).  
  
 
Artikel 3  
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en overige 
commissie vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging 
aanwezig te zijn.  
  
Artikel 4 
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een 
vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens 
werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid 
worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn 
midden gekozen leden.  
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de 
bevoegdheden van het bestuur.  
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk 
reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.  
  
Artikel 5 
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door 
een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.  
  
 
Verplichtingen van het bestuur  
  
Artikel 6 
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:  
a.  namen en adressen van de in artikel 5 der Statuten bedoelde personen;  
b.  presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van 

het bestuur;  
c.  de bezittingen en schulden van de vereniging.  
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    Kleine voorwerpen van geringe waarde, welke gebruik korter dan een jaar pleegt te 
duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.  

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één 
week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.  
  
Artikel 7 
Het bestuur is verplicht de Algemene (jaar) vergadering (financieel)inzicht te verschaffen 
over de gang van zaken bij stichtingen of andere rechtsvormen waar de TV Kontakt direct of 
indirect in deelneemt. 
 
Slotbepalingen  
  
Artikel 9 
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van 
dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.  
 
Artikel 10 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 10 mei 2022 
 
 
 
 
 


