
HUISHOUDELIJK REGLEMENT, 
 

als bedoeld in artikel 23 van de Statuten van de  
Swalmer Tafeltennisclub DESTATEC. 

 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Art. 1. De vereniging stelt zich ten doel de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de 
beoefening van de tafeltennissport in het bijzonder. 
 

Art. 2. Alle senior- en aspirantleden erkennen door toetreding tot Destatec, kennis te dragen van de 
bepalingen der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement van Destatec, alsmede van de Statuten 
en van het Huishoudelijk Reglement van de N.T.T.B. en zich daaraan te onderwerpen. 
 

LIDMAATSCHAP 
 

Art. 3. Tegen de toelating als bedoeld in artikel 5 van de Statuten kunnen zowel de senior- als de 
aspirantleden gedurende veertien dagen na aanmelding bezwaar bij het bestuur maken. 
 
Art. 4. Zowel de nieuwe senior- als de nieuwe aspirantleden betalen een door de Algemene 
Ledenvergadering te bepalen inschrijfgeld. 
 

DE VOORZITTER 
 

Art. 5. De voorzitter heeft het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van alle door het bestuur 
ingestelde commissies bij te wonen en heeft daar een raadgevende stem. 
 

DE SECRETARIS 
 

Art. 6. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en met het beheer van het 
archief en voorts met alles, dat tot een vlotte afwikkeling van alle voorkomende werkzaamheden 
behoort. Hij brengt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een verslag uit over de gang van 
zaken in de vereniging. 

DE WEDSTRIJDSECRETARIS 
 
Art. 7. De wedstrijdsecretaris onderhoudt de nodige contacten met de competitie- en 
wedstrijdleiders. 
 

DE PENNINGMEESTER 
 
Art. 8. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij zorgt voor het innen van 
de contributies, donaties, etc. en draagt verantwoording voor de gelden van de vereniging. Hij houdt 
van alle inkomsten en uitgaven aantekening in de daarvoor bestemde boeken. Voor betalingen boven 
€ 340,= is het fiat van de voorzitter of de secretaris vereist. In de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen 
verenigingsjaar. Tevens dient hij een begroting in voor het lopende jaar. 
 

ONKOSTEN 
 
Art. 9. Aan functionarissen, die zich in het belang van de vereniging buiten hun woonplaats 
begeven, kan door het bestuur een billijke vergoeding van reis- en verblijfkosten worden toegekend.  
Bij wedstrijden kan aan deelnemende senior- en aspirantleden gehele of gedeeltelijke vergoeding 
van de reiskosten worden verleend. Dit laatste geldt ook voor eventuele begeleiders. Voorts kan bij  
deelname aan door de N.T.T.B. of door bij de N.T.T.B. aangesloten verenigingen of afdelingen 
officieel georganiseerde wedstrijden een gehele of gedeeltelijke vergoeding van het inschrijfgeld 
worden toegekend. Eveneens kan in door het bestuur te bepalen gevallen, een gehele of gedeeltelijke 



vergoeding van de reiskosten worden verstrekt. Het bestuur maakt voor het begin van het seizoen 
zijn beleid terzake kenbaar en legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. 
 

TRAININGEN 
 
Art. 10.1. Competitiespelende leden dienen aan alle voor hen bestemde    trainingen deel te nemen. 
Indien men, op basis van gegronde redenen, niet     in de gelegenheid is één of meerdere trainingen te 
volgen, dient men zich        minimaal 1 uur van tevoren, thuis bij de trainer af te melden. 

2. Het is aan de trainer te bepalen in hoeverre sprake is van (een) gegronde reden(en) zoals 
bedoeld in lid 1 van deze bepaling. 
 
Art. 11. Gedrag tijdens de trainingen dient gemotiveerd en correct te zijn jegens de trainer(s) en 
medetrainenden. 
 
Art. 12. Zowel competitie- als niet-competitiespelende leden dienen tijdig, dat wil zeggen tussen 
maximaal 15 en minimaal 5 minuten voor aanvang van de training, aanwezig te zijn in het 
clublokaal. 
 
Art. 13. Competitiespelende leden hebben recht op minimaal 1 door een trainer geleide training per 
week, tenzij in verband met vakantie en/of feestdagen de training(en) geen doorgang kan (kunnen) 
vinden. De vereniging zal er naar streven aspirantleden 2 maal per week de gelegenheid te geven te 
trainen. 
 
Art. 14.1. Wan- c.q. ongemotiveerd gedrag vóór, tijdens en na de trainingen kan ertoe leiden dat 
leden voor een periode van één of meerdere weken worden uitgesloten van deelname aan de 
training(en). 

2. In hoeverre sprake is van wan- c.q. ongemotiveerd gedrag zoals bedoeld in lid 1 van deze 
bepaling is ter beoordeling van de trainer(s). 
 

WEDSTRIJDEN (competitie, toernooien, e.d.) 
 
Art. 15.1. Leden van de vereniging dienen zich vóór, tijdens en na de wedstrijden, in woord en daad, 
zo te gedragen dat de goede naam van de vereniging nooit in diskrediet wordt gebracht. 

2. Wanneer lid 1 wordt overschreden is ter beoordeling van het bestuur. 
 
Art. 16. Competitiespelende leden dienen bij thuiswedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd in het clublokaal aanwezig te zijn. Voorts dient men niet te vertrekken voordat de  
laatste set van de competitiewedstrijd van jouw/uw team gespeeld is.  
Bij uitwedstrijden dient men minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn 
in de accommodatie waar de wedstrijd gespeeld wordt. 
 
Art. 17. Iemand die zich opgeeft voor de competitie dient voor alle wedstrijden beschikbaar te zijn, 
ook al bestaat het team uit meer dan   3 personen, tenzij van tevoren anders is afgesproken met de  
wedstrijdsecretaris. 
 
Art. 18.1. Iemand die zich heeft opgegeven voor de competitie c.q. een toernooi en niet kan 
deelnemen dient zich met gegronde reden(en) zo vroeg mogelijk af te melden bij de 
wedstrijdsecretaris. 

2. Het is aan de wedstrijdsecretaris te bepalen in hoeverre  sprake is van (een) gegronde 
reden(en) zoals bedoeld in lid 1 van deze bepaling. 
 
Art. 19. Tijdens de wedstrijden van de aspirantleden dienen aspirant- en seniorleden zich te 
onthouden van het gebruik van alcohol en dient er in het clubgebouw niet gerookt te worden. 
 
Art. 20. Seniorleden dienen zich zoveel mogelijk te onthouden van alcoholgebruik vóór en tijdens 



de wedstrijden en het roken zoveel mogelijk te beperken. 
 
Art. 21. Na het einde van de laatst gespeelde wedstrijd, ook al betreft het een wedstrijd van een 
ander team, dienen de thuis gespeelde teams van de vereniging de speelzaal en de kantine op orde te 
brengen. Dit betreft onder andere het opzetten van tafeltennistafels, het opruimen van afzettingen, 
telborden, het ledigen van asbakken, het poetsen van kantinetafels, etc. 
 
Art. 22.1. Alle aspirantleden en alle competitie spelende senioren   dienen, tenzij er gegronde 
redenen zijn om dit niet te doen, deel te   nemen aan de clubkampioenschappen van de vereniging; 

2. Alle competitie spelende aspirantleden dienen, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet 
te doen, deel te nemen aan de Limburgse   kampioenschappen. Inschrijfgeld en het vervoer worden 
door de vereniging voldaan respectievelijk geregeld; 

3. Het is aan de hoofdtrainer te bepalen in hoeverre sprake is van (een) gegronde reden (en) 
zoals bedoeld in lid 1 en 2 van deze bepaling. 
 
Art. 23. Overtreding van artikel 15, 16, 17, 18,19, 20, 21 en/of artikel 22 kan bestraft worden met 
uitsluiting van wedstrijden en/of trainingen dit ter beoordeling van het bestuur. 
 
Art. 24.1. Alle senior- en aspirantleden, die in het bezit zijn van een geldige spelerskaart van de 
N.T.T.B. hebben het recht aan alle open wedstrijden van bij de N.T.T.B. aangesloten verenigingen 
en afdelingen deel te nemen, tenzij artikel 23 deze deelname uitsluit. 

2. Alle senior- en aspirantleden kunnen echter deelnemen aan onderlinge wedstrijden van de 
vereniging. 

3. Senior- en aspirantleden, die aan wedstrijden deelnemen, zijn gehouden clubkleding te dragen. 
 

ALGEMEEN 
 
Art. 25.1 Alle senioren en alle door het bestuur aangewezen aspirantleden dienen deel te nemen aan 
de jaarlijks georganiseerde   toiletpapieractie en eventuele andere door de vereniging te organiseren 
acties die noodzakelijk blijken om de financiële positie van de vereniging te waarborgen, tenzij er 
gegronde redenen zijn om dit niet te doen. 

2. Het is aan het bestuur te bepalen in hoeverre sprake is van (een) gegronde reden(en) zoals 
bedoeld in lid 1 van deze bepaling. 

3. Niet voldoen aan de bepaling neergelegd in lid 1 kan uitsluiting van de vereniging tot 
gevolg hebben. 
Art. 26.1 Alle senioren dienen (beschikbaar te zijn om) eenmaal per kalenderjaar een zogenaamde 
bardienst te verrichten en daadwerkelijk bereid te zijn deze bardienst te verrichten op een in beginsel 
door het bestuur bepaalde datum. 
 2. Bij aanvang van de competitie – zowel bij de voorjaars- als de najaarscompetitie – zal het 
bestuur een overzicht (planning) publiceren waarop de data en de daarbij behorende personen welke 
gepland staan om een bardienst te verrichten worden vermeld. 
   3. Het staat ieder van de ingeplande senioren vrij om bij verhindering op de voor hem of haar 
ingeplande datum zijn of haar bardienst te ruilen met een andere senior welke is ingepland voor het  
verrichten van een bardienst op een andere datum dan wel een vervanger te zoeken binnen de 
seniorengroep. Het is echter de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijk ingeplande senior om zorg 
te dragen voor een adequate invulling van de betreffende bardienst. 
 4. Indien een senior een bardienst verricht als vervanger van een oorspronkelijk ingeplande 
senior, telt deze bardienst slechts mee voor de in lid 1 genoemde verplichting indien eerstgenoemde 
senior zijn ingeplande bardienst heeft geruild met de oorspronkelijk ingeplande senior of een andere 
ingeplande senior. Hierbij gelden de planningen van zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie 
(binnen een kalenderjaar) als één planning.   
 5. Alle senioren dienen in het kader van het in lid 1 genoemde, de wettelijk verplichte 
“instructie verantwoord alcoholgebruik” te volgen die door het bestuur wordt georganiseerd. 

6. Niet voldoen aan de bepaling neergelegd in lid 1 en/of lid 5 kan uitsluiting van de 
vereniging tot gevolg hebben. 



 
CLUBGEBOUW 

 
Art. 27. Iedereen, die op welke manier dan ook, gebruik maakt van het clubgebouw, zal zich hebben 
te houden aan de aanwijzingen, welke in woord of geschrift door of namens het bestuur worden 
gegeven. Voorts zal hij/zij zich gedragen zoals het een goed gebruiker betaamt. 

 
 

CONTRIBUTIE 
 
Art. 28. Vaststelling of wijziging van de contributie en/of het inschrijfgeld kan slechts plaatsvinden 
op voorstel van het bestuur en met medewerking van de gehele meerderheid van de in de Algemene          
Ledenvergadering aanwezige leden. 
 
Art. 29. De procedure met betrekking tot het innen van de contributie is als volgt: Na het verstrijken 
van de betalingstermijn van dertig dagen volgt een herinnering; Na het verstrijken van de 
herinneringstermijn van veertien dagen volgt, indien de debiteur nog steeds in gebreke is gebleven, 
toezending van een aanmaning daarbij verhoogd met een administratieve boete van   € 6,00 en 
tevens een schorsing totdat het bedrag inclusief de boete geheel is voldaan; 
Het bestuur is gerechtigd de afwikkeling van een moeilijk incasseerbare vordering uit handen te 
geven aan een incassobureau naar keuze waarbij de kosten geheel voor rekening van de debiteur 
komen. 

 
SLOTBEPALINGEN 

 
Art. 30. De senior- en aspirantleden erkennen het bestuur te machtigen hen te vertegenwoordigen op de 
vergaderingen van de N.T.T.B. of haar Afdeling en daar namens hen een stem uit te brengen of te doen 
uitbrengen, overeenkomstig de bepalingen van de N.T.T.B. of de Afdeling. 
 
Art. 31. Het is aan senior- en aspirantleden niet toegestaan, lid te zijn, trainingen te volgen en/of 
competitiewedstrijden en toernooien te spelen van, respectievelijk onder de naam van een andere 
vereniging, welke is aangesloten bij de N.T.T.B., zonder voorafgaande toestemming van het bestuur. 
 
Art. 32. Een senior- of aspirantlid, dat door zijn handelswijze, of door het nalaten van handelen, de 
vereniging door opzet of grove nalatigheid schade berokkent, is gebonden de schade te vergoeden. De 
hoogte van de schadevergoeding zal door het bestuur in redelijkheid worden bepaald. 
 
Art. 33. Wijziging van dit reglement kan slechts plaatsvinden op voorstel van het bestuur en met 
medewerking van de gehele meerderheid van de  in de Algemene Ledenvergadering aanwezige 
leden. 
 
Art. 34. Bij verschil van opvatting over de inhoud van een artikel, of in gevallen waarin dit 
Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Art. 35. Dit Huishoudelijk Reglement vervangt het reglement van 10 april 2001, en treedt in 
werking op de dag, volgende op die, waarop het door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. 
 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Destatec,       gehouden te Swalmen op 9 
april 2002. 
 

De secretaris,  De voorzitter, 
 
R. Heijman J. Hendriks 
 


