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Artikel 1. Naam, zetel en duur
1a De vereniging draagt de naam: Vereniging van Nederlandse Tennisleraren
1b De vereniging werd op 4 maart 1929 opgericht onder de naam: Bond van Tennis
Oefenmeesters in Nederland.
2. De vereniging is gevestigd ins ’s-Gravenhage, alwaar zij kantoor houdt.
3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
4. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 2 Doel
Het doel der vereniging is een band te vormen tussen alle in Nederland op grond van de
daarvoor gegeven en te geven regelingen van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis
Bond (KNLTB) bevoegd verklaarde leerkrachten in tennisspel, hun belangen zoveel
mogelijk te behartigen en het tennisonderricht op een zo hoog mogelijk peil te brengen.
Artikel 3. Middelen om het doel te bereiken
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg door:
a. een band te vormen tussen alle in Nederland op grand van de daarvoor
gegeven en te geven regelingen van de KNLTB bevoegd verklaarde leerkrachten in het
tennisspel;
b. de voorwaarden te bepalen, waaraan ieder lid van de vereniging bij het
geven van tennisonderwijs is onderworpen;
c. het onderwijs in het tennisspel te bevorderen;
d. de belangen der leerlingen te behartigen en de verbreiding van het
tennisspel in het algemeen te stimuleren;
e. het instellen, onderhouden en uitbreiden van een bibliotheek;
f. het houden van leergangen en het bevorderen van een gecentraliseerde
vakopleiding en het streven naar het instellen van een diploma met staats-bescherming;

g, het organiseren van wedstrijden en kampioenschappen;
h, het zich doen vertegenwoordigen in colleges en lichamen, waarbij de
belangen van de tennisleraren direct of indirect zijn betrokken;
i. de belangen van de tennisleraren onder de aandacht van alle daarvoor in
aanmerking komende colleges, lichamen en instanties te brengen;
j. het uitgeven van een orgaan;
k. het oprichten en in stand houden van afdelingen;
1. het plegen van overleg en het sluiten van overeenkomsten met organisaties
van werkgevers, met overheidsorganen en alle daarvoor in aanmerking
komende (rechts)personen;
m. het in het belang van haar leden sluiten van ledencontracten met derden
en in het algemeen door alle andere wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor of
dienstbaar aan bet doel van de vereniging.
Artikel 4 Categorieën van leden
De vereniging kent de volgende categorieën leden: ereleden, leden van verdienste, werkende leden en
kandidaat-leden.
Artikel 5 Ereleden en de leden van verdienste
1. Ereleden en leden van verdienste zijn die personen die als zodanig worden benoemd omdat zij zich
ten opzichte van de vereniging bijzonder hebben onderscheiden. Zij behoeven op het moment van hun
benoeming tot erelid of lid van verdienste geen lid van de vereniging te zijn en evenmin aan andere
lidmaatschappen te voldoen.
2. Benoeming van ereleden en leden van verdienste geschiedt uitsluitend op voordracht van het
bestuur door de Algemene
Ledenvergadering met minstens 2/3 van de geldige uitgebrachte stemmen.
Artikel 6 Overige leden
1. Werkende leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen die in Nederland op grond van de
daarvoor gegeven en te geven regelingen van de KNLTB bevoegd zijn tot het geven van
onderricht in het tennisspel.
2. Kandidaat-leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen die, zonder werkend lid van de
vereniging te kunnen zijn:
a. bevoegd zijn tennisonderwijs te geven in Nederland op grond van een speciale
machtiging en/of
b. In Nederland een opleiding voor tennisleraren volgen;
c. Nederlander zijn doch buiten Nederland een opleiding voor tennisleraren volgen.
Artikel 7 Toelating van de overige leden en donateurs
1. Zij die werkend, kandidaat-lid of donateur van de vereniging wensen te worden melden zich
daarvoor schriftelijk aan bij de secretaris. Het bestuur beslist over de toelating.
2. In dien het bestuur beslist een persoon niet als lid toe te laten, kan deze binnen een maand na
verzending van de desbetreffende beslissing van het bestuur daarvan bij de Algemene
Vergadering in beroep komen door een aan de secretaris gerichte brief. De secretaris plaatst het
beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
3. Zodra het kandidaat-lid aan de vereisten voor het werkend lid voldoet, wordt hij van
rechtswege werkend lid. Hij is verplicht de secretaris hiervan schriftelijk op de hoogte te
brengen.
Artikel 8. Einde lidmaatschap
leder lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
C. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting

Artikel 9. Opzegging door het lid
Opzegging van bet lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
Artikel 10 Opzegging namens de vereniging
1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts wegens de volgende
redenen geschieden:
a. indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste november
van het boekjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft
voldaan;
b. wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap
stellen te voldoen;
2 Opzeggingen geschiedt door het bestuur bij aangetekende brief aan het lid tegen het einde van
het boekjaar met een opzegtermijn van vier weken.
3. Indien het lidmaatschap niet tijdig is opgezegd loopt dit door tot het einde van het volgende
boekjaar.
Artikel 11 Ontzetting
1. Ontzetting kan allen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen en besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Ontzetting geschiedt door het bestuur.
3. Het bestuur stelt de betrokkene ten spoedigste bij aangetekende brief met opgaaf van
redenen van het besluit in kennis.
4. De betrokkenen is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het
onzettingsbesluit in beroep te komen bij de Algemene Vergadering door een aan de
secretaris gerichte brief. De secretaris plaats het beroep op de agenda van de eerstvolgende
Algemene Vergadering.
5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 12. Verplichtingen bij einde lidmaatschap
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar om welke reden ook
eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage door het lid geheel verschuldigd
Artikel 13. De benoeming van bestuurders
1. Het bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering uit
de leden benoemd.
2. Het bestuur bestaat uit minstens drie en hoogstens zeven natuurlijke
personen, t.w.: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en
commissarissen. Een bestuurslid kan de functie van secretaris en
penningmeester tegelijkertijd vervullen. Er is in ieder geval een algemeen
commissaris.
3. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren. Zij zijn
onmiddellijk herkiesbaar.
4. leder bestuurslid wordt op voordracht van het bestuur die minstens een
naam dient te bevatten - voor een bepaalde bestuursfunctie gekozen. Deze
voordracht dient in de oproeping voor de Algemene Vergadering waarin een
bestuurslid moet worden gekozen te zijn opgenomen. Tegenkandidaten voor
enige met name aan te duiden bestuursfunctie kunnen worden gesteld
middels een door tien leden - geen kandidaat- of ondersteunende leden zijnde
ondertekende aan de secretaris gerichte kandidaatstelling, waarbij een door
de gestelde kandidaat ondertekende verklaring, dat hij een eventuele
benoeming zal aanvaarden, is gevoegd, die uiterlijk zeven dagen voor de
Algemene Vergadering door de secretaris is ontvangen.
5. Indien geen tegenkandidaten zijn gesteld voor een bepaalde bestuursfunctie,
geldt de voordracht van het bestuur als bindend. Het bindend karakter kan aan dit

voorstel worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
Indien aldus het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, wordt een
vrije stemming ter vervulling van de vacature gehouden.
Iedere keer dat enig persoon bij een stemming niet de absolute meerderheid
verwerft of deze te kennen geeft een benoeming niet te aanvaarden, wordt
herstemming gehouden tussen de personen op wie stemmen zijn uitgebracht
en niet reeds bij voorbaat verklaren dat zij een benoeming niet zullen
aanvaarden, met dien verstande dat bij tweede stemming alle kandidaten op
wie niet minstens tien stemmen zijn uitgebracht afvallen en bij iedere
volgende stemming de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming de
minste stemmen zijn uitgebracht, afvalt. De persoon die bij de laatste
stemming de meeste stemmen verkrijgt, ook al leveren die geen absolute
meerderheid op, is verkozen.
Artikel 14. Schorsing en ontslag van het bestuur
leder bestuurslid kan te alien tijde door de Algemene Vergadering worden
geschorst of ontslagen.
Artikel 15. Taak en bevoegdheid van het bestuur
1. Net bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoed, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoudens indien daartoe
vooraf toestemming van de Algemene Vergadering is verkregen
3. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de
secretaris, de penningmeester en de algemeen commissaris gezamenlijk, of door ministens twee
hunner gezamenlijk.
4. Het bestuur is bevoegd om leden een berisping op te leggen, te bestraffen met een geldboete
van maximaal € 113,50 of te schorsen voor een periode van maximaal 1 jaar, wegens zodanig
wangedrag, dat daardoor het aanzien van tennisleraren wordt geschaad, het niet nakomen van
verplichtingen voortvloeiende uit de statuten of de leden bindende reglementen van de vereniging,
en het handelen in strijd met de belangen van de vereniging en/of haar leden
5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging in naam van de leden rechten te bedingen en in
hun naam verplichtingen aan te gaan.
6. Het bestuur beslist over alle rechtshandelingen van de vereniging en over door de vereniging te
voeren procedures.
7. Voor het overige worden taak, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur geregeld in het
huishoudelijk reglement van de vereniging.
Artikel 16. Afzonderlijke bestuursleden
1. De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur en
de Algemene Vergadering voor, en hij representeert de vereniging.
2. De secretaris stelt de notulen van de Algemene Vergadering en van de
vergaderingen van bet bestuur en het dagelijks bestuur op en hij bereidt deze
vergaderingen voor, hij voert namens de vereniging alle correspondentie en
hij draagt zorg voor het ter kennis brengen van de leden van al hetgeen hen
aangaat.
Hij leidt het verenigingsbureau. Hij houdt op het verenigingsbureau kantoor.
3. De penningmeester is belast met het beheer van de Belden van de vereniging
en met de boekhouding van de baten en lasten van de vereniging.
4. De algemeen commissaris vervangt de voorzitter, secretaris of
penningmeester bij hun ontstentenis. Hij kan daarnaast belast worden met
bijzondere taken.

5. De commissarissen worden belast met bijzondere taken.
6. Bij het huishoudelijk reglement van de vereniging worden nadere regels
gesteld aangaande taakuitoefening, taakverdeling, delegatie, ook aan
personen die niet in het bestuur zitting hebben, vergadertechniek en de wijze
waarop beslissingen worden genomen.
Artikel 17. Het dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de algemeen commissaris
vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur is belast met bet voortdurende toezicht op de gang van
zaken binnen de vereniging en op het verenigingsbureau en het daar
werkzame personeel.
3. Het dagelijks bestuur is in spoedeisende gevallen bevoegd maatregelen te
nemen vooruitlopend op beslissingen van het bestuur, doch zonder daarbij de
vereniging op welke wijze te binden. Aldus genomen maatregelen moeten
ten spoedigste ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.
4. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor.
5. Het dagelijks bestuur is belast met de tenuitvoerlegging van de besluiten van
het bestuur.
6. Bij huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen nadere regels voor de
taakuitoefening door het dagelijks bestuur gesteld worden.
Artikel 18. Tuchtmaatregelen
1. Indien het bestuur tegen een lid een tuchtmaatregel als bedoeld in artikel 15
lid 4 neemt, wordt dit lid onmiddellijk van het desbetreffende besluit bij
aangetekende brief in kennis gesteld.
2. Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van deze beslissing het recht
om daarvan bij de arbitragecommissie in beroep te komen.
3. De samenstelling en werkwijze van de arbitragecommissie worden in het
huishoudelijk reglement van de vereniging geregeld.
4. De arbitragecommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak.
5. Indien een aan een lid opgelegde boete onherroepelijk is (geworden), geldt de
desbetreffende beslissing als bindende partijbeslissing indien zij is genomen
door het bestuur, en als bindend advies indien zij door de arbitragecommissie
is genomen. Het bestuur heeft bet recht om de boete Tangs gerechtelijke weg
in te vorderen.
Artikel 19. Algemene vergadering
1. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door
de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot en sternrecht op de Algemene
Vergadering. leder aanwezig lid heeft een stem. Een niet geschorst lid wordt
geacht aanwezig te zijn als hij schriftelijke stemvolmacht aan een lichamelijk
aanwezig lid heeft gegeven. De voorzitter kan aan andere personen toegang
tot de vergadering verlenen en hij kan deze het woord geven.
3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als
zodanig ook op bij de Algemene Vergadering. Bij ontstentenis van de
voorzitter en diens plaatsvervanger treedt het oudst aanwezige bestuurslid als
zodanig op. Bij ontstentenis van de secretaris en diens plaatsvervanger treedt
het op een na oudst aanwezige bestuurslid als zodanig op.
Indien op deze wijze geen voorzitter en/of secretaris kan worden
aangewezen, worden zij door de Algemene Vergadering benoemd.
4. De voorzitter heeft de leiding der Algemene Vergadering.
5. Een besluit wordt, behalve als dat bij deze statuten of bij de wet elders is
voorgeschreven, bij gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen.
De voorzitter stelt vast of een besluit is genomen, en zo ja, wat de inhoud van
dat besluit is. Op verlangen van een ter Algemene Vergadering aanwezig lid

besluit de Algemene Vergadering of die vaststelling al dan niet juist is. Zo
neen, dan wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht.
6. De verdere gang van taken bij de Algemene Vergadering en de wijze waarop
stemmingen dienen plaats te vinden worden bepaald in bet huishoudelijk
reglement der vereniging.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kraal als een besluit van de Algemene Vergadering.
Artikel 20. Bijeenroeping der algemene
vergadering
1. Algemene Vergaderingen worden gehouden:
a. minstens eenmaal per jaar;
b. wanneer het bestuur dit nodig oordeelt;
c. Op schriftelijk verzoek van minstens een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen in de
Algemene Vergadering.
De onder a en b genoemde zijn gewone, de onder c genoemde zijn
buitengewone Algemene Vergaderingen.
2. Dag, uur en plaats van een Algemene Vergadering worden door het bestuur
vastgesteld.
3. De leden worden voor een Algemene Vergadering schriftelijk door de
secretaris opgeroepen door middel van een publicatie in het officiële orgaan
der vereniging of indien daarvoor geen gelegenheid (meer) is, door middel
van een aan alle leden gerichte circulaire. De oproeping vermeldt plaats en
tijdstip der vergadering en de te behandelen onderwerpen.
4. Tussen het tijdstip voor oproeping voor een Algemene Vergadering en het
houden daarvan client minstens een maand te verstrijken.
5. Na ontvangst van een lid 1 onder c bedoeld verzoek is het bestuur verplicht
tot bijeenroeping van een buitengewone Algemene Vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan bet verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping van een buitengewone Algemene Vergadering overgaan
middels een advertentie in tenminste een landelijk dagblad.
Artikel 21. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar.
Artikel 22. Geldmiddelen
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. de contributies van de werkende leden;
b. de contributies der kandidaat-leden;
C. de bijdragen der donateurs;
d. de aan de leden opgelegde boetes;
e. de schenkingen;
f. de bedragen waarop de vereniging o.g.v. overeenkomsten jegens leden of
derden aanspraak kan maker;
g. entreegelden;
h, de toevallige baten.
2. De hoogte der contributies en bijdragen wordt door de Algemene
Vergadering bepaald. Een eenmaal vastgestelde contributie of bijdrage
verandert niet zolang de Algemene Vergadering haar niet op een andere
hoogte heeft vastgesteld.

3. De leden zijn verplicht om steeds uiterlijk binnen een maand nadat de
vereniging op grond van of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen
of besluiten enig bedrag opeisbaar van hen te vorderen heeft het
verschuldigde aan de vereniging te voldoen. Bij niet tijdige betaling wordt
het verschuldigde bedrag verhoogd met 20 %, terwijl de vereniging tot het
nemen van incassomaatregelen moet overgaan alle daaraan verbonden kosten eveneens
door het betrokken lid aan de vereniging moeten worden vergoed.
Deze kosten worden gesteld op 25% van het verschuldigde bedrag
vermeerderd met griffierechten en executiekosten.
Artikel 23. Statutenwijziging
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een met 2/3 meerderheid van de aanwezige leden aangenomen besluit
van een gewone Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De
door het bestuur voorgestelde wijzigingen worden gepubliceerd in het
officiële orgaan van de vereniging, en wel in hetzelfde nummer als dat
waarin de oproep voor die vergadering is opgenomen.
Artikel 24. Huishoudelijk reglement
1. De bepalingen van deze statuten zullen worden uitgewerkt en aangevuld bij
een huishoudelijk reglement.
2. Het op het tijdstip van wijziging van de statuten vigerende huishoudelijk
reglement blijft van kracht totdat dit door de gewone Algemene Vergadering
is gewijzigd, met dien verstande dat met de wet of met de (gewijzigde)
statuten strijdige bepalingen daarin buiten werking treden. Na wijziging van
de statuten wordt het huishoudelijk reglement ten spoedigste aan de
gewijzigde statuten aangepast. De Algemene Vergadering is bevoegd tot
wijziging van het huishoudelijk reglement in een gewone vergadering. Het in
artikel 23 bepaalde is mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande
dat wijziging bij gewone meerderheid plaatsvindt.
Artikel 25. Ontbinding
1. De vereniging wordt ontbonden
a. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering;
b. door insolventie nadat zij in stag van faillissement is verklaard of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door het geheel ontbreken van leden;
d. door de rechter in de door de wet bepaalde gevallen.
2. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met 2/3 meerderheid
in een gewone Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld
onder vermelding van de redenen daartoe. Op schriftelijk verzoek van
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10
gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering is het bestuur verplicht
een voorstel tot ontbinding der vereniging op de agenda van de eerstvolgende
gewone Algemene Vergadering te plaatsen, mits het voorstel is vergezeld van
de redenen.
3. Bij het ontbindingsbesluit kunnen vereffenaars worden aangewezen. Als dat
niet geschiedt is het op het moment dat het ontbindingsbesluit wordt
genomen het fungerende bestuur van rechtswege vereffenaar.
4. Het bij de ontbinding vastgestelde batig saldo wordt, nadat alle schulden van de
vereniging zijn voldaan en alle vorderingen zijn geïncasseerd en
bezittingen te gelde zijn gemaakt, verdeeld tussen werkende leden en
kandidaat-leden, met dien verstande dat ieder werkend lid twee keer zoveel ontvangt
als een kandidaat lid

