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Lidmaatschap
Artikel 1
1.Bij aanmelding dienen de kandidaatsleden de door het bestuur nodig geachte
gegevens te verstrekken.
2.De leden zijn verplicht alle veranderingen die zich gedurende het
lidmaatschap in de gegevens voordoen onmiddellijk ter kennis te brengen
van het bestuur.
Artikel 2
Bij de aanvraag van het lidmaatschap ontvangt het lid een exemplaar van de
statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 3
1.Tenzij het bestuur bezwaren tegen toelating als lid heeft, vangt het
lidmaatschap aan op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de dag
waarop het lidmaatschap is aangevraagd.
2.Het lidmaatschap wordt aangegaan tot minimaal het einde van het
desbetreffende verenigingsjaar en vervolgens steeds voor een periode van
een verenigingsjaar.
3.De contributie via de clubs voor het lopende verenigingsjaar is bij
vooruitbetaling verschuldigd.
Artikel 4
Degenen die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk hebben gemaakt,
kunnen op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering tot
erelid worden benoemd.
Artikel 5
Ondersteunende leden of donateurs zijn zij, die het doel van de vereniging
bevorderen door geldelijke steun met een bedrag dat jaarlijks door de
Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
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Artikel 6
1.Zij die als lid wensen toe te treden, melden zich bij de secretaris.
Zij mogen geen contributieschuld hebben bij hun club of vereniging.

2.Wordt een kandidaadlid door het bestuur geweigerd, dan heeft deze recht
van beroep op een Ledenvergadering waarbij hij of zij alsdan de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich moet verenigen
om als lid te worden toegelaten.
3.Het bestuur geeft voor de stemming aan de leden voorlichting op welke
gronden de weigering van toelating berust.
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt door:
1.een daartoe schriftelijk verzoek, te richten aan de secretaris,
uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar;
2.een daartoe strekkend besluit van het bestuur, indien het lid met een
contributie‐achterstand van minimaal een jaar, na ten minste twee maal
door de penningmeester schriftelijk te zijn gemaand, in gebreke blijft
zijn contributie te voldoen.
3.een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen
met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen;
4.overlijden.
Artikel 8
1.Een lid dat de goede naam van de vereniging schaadt of in strijd handelt
met de belangen van de vereniging kan door het bestuur worden geschorst.
2.Voor het geschorste lid staat beroep open bij de Algemene
Ledenvergadering.Het beroep wordt ingezonden via een aangetekend
schrijven aan de secretaris.
3.Wanneer beroep via een aangetekend schrijven wordt ingesteld, roept het
bestuur binnen 14 dagen na ontvangst de Algemene Ledenvergadering bijeen.
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Bestuur
Artikel 9
1.Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
2.Om de 2 jaar treedt een deel van het bestuur af, en wel het ene jaar de
helft of de grootst mogelijke minderheid van de bestuursleden, waaronder
de voorzitter, en het andere jaar de andere bestuursleden, waaronder de
secretaris.
3.De aftredenden kunnen terstond worden herkozen.
‐vervolg 3‐
Artikel 10
1.Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur, alsmede door de
stemgerechtigde leden.
2.De namen van de door de leden voorgedragen kandidaten dienen voor de dag
desbetreffende Algemene Ledenvergadering aan de secretaris te zijn
opgegeven.
3.Indien slechts ‚‚n persoon voor een te vervullen plaats in het bestuur
kandidaat is gesteld, wordt hij geacht te zijn gekozen.
Artikel 11
1.Indien een bestuurslid zijn functie tussentijds wil neerleggen, doet hij
daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuur.
2.Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, het lidmaatschap verliest,
wordt geschorst of wegens ziekte of anderszins niet in de gelegenheid
is zijn werkzaamheden te verrichten, wordt zijn functie door een door het
bestuur aangewezen lid waargenomen.
3.Een tussentijds gekozen lid heeft zitting tot de dag waarop degene in
wiens plaats hij gekozen is, zou hebben moeten aftreden.
Artikel 12
1.Het bestuur heeft de leiding van de vereniging.
2.De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering
van de besluiten van de vergaderingen.
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Hij heeft het recht bestuursvergaderingen te beleggen wanneer hij dit
nodig acht.
Op aanvraag van ten minste twee bestuursleden zal de voorzitter verplicht
zijn een bestuursvergadering te beleggen.
3.De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen bij, voert de
correspondentie, houdt de ledenlijst bij en brengt op de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering een jaarverslag uit.
4.De penningmeester is belast met de zorg voor de gelden.
Hij int de contributies van de leden en doet alle door het bestuur
goedgekeurde uitgaven.
Hij draagt zorg voor een behoorlijke administratie.
Op de Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit over de
geldmiddelen gedurende het afgelopen verenigingsjaar.Verder dient hij op
deze vergadering een begroting in voor het volgende verenigingsjaar.
Van de financiële positie van de vereniging dient hij zodanige
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de vorderingen, schulden,
inkomsten en uitgaven van de vereniging kunnen worden gekend.

5.Naast deze drie vaste bestuursleden kunnen onder meer voor de volgende
functies leden tot lid van het bestuur worden benoemd:
‐Voorzitter Technische Commissie: draagt o.a.zorg voor de
competitie en kampioenschappen.
‐Voorzitter Jeugdcommissie : draagt zorg voor de jeugdcompetitie en de
racquetballopleidingen van de jeugd.
‐Voorzitter Scheidsrechtercommissie draagt o.a.voor scheidsrechters
tijdens toernooien en opleiding van scheidsrechters.
‐Lid: voor diverse taken.
6.Voor het verrichten van bijzondere taken kan het bestuur leden tot
commissaris aanstellen. Ten behoeve van de uitvoering van hun taak kan het
bestuur de commissarissen bepaalde machtigingen geven.
Commissies
Artikel 13
1.Een kascommissie brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van
haar bevindingen naar aanleiding van de door haar uitgevoerde controle
van de financiële verantwoording van de penningmeester.
De kascommissie bestaat uit twee, niet tot het bestuur behorende leden.
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Deze leden worden door de Algemene Ledenvergadering voor een tijdvak van
twee jaar benoemd.
De penningmeester legt uiterlijk acht dagen voor de Algemene
Ledenvergadering zijn boeken en bescheiden over het afgelopen
verenigingsjaar voor aan de kascommissie.
2.Tegen beslissingen van de voorzitter T.C. is beroep mogelijk bij een
commissie van beroep.
De commissie van beroep bestaat uit drie niet tot het bestuur behorende
leden.Deze leden worden voor een periode van een jaar benoemd door de
Algemene Ledenvergadering.
Ledenvergadering
Artikel 14
Op de agenda van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden in ieder
geval de volgende punten geplaatst:
a.de jaarverslagen van de bestuursleden;
b.de begroting;
c.het bestuursbeleid;
d.de verkiezing van de bestuursleden;
e.de verkiezing van de leden van commissies, zoals genoemd in artikel 13;
f.de rondvraag.

‐vervolg 5‐
Artikel 15
Het bestuur kan, zo vaak zij dit nodig acht, een Algemene Ledenvergadering
bijeenroepen. In deze vergadering kan alleen worden behandeld hetgeen door
het bestuur op de agenda is geplaatst.
Artikel 16
Een Algemene Ledenvergadering dient bijeengeroepen te worden, wanneer ten
minste eenderde van de leden daarom schriftelijk en met opgaven van
redenen vraagt. Op de agenda van deze vergadering kan het bestuur, behalve
hetgeen door de leden ter bespreking is voorgedragen, ook andere punten
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plaatsen.
Artikel 17
1.Het bestuur bepaalt dag en uur van de Algemene Ledenvergadering en stelt
alle leden daarvan schriftelijk in kennis. Deze kennisgeving vermeldt de
zaken waarvoor de vergadering is belegd.
2.Indien een vergadering is gevraagd door het vereiste aantal leden, dient
zij binnen een maand na verzoek te worden gehouden.
3.Indien het bestuur binnen de onder lid 2 gestelde termijn geen
vergadering uitschrijft, zijn de leden gerechtigd tot het beleggen van de
gevraagde vergadering over te gaan.
4.Alle vergaderingen worden gehouden, met inachtname van(art... lid .)en
(art...)van de statuten, ongeacht het aantal leden dat is opgekomen, tenzij
ten minste eenderde van de leden schriftelijk bericht van verhindering
heeft gezonden en daarbij heeft verzocht de vergadering op een ander
tijdstip te houden.
5.Leden die niet aanwezig zijn op de Ledenvergadering worden geacht
akkoord te gaan met alle genomen besluiten op deze Ledenvergadering.
Artikel 18
1.Behoudens het bepaalde in(art.. lid . en art... lid .)van de statuten
worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
2.Wanneer bij het nemen van een besluit door geen der leden stemming wordt
gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
3.De stemming over zaken geschiedt mondeling bij handopsteken.
4.De stemming over personen geschiedt schriftelijk.
5.De leden onthouden zich van medestemmen over hun ontslag of hun
schorsing.
6.Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen worden als ongeldig beschouwd.
7.Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
8.Bij staking van stemmen over personen dient er tot herstemming te worden
overgegaan.Wanneer na herstemming de stemmen wederom staken, ligt de
beslissing bij het bestuur.
‐vervolg 6
Artikel 19
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Stemgerechtigd zijn alle aangesloten Racketcentra met racquetballbanen en hebben 1 stem
per racquetballbaan. en ereleden. Ondersteunende leden en aspirant‐leden hebben toegang
tot alle
ledenvergaderingen, doch hebben geen stemrecht.
Slotbepalingen
Artikel 20
Gevallen waarin dit reglement niet voorziet worden beslist door het
bestuur. Van zulk een beslissing doet het bestuur mededeling aan de leden.
Artikel 21
Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen worden aangebracht op een
daartoe belegde Algemene Ledenvergadering.

Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, gehouden te
Zoetermeer op 19 mei 1978.
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