Huishoudelijk reglement Tafeltennisvereniging Revanche
Art. 1 De vereniging draagt de naam “Revanche”.
Revanche is gevestigd te Schaijk, speelzaal “De Piramide”.
De clubkleuren zijn blauw (shirt/broek) en zwart (broek).
Art. 2 De vereniging stelt zich ten doel; de beoefening van de tafeltennissport en het organiseren
van activiteiten ter bevordering van de clubbinding.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen;
b. de leden de gelegenheid te geven de tafeltennissport te beoefenen op de dinsdag en de
donderdag tijdens de daarvoor aangegeven tijden;
c. de leden de gelegenheid geven deel te nemen aan wedstrijden en toernooien;
d. andere geoorloofde middelen tot dit doel te bevorderen.
Art. 3 Lidmaatschap
De vereniging bestaat uit:
a. gewone leden
b. ereleden (dit zijn leden die op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering als
zodanig zijn benoemd.)
c. leden van verdiensten (door het bestuur als zodanig benoemd)
d. ondersteunende leden
Art. 4 De gewone leden zijn verdeeld in:
- Junioren, dit zijn zij die op 1 juli van het lopende seizoen de 18-jarige leeftijd nog niet
hebben bereikt.
- Senioren, dit zijn zij die ouder zijn dan 18 jaar. 16 en 17-jarige leden kunnen schriftelijk
dispensatie aanvragen bij het bestuur om bij de senioren te mogen trainen en competitie te
spelen.
Art. 5 Nieuwe leden kunnen te allen tijde toetreden tot de vereniging. Elk nieuw lid mag drie keer
gratis trainen/vrij spelen.
Ieder die lid wil worden van T.T.V. Revanche dient zich door middel van het inschrijfformulier
in te schrijven. Alsmede dient een toestemmingsverklaring AVG worden ingevuld. Deze
formulieren dienen ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur of trainer. De trainer
dient zorg te dragen dat de bij hem/haar ingeleverde formulieren terechtkomen bij de
ledenadministrateur.
Het bestuur beslist hoe de spelers over de verschillende teams worden verdeeld.
De spelers, die in competitieverband spelen, moeten zich minstens twee dagen voor de
wedstrijd afmelden bij de teamleider of aanvoerder, indien men verhinderd is die dag. De
teamleider probeert een vervanger te zoeken. Als dit niet lukt neemt hij/zij contact op met
de wedstrijdleider om de wedstrijd te laten verzetten.
Art. 6 Men kan op elk gewenst tijdstip lid worden, met dien verstande dat de contributie ineens
betaald moet worden vanaf de inschrijfdatum tot het eind van de betreffende jaarlijkse
contributieperiode.
Tegelijkertijd betaalt men ook de trainingsvergoeding, de NTTB afdrachten en eventuele
kledingbijdragen.
Valt de inschrijfdatum tussen de 1e en 16e van de maand, betaalt men contributie over de
gehele maand en de rest van de jaarlijkse periode.

Valt de inschrijfdatum tussen de 16e en de laatste dag van de maand, betaalt men de helft
van de maandcontributie en de rest van de jaarlijkse periode.
Art. 7 Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging aan het bestuur;
b. bij overlijden;
c. door opzegging namens de vereniging;
c. 14 dagen na het versturen van de 2e schriftelijke betalingsaanmaning, indien dan nog niet
betaald is. De eindbeslissing ligt bij het bestuur.
Art. 8 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk
geschieden. Opzegging van het lidmaatschap kan op elk gewenst tijdstip gebeuren, met dien
verstande dat het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het contributiejaar.
Indien een lid in de eerste helft van enig seizoen ophoudt deel te nemen aan de competitie,
al dan niet met opzegging van het lidmaatschap, is dat lid verplicht om zijn aandeel in de aan
de NTTB betaalde competitiegelden te betalen.
Bij opzegging van het lidmaatschap is het lid verplicht de contributie van het lopende
contributiejaar te betalen.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Bij hernieuwde toetreding tot de vereniging wordt de achterstallige contributie ook betaald.
In bijzondere gevallen kan hiervoor ontheffing verleend worden. Beslissing hiervan ligt bij het
bestuur.
Art. 9. a. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de
leden zijn opgenomen, een en ander op een door de NTTB aan te geven wijze.
b. Het bestuur draagt er zorg voor dat degene die als lid tot de vereniging wenst te worden
toegelaten, wordt aangemeld bij de NTTB.

Art. 10 Geldmiddelen
a. contributies
b. donaties
c. inschrijfgelden
d. heffingen en omslagen
e. revenuen van vermogen
f. subsidies
g. schenkingen en andere toevallige baten
Art. 11 De hoogte van de contributie wordt door de ledenvergadering vastgesteld op voorstel van
het bestuur.
Dit geldt eveneens voor de hoogte van de inschrijfgelden van nieuwe leden.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
De contributie wordt jaarlijks geïnd, aan het begin van het seizoen. De afdrachten aan de
NTTB worden rechtstreeks doorberekend aan de leden en worden tegelijk met de contributie
geïnd.
Iedereen die competitie speelt, betaalt de jaarlijkse NTTB competitietoeslag, deze toeslag
wordt tegelijk met de contributie geïnd.
Sportkeuringen zijn voor eigen rekening.

Art. 12 Het bestuur
Het bestuur wordt uit de door de stemgerechtigde leden van T.T.V. Revanche in de algemene
ledenvergadering gekozen en bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 leden van 18
jaar en ouder.
De algemene ledenvergadering kiest een voorzitter en een bestuur. Het bestuur kiest uit hun
midden een secretaris en een penningmeester.
Art. 13 Rooster van aftreden van de bestuursleden ziet er als volgt uit:
1e jaar: voorzitter en 2 leden
2e jaar: penningmeester en 1 lid
3e jaar: secretaris en 1 lid
Art. 14 De voorzitter:
a. Leidt de vergadering en oefent toezicht uit op het algemeen verenigingsbeleid.
b. Hij is in de voorkomende gevallen de vertegenwoordiger van de vereniging.
c. Zorgt voor het nakomen van dit reglement en van alle verdere regels en bepalingen.
d. Heeft de leiding bij alle vergaderingen, regelt de daar te verrichten werkzaamheden en is
belast met het handhaven van de orde.
e. Roept, in overleg met de secretaris, de bestuursvergadering bijeen.
f. Heeft het recht de besprekingen te sluiten, indien hij meent, dat de vergadering voldoende
is ingelicht, doch hij is verplicht de discussie weer te openen, indien de meerderheid (helft
plus één) van de aanwezige stemgerechtigde leden hun verlangen daartoe kenbaar maken.
g. Wordt bij afwezigheid vervangen door de vicevoorzitter die zijn taken en rechten
overneemt, of door een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger.
Art. 15 De secretaris heeft de zorg voor:
a. Het maken van de notulen en het vastleggen van afspraken die tijdens de vergaderingen
worden gemaakt.
b. Het bijhouden van een archief.
d. Het voeren van de briefwisseling uit naam en in overleg met de overige bestuursleden.
e. Is verplicht kopij bij te houden van alle in- en uitgaande post.
f. Het eventueel gereedmaken en verzenden van convocaties e.d.
g. Brengt jaarlijks in de algemene ledenvergadering een door hem/haar opgesteld jaarverslag
uit.
Art. 16 De penningmeester:
a. Beheert het geld van de vereniging en van de door de vereniging ingestelde commissies,
zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en voor het afdoen van
haar schulden.
b. Is voor de onder zijn beheer staande baten persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht
kan aantonen.
c. Is verplicht te allen tijde rekening en verantwoording te geven aan het bestuur en de
kascommissie.
d. Is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven.
e. Mag geen buitengewone uitgaven boven €50,- besteden zonder machtiging van het
bestuur.
f. Draagt bij eventueel aftreden de kas en alle bescheiden aan het bestuur of zijn opvolger
over, nadat hij rekening en verantwoording aan de kascommissie heeft afgegeven.
g. Brengt op de algemene ledenvergadering namens het bestuur verslag uit omtrent de

financiële toestand van de vereniging en van zijn in het afgelopen jaar gevoerd beheer.
h. Stelt de begroting voor het komend verenigingsjaar op, die na goedkeuring door het
bestuur aan de ledenvergadering ter vaststelling wordt voorgelegd.
Art. 17 Eens per jaar, in de algemene ledenvergadering, is het bestuur van zijn handelingen,
verantwoording schuldig aan de leden.
Deze vergadering wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekingsjaar gehouden.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en alle
begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Ieder lid
van de vereniging ouder dan 15 jaar dat niet geschorst is, heeft 1 stem. Een lid kan zijn stem
door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat 1
persoon op zodanige wijze slechts 2 stemmen kan uitbrengen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigde zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes, die niet voorzien
zijn van onnodige bijvoegingen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Stemgerechtigde leden hebben het recht om voorstellen in te dienen.
Art. 18 Commissies
Op iedere algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemt, bestaande uit 2
leden, waarvan elk lid 2 jaar zitting heeft. Zij treden om het jaar af en hebben tot taken:
a. de controle op het beheer van de financiën van de vereniging
b. het vergelijken van ontvangsten en uitgaven met de betreffende bescheiden
c. het uitbrengen van verslag aan de jaarvergadering of aan de ledenvergadering, indien deze
laatste door aftreden of schorsing van de penningmeester noodzakelijk wordt.
Deze commissie kan zich desgewenst laten bijstaan door een deskundige.
De last van de commissie kan ten alle tijden door de algemene ledenvergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Voor het organiseren van activiteiten, die de belangen van de vereniging bevorderen kunnen
commissies worden ingesteld. De te verrichten werkzaamheden worden in nauw overleg,
goede samenwerking en onder verantwoording van het bestuur vastgesteld en uitgevoerd.
De financiën van de commissies worden beheerd door de penningmeester.
Art. 19 Voordrachten voor een bestuursfunctie moeten uiterlijk 7 dagen voor de algemene
ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, ondersteund door minimaal 5
handtekeningen van seniorenleden. Tot het opmaken van zulk een voordracht is voorts het
bestuur bevoegd.
Art. 20 Geldigheid der stemmen
Deze geldt als de helft +1 van de aanwezige stemgerechtigde leden akkoord of tegen stemt.
Art. 21 Ieder wordt geacht in sportschoenen en in donkere sportkleding achter de tafel te
verschijnen, beslist niet in wit of geel.
Art. 22 Aan het einde van de speelavond is iedereen verplicht om de tafels, netten en stoelen mee
op te ruimen.
Dus niet 15 minuten van te voren vertrekken en een ander alles op laten ruimen.

Art. 23 Bij wangedrag, voor, tijdens of na een wedstrijd of training, kan het bestuur het betreffende
lid uitsluiten van het deelnemen aan wedstrijden in competitieverband of aan de training.
Tot het schorsing tijdens de training is ook de trainer bevoegd doch met een maximum van 2
trainingen.
Elke schorsing door wie dan ook, moet schriftelijk gemeld worden bij de secretaris.
Art. 24 De boetes, welke betaalt moeten worden aan de NTTB betreffende niet nagekomen
verplichtingen, worden verhaald op het betreffende lid c.q. team.
Art. 25 De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
f. Vaststelling van de contributies;
g. Vaststelling van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming commissieleden;
j. Rondvraag.
Art. 26 Elk lid is verplicht zich te onderwerpen aan de in de statuten en dit reglement vervatte
bepalingen.
Art. 27 In gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

