HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m.i.v. 16 augustus 2013
Nieuwe Leden
art. 1
Een ieder die lid wil worden van onze vereniging kan zich aanmelden middels het betreffende
aanmeldingsformulier. Dit formulier moet bij de ledenadministratie worden ingediend.
Op dit formulier moet minimaal worden ingevuld:
a) Naam en voornamen
b) Volledig adres met postcode
c) Geboortedatum
d) Reeds lid van een andere tennisverenging ja/nee Zo ja, welke.
e) Telefoonnummer
f) E-mailadres
g) IBAN (bankrekening)nummer
h) Handtekening aanvrager/aanvraagster.
In geval van een minderjarige dient de wettelijke vertegenwoordiger zijn naam te
vermelden en het formulier van een handtekening te voorzien.
Tevens moet een pasfoto van recente datum worden bijgevoegd.
art. 2
Indien het bestuur over de toelating afwijzend beschikt, wordt hiervan schriftelijk onder
opgave van redenen mededeling gedaan aan betrokkene.
art. 3
Het nieuwe lid ontvangt bericht dat zijn/haar aanmelding geaccepteerd is, alsmede een verzoek
tot betaling van verschuldigde contributie en entreegelden.
Na deze betaling ontvangt hij/zij een lidmaatschapskaart c.q. KNLTB ledenpas met pasfoto.
Rechten en plichten van leden
art. 4
Alle leden m.u.v. ondersteunende leden kunnen deelnemen aan wedstrijden, voor zover de
voor betreffende wedstrijd geldende bepalingen hun deelneming toelaten, met inachtneming
van bepalingen van het wedstrijdreglement en van het competitie reglement.
art. 5
Alle leden, met uitzondering van jeugdleden, ereleden en ondersteunende leden dienen 2 maal
per jaar een kantinedienst te draaien. Het is mogelijk om tegen betaling van 45 Euro beide
kantinediensten af te kopen. Bij het niet uitvoeren van een kantinedienst wordt een boete van
25 Euro in rekening gebracht bij degene die heeft nagelaten de kantinedienst te vervullen.

art. 6
Alle leden, met in achtneming van artikel 4 lid 8 betreffende ondersteunende leden, hebben
toegang tot de faciliteiten op het park en tot wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd
door de vereniging. Met de ledenpas dienen leden zich op het park, in de kantine en tijdens een
Algemene ledenvergadering op verzoek van bestuurs- en commissieleden zich te legitimeren.
art. 7
De leden zijn verplicht wijzigingen in hun gegevens zoals opgegeven bij de aanmelding ten
spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.
Introductie van leden
art. 8
Alle leden hebben het recht van introductie. Hierbij moeten de navolgende regels in acht
worden genomen:
a) Introductie mag het spelen van de leden niet in de weg staan;
b) Een persoon mag maximaal vijf keer per verenigingsjaar worden geïntroduceerd;
c) De introducé(e) moet worden ingeschreven in het daarvoor bestemde register, dat in bewaring is bij de kantinebeheerder(ster);
d) Per introducé(e) is per keer een bedrag ‘verschuldigd’ van vijf Euro. De kantinebeheerder(ster) wordt op de hoogte gesteld en zorgt voor het innen van het verschuldigde
bedrag. Indien de kantine is gesloten dient de vijf Euro in een envelop in de brievenbus in
de gang te worden gedeponeerd;
e) Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, alsmede een
termijn te bepalen, binnen welke persoon niet andermaal zal kunnen worden
geïntroduceerd, op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene gedurende de
tijd van zijn introductie op bij de vereniging in gebruik zijnde terreinen of tijdens het
gebruik van aan de vereniging toebehorende of onder haar berusting zijnde goederen.
Introductieregeling binnen tennisverenigingen in de gemeente Sittard-Geleen
Leden kunnen met in achtneming van onderstaande regels met vrienden tennissen bij hun
vereniging binnen onze gemeente. De aangesloten clubs zijn:
TC Munstergeleen SLTC Sittard Panta Rhei Limbricht Keerweide Geleen Game 70
Sittard TC Born TV Obbicht/TV Grevenbicht TC Oriënt Broeksitttard GTR Geleen.
Hieraan zijn een aantal regels verbonden, te weten:
1. dit kan pas na de voorjaarscompetitie en dan tot 1 oktober;
2. het aantal deelnemers van de te bezoeken vereniging is minimaal 50 % ;
3. te allen tijde dienen de regels van het betreffende park in acht genomen te worden;
4. de banen niet gereserveerd zijn voor toernooien/clubkampioenschappen of andere
activiteiten;

5. het spelen moet in de daluren van de desbetreffende tennisclubs plaatsvinden (dit zal
per vereniging verschillend zijn);
6. iedereen moet zich kunnen legitimeren met een geldig KNLTB clubpasje;
Bestuur
art. 9
Het bestuur bestaat minimaal uit:
a) Dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester);
b) twee overige leden (seniorleden of ereleden)
die allen gekozen worden door de algemene vergadering (zie de stat. art. 9).
Het bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.
art. 10
Alle bestuursleden hebben een zittingstermijn van 2 jaren.
art. 11
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, terwijl kandidaatstelling van nieuwe
bestuursleden kan geschieden door tenminste 5 stemgerechtigde leden, schriftelijk aan het
secretariaat, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
art. 12
De voorzitter leidt de bestuursvergadering en de algemene ledenvergadering. Hij is bij
officiële gelegenheden de vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging.
art. 13
De secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen deelnemer maakt van elke
vergadering een verslag, maakt het jaarverslag, voert correspondentie uit naam van de
vereniging, agendeert ontvangen en uitgaande correspondentie, bewaakt en bewaart het archief,
houdt de ledenlijsten bij. Tevens zorgt hij/zij voor bekendmaking van en nodigt de leden uit
voor de vergaderingen.
art. 14
De penningmeester is belast met:
a) Beheer van gelden;
b) Innen van contributie en andere gelden;
c) Betaling van rekeningen;
d) Opmaken jaarrekening, financieel jaarverslag en begroting;
e) Voorts nodigt hij/zij uiterlijk 1 maand voor de algemene vergadering de kascommissie uit
ter verificatie van boeken en bescheiden.

art. 15
Het bestuur roept commissies in het leven om het goed functioneren van de vereniging te
bevorderen.
a) Iedere commissie kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter van de
commissie ziet toe op de besteding van het toegekende budget in lijn met de
vastgestelde begroting tijdens de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter legt
verantwoording af aan het voor die commissie aangewezen bestuurslid.
b) In iedere, door het bestuur ingestelde commissie heeft minimaal één bestuurslid
zitting.
c) Indien er behoefte bestaat aan een Bemiddelingscommissie worden tijdens de
jaarvergadering de bemiddelingscommissieleden gekozen. Zij onderzoekt geschillen
tussen Panta Rhei-leden onderling of tussen Panta Rhei-leden en het bestuur, en deelt
de uitslag hiervan mee aan de Algemene Vergadering. Zij probeert alle geschillen
vreedzaam op te lossen.
art. 16
De kascommissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van de gedane verificatie.
art. 17
Bestuursvergaderingen worden met een afgesproken regelmaat gehouden en ad-hoc indien de
voorzitter of twee andere bestuursleden zulks nodig achten.
Geldmiddelen
art. 18
De leden zijn verplicht voor 1 mei van elk lopend jaar de verschuldigde contributie te voldoen
(evt. ook entreegeld). Extra bijdragen die verschuldigd zijn voor deelname aan bijzondere
evenementen dienen voorafgaand aan deelname van het desbetreffende evenement te worden
betaald.
art. 19
Contributies en entreegelden, alsmede bijdragen ondersteunende leden worden door de
algemene vergadering bepaald.
Algemeen
art. 20
Het bestuur stelt regels op, waaraan de leden zich in de kantine en op en om het park dienen te
houden, hierbij rekening houdend met de wensen van de algemene ledenvergadering.
Een en ander wordt in de ‘huis- en gedragsregels in de kantine’ en in een baanreglement
vastgesteld, en aan de leden kenbaar gemaakt.

art. 21
het bestuur is bevoegd om disciplinaire maatregelen te nemen tegen leden die zich misdragen
door zich niet te houden aan de regels zoals genoemd in artikelen 4, 5, 6, 7 en 8, of het niet
voldoen (na een herhaald verzoek) van de contributies zoals genoemd in artikel 18. Onder
disciplinaire maatregelen wordt verstaan het betreden van het tennispark voor enige tijd te
verbieden danwel het lidmaatschap van de tennisvereniging te beëindigen.
art. 22
Het Huishoudelijk Reglement kan alleen worden gewijzigd in een algemene ledenvergadering,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van 2/3 gedeelte
van de geldig uitgebrachte stemmen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de wijziging(en) vooraf
bekend is(zijn) gemaakt en het onderwerp is geagendeerd op de deze algemene
ledenvergadering.
art. 23
In die gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
art. 24
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking de dag na de Algemene Ledenvergadering op ….
art.25
Alle leden ontvangen desgewenst een exemplaar van dit reglement.

Aldus opgemaakt door de algemene ledenvergadering, …

