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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
Algemene bepalingen 

 
Artikel 1. De vereniging, genaamd tafeltennisvereniging SKF, hierna te noemen ‘de vereniging’, is bij 
notariële akte opgericht en is gevestigd te Veenendaal. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk 
gewijzigd bij akte op 25 april 2003. 
 
Artikel 2. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de in artikel 1 
genoemde statuten van de vereniging. 
 

Artikel 3. Statuten, huishoudelijk reglement en besluiten van de algemene ledenvergadering of het bestuur 
die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, zijn vernietigbaar tenzij de wet het besluit nietig acht. 
 
Artikel 4. Ieder lid wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen, zodat bij overtreding zulks niet ter 
verontschuldiging kan gelden. 
 
Artikel 5. In gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voldoende voorzien, beslist het 
bestuur. Van deze beslissingen wordt desgevraagd rekenschap afgelegd aan de algemene vergadering. 
 
Artikel 6. Overal waar in één der artikelen manlijke persoonsnamen worden gebruikt, worden daar zonder 
uitzondering ook de bijbehorende vrouwelijke persoonsnamen mee bedoeld. 
 
 
Lidmaatschap 
 
Artikel 7. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk aan de secretaris via een 

aanmeldingsformulier en betaling van inschrijfgeld. Het bestuur beslist vervolgens, conform artikel 6 van 
de statuten, omtrent de toelating. 
 
Artikel 8. De vereniging bestaat uit: 
a. leden (16 jaar en ouder) en 
b. aspirantleden (leden jonger dan 16 jaar); 
c. donateurs; 
d. ereleden; 

e. leden van verdienste; 
f.  erevoorzitters. 
 
Artikel 9. De leden zijn verplicht: 
a. adreswijzigingen tijdig door te geven aan de secretaris en de ledenadministratie; 
b. de statuten, reglementen en bestuursbesluiten stipt na te komen; 
c. bij wedstrijden in de NTTB competitie te spelen in een door het bestuur vastgesteld model-tenue; dit 
tenue bestaat uit een rood shirt en een blauwe broek (een zwarte broek wordt gedoogd); 

d. de eigendommen van de vereniging zorgvuldig te behandelen; 
e. de wedstrijdsecretaris tijdig op de hoogte stellen van verhindering, ingeval zij voor een wedstrijd zijn 
opgesteld; 
f.  behoudens het bepaalde in lid e tijdig voor de wedstrijd aanwezig te zijn; 
g. bij opzegging van het lidmaatschap de contributie te betalen tot het einde van het lopende jaar, 
alsmede bij te late opzegging de boete te betalen die de vereniging door anderen krijgt opgelegd. 
 
 

Tuchtrecht 
 

Artikel 10. Wegens handelingen in strijd met de belangen van de vereniging of daden verricht, waardoor 
de eer en goede naam van de vereniging worden aangetast, is het bestuur bevoegd tot tuchtrechtelijke 
maatregelen, schorsing, opzegging van het lidmaatschap, ontzetting uit het lidmaatschap en andere 
disciplinaire maatregelen. 
 
Artikel 11. Het bestuur gaat niet over tot het opleggen van sancties, dan nadat zij het lid gehoord heeft. 
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Artikel 12. Over toelating van personen, waarvan het lidmaatschap eerder is opgezegd, beslist het 
bestuur. Eventuele schulden bij de vereniging dienen dan eerst aangezuiverd te worden. (NB. eenzelfde 
beleidslijn hanteert het bestuur aangaande personen die met schulden bij hun vorige vereniging zijn 

vertrokken). 
 
Artikel 13. Het bestuur zorgt in geval van tuchtrechtelijke maatregelen, schorsing, opzegging of ontzetting 
voor publicatie in het clubblad of andere interne communicatie-organen. 
 
Artikel 14. Alle boetes moeten binnen 14 dagen na de oplegging aan de penningmeester worden voldaan. 
Gebeurt zulks niet, dan kan voor iedere week verzuim de boete met � 2,- worden verhoogd.  
 

Artikel 15. Een lid dat zich met de oplegging van een boete niet kan verenigen, moet hiervan schriftelijk 
binnen 14 dagen kennis geven aan het bestuur. Eventuele bezwaren ontheffen het betrokken lid niet van 
de verplichting, vastgesteld in artikel 14 van dit reglement. Wordt de klacht gegrond verklaard, dan zal het 
betaalde bedrag door de penningmeester aan het betrokken lid worden terugbetaald. Wanneer het 
beboete lid zich niet kan verenigen met de uitspraak van het bestuur, dan kan hij dit op de eerstvolgende 
algemene vergadering aan de orde stellen. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend. 
 
Artikel 16. In gevallen van overmacht kan het bestuur ontheffing van de boetebepaling verlenen. 
 
Artikel 17. Indien door toedoen van een lid materiaal of enig ander eigendom van de vereniging wordt 
beschadigd, kan het lid aansprakelijk worden gesteld voor de aangebrachte schade. Dit ter beoordeling 
van het bestuur.  
 
 
Bestuur 
 

Artikel 18. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen. 
 
Artikel 19. De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen. Slechts de algemene 
vergadering kan beslissen dat het bestuur wordt uitgebreid. 
 
Artikel 20. Het bestuur bestaat in ieder geval uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. 
Gezamenlijk is het bestuur verantwoordelijk voor de contacten met en de werkzaamheden van de diverse 
commissies die binnen de vereniging actief zijn. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in 

functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. 
 
Artikel 21. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
neemt alle beslissingen, welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. 
 
Artikel 22. Geen bestuurslid mag langer dan drie jaar zitting hebben in het bestuur, zonder zich aan een 
verkiezing te onderwerpen. Het bestuur ziet er op toe, dat niet meer dan de helft van het aantal zittende 
bestuursleden gelijktijdig aftredend is. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

Kandidaatstelling conform artikel 12 lid 4 van de statuten dient vergezeld te gaan van een schriftelijke 
bereidheidsverklaring van de kandidaat, dat hij bij verkiezing zijn functie zal aanvaarden. In tussentijdse 
vacatures in het bestuur wordt door het bestaande bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene 
vergadering. 
 
Artikel 23. Een vergadering van het bestuur is alleen dan bevoegd om besluiten te nemen, wanneer 
behalve de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig 
is. Alle besluiten in de bestuursvergadering worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 
 
Artikel 24. Indien een bestuurslid in de loop van het jaar wil aftreden, is hij verplicht dit voornemen 
tenminste 8 weken van te voren schriftelijk ter kennis van zijn medebestuursleden te brengen, behoudens 
dringende omstandigheden. 
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Artikel 25. Het bestuur kan commissies instellen, in ieder geval voor:  
a. beheerzaken;  
b. sportzaken; 

c. interne zaken; 
d. externe zaken.  
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse commissies zijn geregeld in het door 
de algemene vergadering aangenomen beleidsplan van de vereniging als geheel en van de daaruit 
afgeleide deelbeleidsplannen van de genoemde commissies. 
 
 
Algemene vergadering - jaarvergadering 

 
Artikel 26. De hoogste macht in de vereniging wordt uitgeoefend door de algemene vergadering. De 
uitvoerende macht berust bij het bestuur, dat door deze vergadering gekozen en aan deze verantwoor-
ding schuldig is. 
 
Artikel 27. Er wordt jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, een algemene 
vergadering gehouden onder de naam jaarvergadering. Voor het vaststellen van de begroting en andere 
noodzakelijke besluiten wordt tevens een algemene vergadering gehouden in december van elk jaar. 
 
Artikel 28. Ieder lid heeft het recht voorstellen voor de algemene vergadering in te dienen, mits deze tijdig 
voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend. Door het bestuur moeten, tenminste twee 
weken voor het houden van een algemene vergadering, datum, plaats en tijd worden bekend gemaakt. 
De agenda van de te houden vergadering moet tenminste zeven dagen voordien op duidelijke wijze in het 
clubblad of per convocatie bekend gemaakt worden. 
 
Artikel 29. Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig: 

a. andere stembriefjes, dan die welke door of namens de voorzitter van de desbetreffende vergadering 
zijn uitgereikt; 
b. stembriefjes, welke ondertekend zijn; waarop bedoelde personen of zaak niet duidelijk zijn aangeduid; 
waarop toevoegingen voorkomen, of waarop niet-kandidaten zijn vermeld. 
 
Artikel 30. Bij kandidaatstelling van slechts één persoon wordt deze bij acclamatie gekozen verklaard. 
 
Artikel 31. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een onafhankelijke geschillencommissie die 

bemiddelt in alle geschillen tussen leden en bestuur die niet dwingend in statuten en huishoudelijk 
reglement aan de algemene vergadering zijn toebedeeld. 
 
 
Overige bepalingen 
 
Artikel 32. De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de jaarlijkse contributies vast. Het 
bestuur kan in bepaalde gevallen vermindering van contributie toestaan. 

 
Artikel 33. De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de jaarlijkse prijzen van de 
bar/keuken vast. 
 
Artikel 34. De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur, in ieder geval beleidsplannen 
(waaronder het beleidsplan van de vereniging als geheel en het vergoedingenbeleid), structuurwijzigingen 
en wijzigingen van de statuten en huishoudelijke reglement vast. 
 

 
Artikel 35. Dit reglement is per 27 april 1970 ingetreden en laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door de 
algemene vergadering van 28 januari 2003. 
 
 

 


