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Gebruikte afkortingen 
NTTB Nederlandse Tafeltennisbond 
H.R. Huishoudelijk reglement 
A.L.V. Algemene ledenvergadering 
D.B. Dagelijks bestuur 

 

 

Algemeen 

Artikel 1 
De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding en/of zoek raken van eigendommen van leden 
of ongevallen die leden of derden buiten haar schuld overkomen binnen de 
verenigingsaccommodatie(s). 

Artikel 2 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor publicaties, welke door of namens leden 
buiten uitdrukkelijke verantwoording van het verenigingsbestuur worden uitgegeven. 

 

Leden 

Artikel 3 

Het lidmaatschap van de vereniging wordt gerekend te zijn ingegaan per eerste van de maand 
volgend op de datum van toetreding als bepaald in art. 6 van de Statuten, echter wel nadat men 
maximaal drie keer gratis gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid tot spelen, naar keuze 
middels trainingen of middels vrij spelen, zonder enige verplichting. 

Artikel 4 

De gewone leden aanvaarden het lidmaatschap van de NTTB. Zij verklaren zich daarmee aan de 
Statuten en het H.R. van deze bond te zullen houden terwijl zij tevens het verenigingsbestuur 
machtigen hen te vertegenwoordigen op vergaderingen van deze bond en daar namens hen stem uit 
te brengen of te doen uitbrengen. 

Artikel 5 

Alle leden ontvangen bij hun toetreding op verzoek een exemplaar van de Statuten en van het H.R.. 
Door zijn/haar toetreden verklaart ieder lid zich volledig te zullen houden aan de Statuten en het H.R. 
en verder aan alle regels en bepalingen, uitgevaardigd door enig daartoe binnen de vereniging 
bevoegd lichaam. 
De leden zijn verplicht om alle aanwijzingen, de goede gang van zaken binnen de vereniging 
betreffende, gegeven door een lid van het verenigingsbestuur of door een door het verenigingsbestuur 
aangewezen representant op te volgen. 

Artikel 6 
Gelet op het bepaalde in art. 5 is op de A.L.V. van 27 november 2013 besloten dat iemand kan 
worden ingezet voor het draaien van de kantinediensten, tegen een vergoeding per avond.  De kosten 
voor deze betaalde bardienst dienen te worden betaald door de competitiespelende leden van de 
teams van de betreffende avond. De kosten worden geïnd bij de jaarlijkse contributiebetaling. 
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Geldmiddelen 

Artikel 7 

De verenigingscontributie van gewone leden wordt jaarlijks door de in art. 18 en 19 van de Statuten 
bedoelde A.L.V. vastgesteld en is invorderbaar volgens een door het verenigingsbestuur vast te 
stellen schema. Verplichte bijdragen aan derden zoals de NTTB worden 1 op 1 aan de leden 
doorberekend. 
Begunstigers betalen een minimum bijdrage. Deze wordt jaarlijks door de A.L.V. vastgesteld volgens 
art. 8 van de Statuten. Het bedrag van de donatie is terstond na toetreding invorderbaar. 

Artikel 8 
In een financieel tekort van de vereniging kan door de A.L.V. door een hoofdelijke omslag worden 
voorzien. De hoofdelijke omslag is dan als aanvulling op de contributie te beschouwen en wordt dan 
ook als zodanig erkend. 

 

Sancties, schorsingen en opzeggingen 

Artikel 9 

Beschadigingen van eigendommen van de vereniging of goederen van derden die in beheer zijn bij de 
vereniging, komen voor rekening van degene die de schade heeft veroorzaakt. De hoogte van de 
schadevergoeding wordt door het verenigingsbestuur bepaald. 
 

Artikel 10 

Het lidmaatschap van leden die over een periode van zes maanden hun contributie dan wel andere 
financiële verplichtingen t.o.v. de vereniging niet hebben voldaan, kan door het verenigingsbestuur 
worden opgezegd. Het bestuur kan hiertoe overgaan nadat het de nalatige tweemaal tot betaling heeft 
aangemaand. Het bestuur kan tevens besluiten de nalatige niet voor de voorjaarscompetitie op te 
stellen. 

Artikel 11 

De uit het lidmaatschap van de vereniging volgens art. 7 lid 1 sub c en d van de Statuten en/of art. 11 
van het H.R. ontzette personen kunnen nooit opnieuw als lid toetreden, tenzij rehabilitatie door het 
verenigingsbestuur mocht hebben plaatsgevonden. 

Artikel 12 

In aanvulling op het bepaalde in art. 11 van de Statuten kan een lid van het verenigingsbestuur met 
eenvoudige meerderheid van stemmen van het verenigingsbestuur als bestuurslid worden geschorst 
tot aan een uiterlijk binnen twee maanden te beleggen Algemene Vergadering. 

Artikel 13 

Leden die voor deelneming aan wedstrijden zijn aangeschreven en/of opgeroepen en zonder 
tegenbericht niet op het aangegeven tijdstip en de aangegeven plaats verschijnen, kunnen door het 
verenigingsbestuur worden beboet. Zulks kan uitsluitend plaatsvinden indien het betreffende lid 
zijn/haar deelneming aan de wedstrijden heeft toegezegd. Het boetebedrag wordt vastgesteld door 
het bestuur en dient, na schriftelijk bericht aan het beboete lid, binnen de aangegeven termijn aan de 
penningmeester te worden voldaan. Bij herhaling kan het lid door het verenigingsbestuur worden 
geschorst. 
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Artikel 14 
Indien de vereniging wegens overtreding door een lid beboet wordt, zal de boete op het 
desbetreffende, als aansprakelijk te beschouwen, lid worden verhaald op een door het 
verenigingsbestuur te bepalen wijze. 

Artikel 15 
Die leden, welke een sanctie is opgelegd als bedoeld in art. 6 en 7 van de Statuten en art. 14 en 15 
van dit H.R., hebben het recht binnen zeven dagen na dagtekening van de opgelegde sanctie 
hiertegen in beroep te gaan bij de Voorzitter van de Commissie van Beroep. Het beroep dient 
schriftelijk te worden ingediend en geadresseerd te worden aan de Voorzitter van de Commissie van 
Beroep. 
De Voorzitter van de Commissie van Beroep is gehouden om na ontvangst van een beroepsschrift 
hiervan onverwijld kennis te geven aan de secretaris van de vereniging. De Commissie van Beroep is 
tevens gehouden om tenminste het verenigingsbestuur en het lid dat het beroep indient te horen. De 
uitspraak van de Commissie van Beroep, welke in overeenstemming moet zijn met de Statuten en het 
H.R., is namens de vereniging bindend. De Commissie van Beroep doet uitspraak binnen de termijn 
gesteld conform art. 17 lid 3 van de Statuten. Tijdens de duur van de beroepsprocedure blijft de 
sanctie gehandhaafd. 

Artikel 16 

Onverkort het bepaalde in de artikelen van de Statuten en het H.R. heeft elk lid van het 
verenigingsbestuur, alsmede elk der conform Statuten en H.R. aangestelde functionarissen, de 
bevoegdheid naleving van het bepaalde in de Statuten en het H.R. te vorderen. Bij niet voldoen aan 
bedoelde vordering heeft voornoemde bestuurder of functionaris het recht het in overtreding zijnde lid 
de toegang tot de accommodatie te ontzeggen; van iedere zodanige handeling wordt onverwijld, met 
redenen omkleed, mededeling gedaan aan de secretaris van de vereniging. 

 

Besturen 

Artikel 17 
Het verenigingsbestuur is belast met de uitvoering van het H.R. en tevens van alle andere regelingen 
en bepalingen. Tot het aangaan van financiële verplichtingen, het doen van betalingen en het geven 
van kwijtingen een bedrag van € 5000,- niet te boven gaande, is de penningmeester alleen bevoegd. 
Wanneer deze rechtshandeling een bedrag van € 5000,- te boven gaat behoeft de penningmeester de 
medewerking van de voorzitter of van die van alle overige leden van het D.B., zulks onverlet het 
bepaalde in art. 12 lid 6 sub g van de Statuten. 
 

Artikel 18 
Het bestuur: 

o Neemt met minimaal twee bestuursleden besluiten die geen uitstel kunnen velen, en stellen 
de overige bestuursleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten, 
bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk tot het moment dat deze ad hoc besluiten op een 
bestuursvergadering bekrachtigd zijn; 

o Neemt alle overige besluiten na agendering tijdens een bestuursvergadering of 
jaarvergadering; 

o Neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van 
stemmen, behoudens in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven 
uitzonderingssituaties. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige 
bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen; 

o Neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde 
voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt; 

o Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van 
personen dan beslist het lot. 
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Artikel 19 
De voorzitter van de vereniging vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Hij heeft de 
algemene leiding van de vereniging leidt de vergaderingen van het verenigingsbestuur, het D.B. en de 
A.L.V. en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij heeft het recht de besprekingen te eindigen 
wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen 
indien de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden zich hiervoor verklaart. 

Artikel 20 

De secretaris is belast met de correspondentie uit naam van en in overleg met het verenigingsbestuur, 
voor zover de brief-/mailwisseling niet aan een ander bestuurslid is opgedragen. Hij ondertekent alle 
stukken van het verenigingsbestuur uitgaande en is verplicht hiervan kopie te houden. Hij heeft het 
beheer over het archief. Hij houdt een ledenlijst en een lijst van geroyeerde leden bij. Hij notuleert 
vergaderingen van het verenigingsbestuur en van de A.L.V.. De door de desbetreffende vergadering 
goedgekeurde notulen worden door hem en door de voorzitter ondertekend. Bestuursbesluiten van 
het verenigingsbestuur of D.B. worden door hem, voor zover nodig wordt geoordeeld, gepubliceerd in 
de vorm van zgn. richtlijnen. Richtlijnen worden geacht, na publicatie, deel uit te maken van het H.R.. 
Zij worden op de eerstkomende A.L.V., na goedkeuring, in het H.R. opgenomen. 
 

Artikel 21 

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de 
vereniging toekomende baten tegen kwitantie of anderszins. Hij is verantwoordelijk voor de onder zijn 
berusting zijnde geldmiddelen Hij is belast met de contributie-administratie. Door hem geschieden alle 
betalingen uit de middelen der vereniging met inachtneming van art. 22 van het H.R.. Hij is verplicht 
inlichtingen omtrent de toestand van de kas en inzage van de boeken te geven, wanneer het bestuur 
of de kascommissie, bedoeld in art. 36 van het H.R zulks verlangt. Hij is verplicht voor zover mogelijk 
kwitanties voor zijn uitgaven te overleggen. Hij brengt namens het verenigingsbestuur verslag uit aan 
de A.L.V. volgens art. 12 lid 2 sub b van de Statuten over de toestand van de geldmiddelen 
gedurende het afgelopen verenigingsjaar. 
Wanneer de penningmeester aftreedt is hij verplicht de kascommissie in staat te stellen zijn beheer te 
controleren en is de kascommissie verplicht deze controle uit te voeren. Eerst na akkoordverklaring 
door de kascommissie en nadat hij alle onder zijn berusting zijnde eigendommen van de vereniging 
aan het verenigingsbestuur heeft overgedragen, wordt hij van zijn verantwoordelijkheid ontheven. Een 
en ander moet binnen een maand na de datum van zijn bedanken geschieden. 
 

Artikel 22 

Bij tussentijds aftreden van een of meer bestuursleden moet op de eerstvolgende A.L.V. in de 
vacatures worden voorzien. Voor de periode tussen aftreden en A.L.V. kan het verenigingsbestuur 
nieuwe bestuursleden ad interim benoemen. 

 

 

Commissies 

Artikel 23 

Zo nodig kan het verenigingsbestuur of de A.L.V. voor speciale zaken binnen de vereniging 
commissies samenstellen. Een commissie dient uit ten minste drie leden te bestaan en is 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur, met uitzondering van de kascommissie en de 
commissie van beroep die verantwoording verschuldigd zijn aan de A.L.V.. 
De taakverdeling binnen de commissie wordt door de commissieleden onderling geregeld. Een 
commissie kan ontbonden worden door het lichaam dat haar heeft benoemd. Ten aanzien van de 
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benoeming van de leden in een commissie heeft het verenigingsbestuur het recht van veto. Zowel het 
door het veto getroffen lid als de commissie hebben het recht van beroep op de A.L.V.. 

Artikel 24 

De kascommissie, benoemd conform art. 16 van de Statuten, bestaat uit twee leden. Ieder lid kan 
maximaal 2 jaar aaneengesloten lid zijn van de kascommissie. De kascommissie heeft te allen tijde 
het recht inzage van de boeken en bescheiden te verlangen voor zover dit voor de controle van het 
beheer van de penningmeester noodzakelijk moet worden geacht. Het rapport moet binnen zeven 
dagen bij het verenigingsbestuur worden ingediend. Indien haar bevindingen daartoe leiden doet zij 
het voorstel tot decharge van de penningmeester volgens art. 27 -2 van het H.R.. Eventuele decharge 
van de penningmeester en tenminste rapportage conform art. 27 -2 sub a van het H.R. van haar 
bevindingen, dient door de kascommissie uitgebracht te worden op de A.L.V. volgens art. 18 lid van 
de Statuten. De kascommissie vergadert wanneer de meerderheid dit wenselijk acht of indien het 
bestuur dit nodig oordeelt. De kascommissie is geheimhouding verplicht en doet alleen verslag aan de 
A.L.V.. 

Artikel 25 

De leden van het verenigingsbestuur hebben het recht de vergadering van de commissies bij te 
wonen. 

Vergaderingen  

Artikel 26 
Vergaderingen worden onderscheiden in: 
-a) Algemene ledenvergaderingen 
-b) Verenigingsbestuursvergaderingen 
-c) Dagelijks bestuursvergaderingen 
-d) Commissievergaderingen 

Artikel 27 

In de A.L.V., bedoeld in art. 26 lid a van het H.R. en art. 18 van de Statuten wordt: 
-1 Verantwoording afgelegd door het verenigingsbestuur m.b.t. de afgelopen periode als bedoeld in art 
12 van de Statuten. 
-2 a) Verslag uitgebracht door de kasconmissie volgens art. 24 van het H.R. conform art. 18 lid 2 sub 
a van de Statuten. 
    b) De kascommissie benoemd volgens art. 16 lid 1 van de Statuten. 
-3 De commissie van beroep benoemd volgens art. 17 lid 1 van de Statuten. 
-4 Het verenigingsbestuur gekozen volgens art. 9 van de Statuten. 
-5 De voorlopige begroting van de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar ter 
bekrachtiging voorgelegd. 

Artikel 28 

De oproeping tot het houden van een A.L.V. geschiedt conform art. 22 van de Statuten. Voorstellen 
van leden, met betrekking tot de te behandelen onderwerpen, moeten ten minste twee dagen voor het 
houden van de vergadering schriftelijk bij de secretaris van het verenigingsbestuur worden ingediend, 
en door het verenigingsbestuur bij de aanvang van de A.L.V. schriftelijk worden bekendgemaakt. Later 
ingekomen voorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij zij betrekking hebben op 
onderwerpen welke op de agenda staan vermeld. 
Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; 
zij stellen in goed overleg de conceptagenda op. Urgente punten (zoals decharge van de 
penningmeester en het vaststellen van het jaarverslag) worden hoger op de conceptagenda gezet dan 
punten die uitstel kunnen velen; 
De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 2 weken voor aanvang van de 
verenigingsbestuursvergadering door en publiceert deze op het interne gedeelte van de website. 
Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden hebben 
hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schappen 
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of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van 
agendapunten te wijzigen. 
 

Artikel 29 

De gewone leden worden geacht de uitgeschreven vergaderingen zoals bedoeld in art. 26 van het 
H.R. bij te wonen. Bij verhindering dient men de secretaris van het verenigingsbestuur ten minste twee 
dagen van te voren hiervan rechtstreeks op de hoogte te stellen. 

Artikel 30 

De A.L.V. is rechtsgeldig indien er buiten bestuursleden nog minimaal één gerechtigd lid aanwezig is, 
zulks met in achtneming van art. 21 lid 8 en 9 van de Statuten. 

Artikel 31 
Vergaderingen van het verenigingsbestuur worden gehouden conform art. 14 van de Statuten, met 
een minimum aantal van vier per jaar. De vergadering van het verenigingsbestuur is rechtsgeldig 
indien tenminste de helft plus één van het aantal bestuursleden aanwezig is. 

Artikel 32 
Vergaderingen van een commissie worden gehouden zoveel als nodig en wenselijk wordt geacht door 
het verenigingsbestuur en/of de commissieleden. 

Artikel 33 
Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in 
gevallen waarin dit H.R. anders bepaalt. Bij het staken van stemmen over zaken in: 
-a) een verenigingsbestuursvergadering, is de stem van de voorzitter bepalend. 
-b) een dagelijks bestuursvergadering, conform art. 13 van de Statuten ... is een stemming van het 
verenigingsbestuur nodig. 
-c) een commissievergadering is het voorstel verworpen. 
Bij staking der stemmen over personen vindt een nieuwe vrije stemming plaats; staken de stemmen 
opnieuw, dan beslist het lot. 

Artikel 34 

Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken welk voorstel het meest verkieslijk is. Over 
voorstellen wordt naar volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij een later ingediend voorstel 
volgens de mening van de voorzitter van de betreffende vergadering van verdere strekking is dan een 
vorig, in welk geval het later ingediende voorstel de voorrang heeft, tenzij de vergadering met 
meerderheid van stemmen anders besluit. 

Artikel 35 
Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het voorstel in stemming en 
wel in volgorde van indiening tenzij een later ingediend amendement, volgens de mening van de 
voorzitter van de betreffende vergadering, van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het 
later ingediende amendement de voorrang heeft, tenzij de vergadering met meerderheid van stemmen 
anders beslist. 
 

Artikel 36 

Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de vereniging 
heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan 
worden gemaakt. 
Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij tussen twee jaarvergaderingen meer dan de helft 
van het uitgeschreven aantal vergaderingen heeft verzuimd. Deze regel is niet van toepassing op 
bestuursleden die in het buitenland woonachtig zijn, langdurig ziek zijn en uit hoofde van hun functie in 
of rond hun woonplaats werkzaamheden voor de vereniging verrichten. 
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Oefeningen en wedstrijden 

Artikel 37 

Er wordt gespeeld volgens de officiële regels van de N.T.T.B.. 

Artikel 38 
Tot de taak van het verenigingsbestuur behoort het technisch leiding geven of laten geven bij 
oefeningen en wedstrijden. Het verenigingsbestuur kan commissies benoemen, welke het 
verenigingsbestuur in de uitvoering van deze taak behulpzaam zijn. Deze leiding zorgt tevens voor de 
handhaving van de orde, voor het materiaal en heeft het recht een lid het meespelen en/of het 
aanwezig zijn te ontzeggen. 
 

Artikel 39 

Het verenigingsbestuur bepaalt in welke samenstelling van leden, namens de vereniging, aan 
wedstrijden zal worden deelgenomen. In deze is het besluit van het verenigingsbestuur bindend. Het 
verenigingsbestuur kan zijn bevoegdheden in deze overdragen aan een daartoe gevormde 
commissie, waarbij hetzelfde geldt als eerder in dit artikel omschreven. 
 

Artikel 40 
Tijdens het spelen van alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden en op oefendagen moeten 
leden in sporttenue uitkomen en geschikt schoeisel dragen. Tijdens het spelen van alle de vereniging 
vertegenwoordigende wedstrijden, dient het door het verenigingsbestuur vastgestelde clubtenue 
gedragen te worden. De leden zijn gebonden hleraan te voldoen op straffe van een boete waarvan de 
hoogte door het bestuur zal worden vastgesteld. 
 

Artikel 41 

Een team bepaalt uit zijn midden een teamaanvoerder. Deze treedt bij thuiswedstrijden als gastheer 
op voor bezoekende verenigingen. De teamaanvoerder is verplicht zorg te dragen voor algehele 
invulling van wedstrijd- en clubformulieren, de wedstrijdcommissaris van alle onregelmatigheden 
tijdens een wedstrijd op de hoogte te stellen en clubformulieren bij de wedstrijdcommissaris te 
bezorgen. Bij eventueel niet opkomen van een tegenpartij dient hij zo snel mogelijk contact op te 
nemen met zijn wedstrijdcommissaris. 

Artikel 42 
Indien door een aanvoerder protest is aangetekend tegen de uitslag van een wedstrijd of tegen de 
wijze waarop een wedstrijd is geleid moet hij daarvan binnen vierentwintig uur mededeling doen aan 
de desbetreffende wedstrijdcommissaris. 

 

Slotbepalingen 

Artikel 43 
In het H.R. van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van 
een A.L.V., waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het H.R. zal worden 
voorgesteld. Voor wat betreft de wijze van oproeping voor de A.L.V. alsmede de stemming over het 
wijzigingsvoorstel gelden dezelfde bepalingen als bij voorgestelde wijzigingen van de Statuten. 
De wijzigingen in het H.R. treden in werking op de eerste van de maand volgend op de datum van de 
A.L.V., tenzij door de A.L.V. anders wordt bepaald. 
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Artikel 44 
Het verenigingsbestuur kan, met latere bekrachtiging door de A.L.V., dispensatie verlenen van de 
bepalingen van het H.R., benevens van alle andere gemaakte of eventueel te maken bepalingen. 

Artikel 45 

Wanneer een artikel van het H.R. voor verschillende wijzen van uitleggen vatbaar is, of in gevallen 
waarin het H.R. niet voorziet, beslist de uitspraak van bet verenigingsbestuur. 

Artikel 46 

De ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden zoals in art. 24 van de Statuten is bepaald. 
Een voorstel daartoe moet uiterlijk vier weken van te voren door minstens 2/3 der leden schriftelijk bij 
het verenigingsbestuur worden ingediend. 
 

Artikel 47 

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de 
voorzitter. 
Alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek uit handen van de secretaris één exemplaar van 
de Statuten en van dit reglement, als elektronische kopie per e-mail.  
 
 
Aldus vastgesteld door de A.L.V. te Amstelveen op 26-10-2016.  


