
 
 

T.T.V. DISNIERATS 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Het lidmaatschap 
 
Artikel 1: 
- Leden zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn aangenomen. 
- Ondersteunende leden zijn donateurs, die de vereniging uitsluitend geldelijk   steunen. 
- Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
en op de uitgebrachte geldige stemmen op een algemene ledenvergadering als zodanig 
zijn benoemd.  
- Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben 
gemaakt en op de uitgebrachte geldige stemmen op een algemene ledenvergadering als 
zodanig zijn benoemd. 
- Senioren zijn zij die op 1 juli voorafgaande aan het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn 
en aan de competitie deelnemen;  
 Jeugdleden zijn zij die op 1 juli voorafgaande aan het verenigingsjaar jonger dan 17 jaar 
zijn. 
 
Artikel 2: 
Hij of zij die lid van de vereniging willen worden, kunnen dat doen via het 
aanmeldingsformulier op de club of via de website van Disnierats. Het bestuur beslist 
over de toelating van de kandidaat-lid. Bij een afwijzende beslissing doet het bestuur 
hiervan, binnen 1 maand na de aanmelding, schriftelijk mededeling aan de  
kandidaat-lid. 
 
Artikel 3: 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. Overlijden. 
b. Opzegging door het lid. Opzegging geschiedt uiterlijk 1 december van het huidige 
verenigingsjaar. De opzegging gaat in per 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. 
Opzegging tegen een ander tijdstip kan uitsluitend plaatsvinden als gevolg van verhuizing 
naar een plaats buiten de gemeente Hoorn of als gevolg van een bijzondere 
omstandigheid; zulks ter beoordeling van het bestuur. 
c. Ontzetting wegens, 
– wangedrag; 
– het niet nakomen van geldelijke verplichtingen jegens de vereniging.  
Ontzetting geschiedt door de Algemene Vergadering met tweederde der geldig 
uitgebrachte stemmen, op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden, indien 
deze leden tenminste 14 dagen voor de Algemene Vergadering een voorstel hiertoe 
hebben  ingediend. Het bestuur is bevoegd in afwachting van het besluit van de 
Algemene Vergadering het lid voorlopige schorsing op te leggen. 
Degene, die uit het lidmaatschap is ontzet verliest onmiddelijk alle rechten uit  
het lidmaatschap voortvloeiende. Hij of zij is evenwel wel gehouden alle aangegane 
verplichtingen jegens de vereniging waaraan nog niet werd voldaan na te komen. 
 
Het verenigingsjaar 
 
Artikel 4: 
 
 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Het bestuur 
 
Artikel 5: 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 



 
 

nog 2 stemgerechtigde leden gekozen uit de leden van de vereniging. Het 
totaal aantal bestuursleden is oneven. 
Het dagelijks bestuur wordt als zodanig gekozen (zie artikel 9). De 
overige functies worden onderling verdeeld. Het bestuur is belast met de 
uitvoering der ledenvergadering en met de dagelijkse leiding van de 
vereniging. 
Het bestuur treedt volgens rooster om de drie jaar af. 
Van de leden van het dagelijks bestuur kan jaarlijks slechts 1 persoon in dat betreffend 
jaar aftreden. 
De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. 
 
 
Artikel 6: 
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg 
voor het naleven van het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en 
bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen 
en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht der Algemene Vergadering 
om daar wijziging in te brengen; hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, 
indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder 
te doen hervatten zo tweederde van de ter Algemene Vergadering aanwezige 
stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 
 
 
Artikel 7: 
De secretaris voert de administratie der vereniging voorzover deze niet aan anderen is 
opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande 
stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze 
stukken afschrift te houden. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij het 
jaarverslag uit. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. 
 
 
Artikel 8: 
De penningmeester beheert de geldmiddelen; hij draagt zorg voor de inning van de 
contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat 
de baten en de schulden der vereniging ten alle tijde aanstonds kunnen worden gekend. 
Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke 
kwitantie.  
Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven worden door hem 
belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. Op de jaarlijkse Algemene 
Vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer.   
 
De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene 
Vergadering. Hij is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van 
alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de 
commissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen. 
 
Artikel 9: 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Het vertegenwoordigt (zowel gezamenlijk als afzonderlijk) de vereniging in en buiten  
rechten en neemt alle beslissingen die niet tot de gewone bestuursvergadering kunnen 
worden uitgesteld. De leden van het dagelijks bestuur moeten meerderjarig zijn. 
 
Artikel 10: 
Het bestuur vergadert regelmatig en tenminste 8 maal per verenigingsjaar. De 
vergadering wordt belegd op voorstel van de voorzitter of 2 andere bestuursleden. 
 
 



 
 

Artikel 11:  
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet 
tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 
 
 
Algemene Vergadering 
 
Artikel 12: 
In de maand januari wordt jaarlijks de gewone Algemene Vergadering gehouden. De 
Algemene Vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Zij is 
voor alle leden toegankelijk. Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de op- 
roeping de door het bestuur voorgestelde kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door  
tenminste 5 leden worden gesteld mits dezen hiervan voor een door het bestuur bekend 
te maken tijdstip schriftelijk de secretaris hiervan in kennis hebben gesteld. Zijn er geen 
tegenkandidaten gesteld, dan wordt de verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur 
gestelde kandidaat als gekozen. 
 
Artikel 13: 
Op de Algemene Vergadering, bedoeld in Artikel 12, zal, buiten hetgeen overigens op de 
agenda geplaatst mocht zijn, vermeld moeten worden: 
– het jaarverslag van de secretaris; 
– het financieel jaarverslag van de penningmeester. 
 De vergadering moet, het advies van de kascommissie gehoord hebbende, 
 gelegenheid hebben zich over de dechargering van de penningmeester uit te 
  spreken; 
– de verkiezing van de commissies. 
 
Artikel 14: 
Een Algemene Vergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste één-derde 
van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien de gewone Algemene Vergadering 
niet is gehouden wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden, zal binnen 14 
dagen een nieuwe vergadering moeten worden gehouden. Deze vergadering zal ongeacht 
het aantal aanwezige stemgerechtigde leden tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda 
onveranderd blijft.  
 
Commissies 
 
Artikel 15: 
- kascommissie 
- toernooicommissie 
- jeugdcommissie 
- wedstrijdcommissie 
- pr- en redactiecommissie 
- bar- en activiteitencommissie 
- onderhoudscommissie. 
 
Kascommissie: deze bestaat uit 2 leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de  
penningmeester. Zij is gehouden eenmaal per jaar de kas, boeken en bescheiden van de 
penningmeester na te zien. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag 
uitgebracht op de jaarlijkse Algemene Vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het 
bestuur voorstellen te doen betreffende het financieel beleid. Elk jaar wordt zij op de 
Algemene Vergadering benoemd. Men kan maximaal voor drie achtereenvolgende jaren 
worden benoemd als lid van de kascommissie 
Toernooicommissie: deze commissie bestaat uit tenminste 2 leden. Zij organiseren de 
diverse toernooien, waarvan het aantal, plaats en datum door het bestuur worden 
vastgesteld. In deze commissie zit tenminste 1 bestuurslid. 
 



 
 

Jeugdcommissie: deze commissie bestaat uit tenminste 1 seniorenlid. De 
commissie kan eventueel uitgebreid worden met jeugdleden, ter 
bevordering van de belangen van de jeugd. 
 
Wedstrijdcommissie

 

: deze commissie bestaat uit tenminste 2 leden. Zij 
stelt in overleg met de betrokkene de teams samen. Een bestuurslid 
maakt deel uit van de wedstrijdcommissie. 

PR- en redactiecommissie

 

: deze commissie is verantwoordelijk voor het werven van 
sponsors en de informatievoorziening naar leden en sponsors. Deze activiteiten kunnen 
ook bij een bestuurslid worden ondergebracht. 

Bar- en activiteitencommissie

 

: deze commissie bestaat uit tenminste 2 leden. Zij stelt het 
barrooster samen en verzorgt de inkoop en is verder verantwoordelijk voor het hele  
bargebeuren. Ook is zij verantwoordelijk voor de afdracht van de opbrengsten aan de 
penningmeester en het organiseren van activiteiten binnen de vereniging. Tevens worden 
alle schoonmaakactiviteiten binnen deze commissie geregeld. 

Onderhoudscommissie

– contributie jeugd competitie leden; 
– gezinscontributie; 

: deze commissie bestaat uit tenminste 2 personen. Zij is 
verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het gebouw. 
 
Contributies 
 
Artikel 16: 
De contributies worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Vergadering en betreffen: 
– contributie senioren basisleden; 
– contributie senioren competitieleden; 
– contributie jeugd basisleden; 

- buitengewone leden  
 
De vergoeding voor inlooprecreanten wordt ook jaarlijks vastgesteld op de Algemene 
Vergadering. 
 
Bij beëindigen van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar is, behoudens 
bijzondere omstandigheden (zulks ter beoordeling van het bestuur) de volle contributie 
verschuldigd. Bij aanvang van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt de 
hoogte van de contributie tijdsevenredig vastgesteld. De contributie dient in ten hoogste 
twee termijnen te worden voldaan binnen vier maanden na aanvang van het 
verenigingsjaar. Indien op voornoemd tijdstip de contributie niet is voldaan vervalt voor 
de rest van het verenigingsjaar het recht op het gebruik van de speelzaal. 
 
Straffen 
 
Artikel 17: 
Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste een jaar in de uitoefening van zijn 
rechten te beperken. Als redenen voor schorsing komen slechts in aanmerking 
wangedrag en niet nakomen van geldelijke verplichtingen. De termijn wordt in het 
schorsingsbesluit vermeld. Tegen een besluit van schorsing kan de geschorste in beroep 
komen bij een commissie van beroep, bestaande uit de voorzitter, een lid aan te wijzen 
door het bestuur en een lid aan te wijzen door de geschorste speler. Het bestuur is 
bevoegd bij reglement boetes te stellen op bepaalde overtredingen en verzuimen. 
Het reglement regelt tevens de inning der boetes. Zodanig reglement verbindt onmid-
delijk nadat het aan de leden bekend is gemaakt, doch verliest zijn kracht, als het niet op 
de eerstkomende Algemene Vergadering is bekrachtigd. 



 
 

 
 
 
Deelnemen aan de NTTB competitie 
 
Artikel 18: 
Bij verhindering is iedere NTTB-speler verplicht minstens 48 uur van te voren dit te  
melden aan: 
– de wedstrijdsecretaris voor senioren of; 
– de wedstrijdsecretaris voor de junioren. 
 
Artikel 19: 
Elk team heeft een aanvoerder. Deze wordt onderling door de teamgenoten zelf, en wel 
voor de aanvang van de competitie gekozen. De aanvoerders zorgen dat de wedstrijd- 
secretaris zijn verplichtingen ten opzichte van de administratie van de door de bond 
vastgestelde wedstrijden kan nakomen. Eventuele boetes, opgelegd door de NTTB, zullen 
indien zij een gevolg zijn van de nalatigheid van de spelers worden verhaald. Een speler, 
die zonder bericht van verhindering wegblijft, kan een boete opgelegd worden, 
overeenkomstig de normen van de NTTB. 
 
Artikel 20: 
Ieder lid die aan de NTTB competitie deelneemt is verplicht in clubtenue te verschijnen. 
Bij niet nakomen kan het bestuur een boete opleggen van € 15,- . 
Het clubtenue bestaat uit een korte donkerblauwe/zwarte broek of rok met een 
donkerrood shirt (aan te schaffen bij de vereniging i.v.m. uniformiteit). 
 
Gebruik van het clubgebouw 
 
Artikel 21 : 
a. Ieder lid dient het clubgebouw te gebruiken overeenkomstig de bestemming en
 draagt er zorg voor dat na het verlaten van clubgebouw dit netjes achterblijft. 
b. Ieder lid kan door het bestuur worden opgeroepen deel te nemen aan de 
 werkzaamheden (onderhoud, schoonmaak e.d.) in het clubgebouw. 
c. Het bestuur stelt de perioden vast gedurende welke de recreanten, de NTTB -
 competitiespelers, (junioren en senioren) van de speelzaal gebruik kunnen maken. 
 Ten aanzien van een lid dat zich na een eerste waarschuwing niet aan de periode-
 indeling houdt, kan het bestuur van de in Artikel 18 neergelegde bevoegdheid 
 gebruik gaan maken. 
d. Ieder seniorenlid kan door het bestuur worden opgeroepen (in overleg) zijn 
 bardiensten te draaien. 
e. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt op voorstel van het bestuur besloten, 
 hoeveel maal per jaar een lid verplicht wordt om de activiteiten uit te voeren. De
 activiteiten kunnen vervangen worden door vergelijkbare activiteiten ten dienste
 van de vereniging. Het is aan het bestuur te beoordelen welke activiteiten 
 hieronder vallen. 
 
 
Sanctionering van overtreding van het bestuursreglement alcoholverstrekking 
 
Artikel 22: 
Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement  
alcoholverstrekking sancties aan betrokkene(n) op te leggen. 
 
 
 
 



 
 

Slotbepalingen 
 
Artikel 23: 
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van 
persoonlijke eigendommen  of schade daaraan toegebracht. Zij stelt zich 
eveneens niet aansprakelijk voor het ontstaan van lichamelijk letsel voor, 
na of tijdens deelname aan de tafeltennissport onder de naam DISNIERATS. 
 
Artikel 24: 
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement en de statuten niet voorzien beslist 
het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement 
alsmede de statuten, maar ook alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk 
bekendgemaakte regels en bepalingen te kennen.  
 


