Huishoudelijk Reglement D.S.T.V. Obvius
Rechten en verplichtingen der leden
Artikel 1
De leden zijn op een tennispark verplicht:
a) zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het
bestuur optredende personen;
b) het faciliteren van de tennisbanen te ondersteunen;
c) gepaste tenniskleding te dragen op de tennisbaan.
Artikel 2
Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen
vóór 1 november van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur zal aan de leden
die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan,
éénmaal een herinnering tot betaling 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/zij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode
blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het
lidmaatschap voortvloeien. 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 met de incasso verbonden
kosten verschuldigd.
Leden zijn verplicht zich af te melden wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn op een
training waarvoor ze zich hebben ingeschreven. Wanneer het lid een week niet kan
trainen, dient het zich vóór 15:00 uur van de dag waarop de training plaatsvindt, af te
melden via de website. Afmelden kan vanaf iedere vrijdag tot 15:00 uur op de dag dat
de training wordt gegeven.
Als een lid, per trainingsperiode, twee keer of vaker niet op een training aanwezig is en
zich hiervoor niet tijdig heeft afgemeld, wordt door het bestuur de boeteregeling
toegepast. De boeteregeling houdt in dat bij twee keer niet tijdig afmelden het lid een
boete krijgt van 12,50 euro. De derde keer dat dit gebeurt, krijgt het lid een extra boete
van 17,50 euro. Bij een volgende keer niet tijdig afmelden wordt het lid uitgesloten van
training van de betreffende periode en de daaropvolgende periode en moet hij/zij ook
de totaal verschuldigde boete betalen van 30 euro. De leden worden op de hoogte
gesteld van deze boeteregeling wanneer zij zich inschrijven voor een training.
Bovendien krijgen ze een herinnering van het bestuur als ze zich een keer vergeten
hebben af te melden. Deze herinnering krijgen zij tenminste een dag voordat de
volgende training aanvangt. De boetes worden tegelijkertijd met het ballengeld van de
rekening van het betreffende lid afgeschreven.

Voor leden die zich na bekendmaking van de competitieteams zonder gegronde reden
afmelden van het spelen van competitie, zal een boete van 25 euro in rekening worden
gebracht. Bij inschrijving zal het lid op de hoogte worden gesteld van deze regeling. Op
competitiedagen dienen alle competitiespelende leden bovenkleding van Obvius te
dragen tijdens het tennissen. Leden die geen bovenkleding van Obvius hebben en
competitie spelen bij DSTV Obvius (voorjaars- of najaarscompetitie) zijn verplicht deze
aan te schaffen.
Artikel 3
Van alle junior-, senior- en ondersteunende leden dient 80% als student ingeschreven te
staan aan de Technische Universiteit Delft, conform de eisen die het Sportcentrum
eraan stelt.
Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en
T.C.-vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig
te zijn.
Vergaderingen
Artikel 5
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of
tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de
leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren,
alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 6
Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. De
voorzitter is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan
dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de
bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek
wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Artikel 7
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris
geschiedt door het bestuur. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het
bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming
zullen aanvaarden.
Artikel 8
Het voorstel, zoals genoemd in artikel 12 lid 2 sub k van de Statuten, dient tenminste
zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de
secretaris ingediend te zijn, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering
bevoegden daarin wensen op te nemen. Stukken kunnen door het bestuur worden

uitgezonderd indien dit met de adviescommissie overeengekomen wordt, deze stukken
worden ter beschikking gesteld voor leden die deze stukken wel wensen in te zien.
Leden kunnen tot 24 uur voor aanvang van de algemene vergadering een discussiepunt
indienen, dat op de vergadering zal worden besproken. Dit punt zal als mededeling
worden genoemd en door worden geschoven naar W.V.T.T.K. Hier wordt het punt kort
ter sprake gebracht. Mocht het punt echter aanleiding geven tot een uitgebreide
discussie of als er gestemd dient te worden, dan wordt dit punt op de volgende agenda
als vergaderpunt op de agenda gezet. Het punt dient schriftelijk te worden ingediend bij
de secretaris.
Artikel 9
Bij ieder punt wordt tevens ieder voorstel behandeld, wat door een aanwezig lid aan de
vergadering wordt voorgelegd, als dit rechtstreeks met het aan de orde zijnde
agendapunt samenhangt. In het geval van een algemene vergadering moet dit voorstel
door tenminste vier andere leden ondersteund worden.
Commissies
Artikel 10
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of
bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der
bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur
ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die
hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en
verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten kunnen 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
anderen worden vervangen.
Artikel 11
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden,
wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een
plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats
zal innemen. De leden van deze commissie en het plaatsvervangend lid worden door de
algemene vergadering benoemd. In het volgende verenigingsjaar zal als
plaatsvervangend lid, bij voorkeur het lid worden benoemd dat het langst in deze
commissie zitting heeft gehad.
Artikel 12
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar minstens één nieuw lid
van de technische commissie geïnstalleerd (hierna aangeduid als T.C.). Tevens zal door
de halfjaarlijkse vergadering voor de duur van één jaar, ook minstens één nieuw lid van
de T.C. worden geïnstalleerd. De T.C. zal minimaal bestaan uit een drietal leden. In geval

commissieleden tevens een bestuursfunctie gaan vervullen, kan er maximaal één van
deze leden blijven zitten in de T.C.
Artikel 13
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
c. het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door
de T.C. op te maken speelsterkte;
d. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.
Besluitvorming
Artikel 14
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden
stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het
tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen
voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
Artikel 15
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene
vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de
wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten
aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid
van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij
staking van de stemming wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
Bestuur
Artikel 16
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle
bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen
van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel
van gemachtigde worden uitgeoefend.
Artikel 17
Bij schade aan de vereniging, één harer bezittingen, of bezittingen die door de
vereniging in bruikleen zijn van een derde partij, veroorzaakt door een lid tijdens de
uitoefening van taken die bijdragen aan de vereniging, wordt het lid geacht deze schade
eerst op persoonlijke verzekering(en) te verhalen.

Mocht de door het lid veroorzaakte schade niet, of onvoldoende, door zijn persoonlijke
verzekering(en) vergoed worden of mocht het lid niet beschikken over een relevante
verzekering, dan zal er een beroep worden gedaan op de verzekering(en) van de
vereniging.
Als na het aanspreken van de verzekering(en) van de vereniging de schade niet, of
slechts voor een deel, is vergoed, is het aan het bestuur van de vereniging om dit op
gepaste wijze af te handelen. Het bestuur kan dan besluiten de te vergoeden schade
deels of in zijn geheel op het betreffende lid te verhalen.
Artikel 18
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 5 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op
500 euro voor handelingen die direct ten laste komen van alle leden van de vereniging.
De termijn als genoemd in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op
een jaar.
Verplichtingen van het bestuur
Artikel 19
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te
houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van
het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde,
welker 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 20
Het bestuur dient ervoor te zorgen dat dit reglement in overeenstemming is met
eventuele besluiten, aangenomen plannen en voorstellen van de algemene vergadering
die een werking op de lange termijn hebben.
Aanmeldingsformulier
Artikel 21
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient in
ieder geval te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en datum. 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

adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. De vereniging kan de
adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle
reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de
aanmelding als lid.
Het aanmeldingsformulier is tevens het incassocontract. Als leden hier niet mee
akkoord gaan kunnen ze kiezen om de verschuldigde bedragen per acceptgiro over te
maken. Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd.
Ondersteunende leden
Artikel 22
Wanneer een seniorlid niet meer voldoet aan de eisen van een seniorlidmaatschap, is er
de mogelijkheid om ondersteunend lid te worden. Het lid moet daarvoor een
aanmeldingsformulier indienen. Dit formulier moet bij de secretaris van het bestuur zijn
ingediend vóór de eenendertigste augustus van het verenigingsjaar waarin het
lidmaatschap van rechtswege afloopt.
Artikel 23
Speelrecht is het recht op deelname aan competitie en trainingen van de vereniging.
Onder omstandigheden, zoals onderbezetting, kan het bestuur aan ondersteunende
leden speelrecht verlenen. De selectie onder ondersteunende leden gebeurt op basis
van de volgende factoren: actuele speelsterkte, beschikbaarheid, tenniscapaciteit (eigen
inschatting van de TC), het advies van de sportcentrumtrainers, opkomst bij trainingen,
lengte lidmaatschap van het lid en verdiensten van het lid voor de vereniging.
Slotbepalingen
Artikel 24
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 25
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 29 maart 2018.

