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Voorwoord 
 
Dit huishoudelijk reglement is een leidraad omtrent het reilen en zeilen van onze 
tennisvereniging. In de statuten welke zijn opgesteld door de notaris en vastgesteld in de 
ledenvergadering zijn de meer officiële zaken vastgelegd.   
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling hierop en hierin kunnen met regelmaat 
aanvullingen gedaan worden van nieuwe afspraken. 
 
Leden kunnen in de ledenvergadering wijzigingen voordragen voor dit reglement. 
Het is de bedoeling dat het reglement niet vaker dan 1 keer per 2 jaar aangepast wordt. 
 
Leden kunnen het reglement raadplegen via de website en dit dan ook downloaden en 
uitprinten. 
 
Het is niet de bedoeling om het reglement als een keurslijf te gaan ervaren voor het 
lidmaatschap, maar een wijze waarop we op een positieve wijze de interne regels van onze 
vereniging willen vastleggen. 
 
Het bestuur van Dedemsvaartse Tennis Club
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Organogram 
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Definities/Afkortingen 

DTC Dedemsvaartse Tennis Club 
Lob Naam van onze kantine 
Lobdienst Kantinedienst bij DTC 
IT Informatie Technologie / Alles wat te maken heeft met website, applicaties, 

social media, digitale en elektronische apparatuur in de Lob 

PR Public Relations / Alles wat te maken heeft met de bevordering van de relatie 

tussen vereniging en sponsoren, leden en niet-leden. 

Taak Van ieder verenigingslid wordt gevraagd om bij te dragen door middel van 

het vervullen van een of meerdere taken. Dit kan in de vorm van een 

lobdienst, onderhoud, schoonmaak of als bestuurs-/commissielid. 

Instructiebericht Het bericht dat je ontvangt ter herinnering aan jouw lobdienst inclusief de 

benodigde instructies. 

VCL Verenigingscompetitieleider / De persoon/personen die verantwoordelijk 

is/zijn voor de organisatie van de KNLTB competities 

GN GravelNews / Het clubblad dat jaarlijks uitgebracht wordt 

VTL Verenigingstoernooileider / De persoon/personen die verantwoordelijk 

is/zijn voor de organisatie van de toernooien 
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Algemene gedragsregels  

 Toon respect voor elkaar. Schelden, grof taalgebruik of kwetsen van wie dan ook wordt 
niet geaccepteerd. 

 Roken op het sportcomplex is verboden uitgezonderd de daarvoor aangegeven plaats. 
 De rommel die we maken ruimen we zelf op. Alles gaat in de daarvoor bestemde 

afvalbakken. 
 Berg uw waardevolle spullen goed op. Bij diefstal is DTC niet aansprakelijk. Bij 

constatering van diefstal zal de politie ingeschakeld worden. 
 Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor schade of een vernieling die hij of zij 

aanricht. 
 Wordt er tijdens het gebruik van de tennisbanen of kantine geconstateerd dat iets kapot 

is of niet naar behoren werkt dan dit doorgeven aan de Baancommissie. 
 Kleding en gedrag. 
  Het dragen van tenniskleding is verplicht; 
  Tennisschoenen mogen geen sterk geprofileerde zolen hebben.  

 Personen, die agressie of andere normafwijkend gedrag vertonen, worden door de 
dienstdoende barvrijwilliger na het raadplegen van het bestuur van het sportcomplex 
verwijderd. 

 Houdt rekening met onze buren. 
 Indien bij herhaling wordt geconstateerd dat een lid zich aan de bovengenoemde regels       

en verplichtingen onttrekt, zullen achtereenvolgens door het bestuur de volgende 
maatregelen worden genomen: 
 1.   Schriftelijke waarschuwing; 
 2.   Schorsing gedurende een door het bestuur vast te stellen periode. 
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Regels voor drank en horeca 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
 Jeugd onder de 18 jaar; 
 Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het 

uitoefenen van hun functie; 
 Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen in de 
kantine of elders op het terrein van de vereniging. 

 Het is niet toegestaan om, in de kantine gekochte alcoholhoudende drank, elders te 
nuttigen dan in de kantine of op het terras. 

 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 
alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hour, meters bier en 
rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan. 

 Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije 
drank gepromoot. 
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Regels voor inkopen en aankopen 

De verantwoordelijkheid met betrekking tot de financiën van DTC ligt bij het bestuur. 
Immers wordt hen jaarlijks tijdens de jaarvergadering decharge verleend. 
De penningmeester is in deze belast met de controle op de juistheid van de uitgaven en 
inkomsten. 
Daarom onderstaande regels inzake inkopen en aankopen die gelden voor onze vereniging. 
1. Financiële verplichtingen welke behoren tot de normale exploitatie liggen bij het bestuur. 

Het bestuur kan bepaalde zaken delegeren aan de voorzitter van de betreffende 
commissie. Bijvoorbeeld baanonderhoud, PR-uitgaven, jeugdcommissie. 

2. Bijzondere uitgaven lopen uitsluitend via het bestuur. De commissies kunnen per e-mail 
aanvragen doen voor uitgaven bij de penningmeester. Gewone leden dan wel leden van 
commissies mogen dus niet zonder goedkeuring uitgaven doen. 

3. De penningmeester kan zelfstandig beslissen mits dit past binnen de jaarbegroting en 
behoort tot het normale uitgavenpatroon van de vereniging. Afwijkingen en 
bijzonderheden worden beslist door het bestuur dan wel in de reguliere 
bestuursvergaderingen. 

4. Rekeningen welke ingediend worden zonder voorafgaande goedkeuring door 
penningmeester of bestuur kunnen dus geweigerd worden. 

5. Kasuitgaven op factuur kunnen gedeclareerd worden conform bovenstaande regels. 
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Baanreglement 

 Openings- en speeltijden.  
 De banen zijn het gehele jaar geopend; afhankelijk van de weersomstandigheden; 

tussen 08:00 en 23:00. 
 De verlichting dient uiterlijk om 23:00 uitgeschakeld te zijn. 

 Afhangen baanreservering.  
 Afhangen geschiedt door middel van het digitale Afhangbord in de Lob of via de 

KNLTB Clubapp; 
 Er wordt afgehangen voor een tijdsduur van een uur voor een  enkelspel en een uur 

voor een dubbelspel. Is de baan waarop men wenst te spelen eerder vrij, dan mag 
deze tijd tot de speeltijd worden gerekend; 

 Is de baan waarop men speelt het volgende uur niet afgehangen dan mag men 
doorspelen. Nieuwe gegadigden dienen dan eerst die baan af te hangen, die vrij is of 
waar het langst door dezelfde personen gespeeld is. Wie getraind c.q. gespeeld heeft 
kan niet onmiddellijk daarna een speeltijd opeisen, tenzij er geen gegadigden zijn. Als 
zijn/haar baan is afgehangen heeft men niet het recht aansluitend op een baan af te 
hangen waarop gespeeld wordt; 

 Tussentijds oponthoud door (weers-)omstandigheden gaat af van de tijd van de dan 
spelenden. 

 Onderhoud banen.  
 De banen moeten na ieder speeltijd worden geveegd. 

 Baanverlichting 
 Schakel de verlichting van de baan in waarop gespeeld gaat worden; 
 Na afloop de verlichting van de desbetreffende baan weer uitschakelen. 
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 Vegen van de baan 
 Veeg van buiten naar binnen. 
 Vergeet niet de uitloopstroken van de baan mee te nemen. 
 Veeg volgens onderstaand schema. 

 
 

 Training. 
 Bij training dient de trainer op het Afhangbord duidelijk aan te geven welke baan/ 

banen en voor hoelang deze voor de training bezit is/zijn. 
 Tennispark verlaten. 
 Als u als laatste de tennisbanen verlaat, doet u de lichten uit, de buitendeur van de 

Lob en het toegangshek op slot.  
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Lobdienstregels 

 De openingstijden van de kantine zijn afhankelijk van de activiteiten en eens per jaar 
bepaald. Richtlijnen zijn: woensdag t/m vrijdag van 19:00 tot 24:00 en in het weekend 
(en optioneel tijdens toernooien en competitie): 09:00 tot 24:00 uur. 

 Herinnering 
 Middels een instructiebericht wordt u tijdig geïnformeerd over de datum waarop u 

geacht wordt lobdienst te draaien en deze brief bevat instructies voor het draaien 
van deze lobdienst; 

 Huishoudelijk reglement van DTC 
 U wordt geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement van DTC 

voordat uw lobdienst aanvangt. 
 Aanvang van de lobdienst 

 De sleutels van de Lob en het wisselgeld uit het kluisje in de hal halen. De code voor 
het openen van de kluis wordt via het instructiebericht toegestuurd; 

 Koffie zetten. 
 Betalen 

 Bij voorkeur wordt er digitaal betaald; 
 Er bestaat de mogelijkheid bestellingen en consumpties tijdelijk op rekening te 

zetten. Deze rekening dient dan wel betaald te worden aan het eind van de 
dag/avond. 

 Tijdens toernooien wordt er betaald door middel van vooraf gekochte 
consumptiemunten. 

 Schoolbord 
 Zet tijdens je lobdienst je naam op het bord zodat iedereen kan lezen wie er 

lobdienst heeft. 
 Koffie voor competitiespelers 

 Bij aanvang van de competitiedag krijgen de spelers 1 kopje koffie of thee gratis 
aangeboden. 

 Consumptie voor degene die lobdienst heeft 
 Er zijn 3 gratis consumpties voor degene die lobdienst heeft. 

 Einde lobdienst 
 Zie instructiebericht die je toegestuurd krijgt. 
 Opruimen, afwassen. 
 De vaatwasmachine wordt na elke lobdienst aangezet. 
 Koelkasten bijvullen (let op: oude voorraad voorin de koelkast / nieuwe achterin); 
 Terras opruimen en netjes achterlaten; 
 Radio/tv uitdoen; 
 Alle deuren goed sluiten; ook de voorraadkast en de schuifdeuren; 
 Afvalbakken (binnen de Lob, buiten de Lob en langs de banen) controleren. Wanneer 

deze vol zijn, ledigen in de grote vuilniscontainer; 
 Handdoekautomaten bijvullen. 

 Vervanging bij afzegging lobdienst 
Uitgangspunt is dat er altijd iemand aanwezig is bij een ingedeelde lobdienst. 
Je dient zelf voor vervanging te zorgen door middel van ruilen. Geef dit door aan de 
Secretaris. 
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Slaag je er niet in om te ruilen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Secretaris. Het 
bestuur houdt zich het recht voor deze lobdienst bij het betreffende verenigingslid in 
rekening te brengen (€50,00 per dienst). 

 Sluiting wegens weersomstandigheden 
Bij aanhoudende regen of als er na ca. 1 uur niemand is komen tennissen, kunt u 
afsluiten. 
Mocht tijdens jouw lobdienst de weersomstandigheden veranderen en tennissen weer 
mogelijk is, wordt je verwacht de lobdienst alsnog af te ronden. 
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Procedure inschrijfdagen 

Het is belangrijk dat alle leden op de inschrijfdagen komen om later niet voor verrassingen te 
komen staan in verband met de lobdiensten en taken. 
 Alle senior-leden (ook de nieuwe leden) < 65 jaar zijn verplicht om 2 vrijwilligerstaken te 

vervullen.  
 Senior-leden tussen 65 en 70 jaar moeten 1 lobdienst draaien. 
 Alleen tijdens de inschrijfdagen kan iedereen zelf de data naar keuze invullen; doet men 

dit niet, dan wordt contact met je opgezocht om je alsnog in te schrijven voor een taak of 
om het af te kopen voor €50,- per taak.  

 Elke taak kan worden afgekocht voor een bedrag van € 50,-. 
 Als iemand niet verschijnt voor een taak ontstaat een boete van € 50,-  per taak.  
 Als iemand niet kan op een gekozen of aangewezen datum dan moet er zelf gezorgd 

worden voor vervanging. Gewijzigde namen minimaal 1 week voorafgaand aan de taak 
per e-mail doorgeven aan de Secretaris. 

 Commissie- en bestuursleden zijn van taken vrijgesteld in verband met andere 
werkzaamheden voor de vereniging.  

 Sponsoren: 
 Grote sponsoren (meer dan een reclamebord): 0 lobdiensten per jaar te draaien 
 Bordsponsoren: 1 lobdienst per jaar te draaien 
 Overige sponsoren (kleding en advertenties): 2 lobdiensten per jaar te draaien. 
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Regels voor het lidmaatschap en opzeggen 

Aanmelden 
 Aanmelding gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier met handtekening en 

(digitale) pasfoto en inlevering bij de ledenadministratie. En door het invullen en 
ondertekenen van het incassoformulier voor inning van de contributie. 

  Om administratieve redenen is contant betalen van de contributie niet mogelijk. 
 
Afmelden 
 Het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 30 november van ieder kalenderjaar opgezegd 

worden bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari aansluitend. 
 Bij niet tijdige opzegging is het volledige lidmaatschapsgeld voor het volgende 

kalenderjaar verschuldigd. 
 

Interne regels voor als leden het lidmaatschap voor bepaalde tijd opschorten 
 Zware blessures waardoor er in het lopende kalenderjaar geen tennis mogelijk is. 
 Zwangerschap. 
 Langdurige ziekte. 
 Bijzondere familieomstandigheden (zoals overlijden en verhuizing). 
 De reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald. 
 De opschorting geldt tot het einde van het kalenderjaar. 
 Het volgende kalenderjaar loopt het lidmaatschap gewoon door, tenzij er tijdig wordt 

opgezegd conform de regels. 
 Verzoeken tot opschortingen dienen gedaan te worden bij het bestuur. 
 Bij langdurige opschortingen behoudt de vereniging zich het recht voor om €50,- 

administratiekosten per jaar in rekening te brengen. 
 

Competitiebijdrage 
 Senioren betalen per ingeschreven/deelgenomen competitie €6 per competitie; 
 Junioren betalen geen competitiebijdrage. 
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Taken van de voorzitter 

 Leiden bestuur- en ledenvergaderingen 
 Beleidsvoorbereiding en vaststelling (bestuur) 
 Contracten 
 Contactpersoon Gemeente (regelgeving, subsidie, etc) 
 Opening en sluiting toernooien 
 Aansturen bijzondere acties (jubilea, etc.) 
 Bevorderen onderlinge communicatie 
 Bijdragen m.b.t. Public Relations 
 Voorwoord GravelNews 
 Contact houden met regioverenigingen en KNLTB regiomanager 
 Samen met bestuur contact houden met de diverse commissies van de vereniging  

 

Taken van de secretaris 

 Behandelen van in-  en externe correspondentie 
 Verslaglegging leden- en bestuursvergaderingen 
 Samenstellen jaarverslag 
 Archief beheer 
 Bijdragen m.b.t. ledenadministratie, GN en PR 
 Organisatie inschrijfdagen 
 Beheer activiteitenplanning / lobdienstplanning 
 Algemene verenigingscommunicatie naar leden 
 Beheer en planning toevoegen periodieke schoonmaak  
 Opstellen, beheer en controle lobdienstrooster en lobinstructie 
 Schrijven en versturen instructieberichten voor lobdienst 
 Inschrijfdagen (inschrijflijsten  en verzorging lobfaciliteit) 

 

Taken van de penningmeester 

 Inning van contributie, subsidie en sponsorgelden 
 Betaling facturen 
 Betaling betaald (vrijwilligers)werk 
 Betaling jeugdtraining 
 Beheer jaarlijkse exploitatie 
 Bijhouden financiële administratie en diverse bankzaken 
 Kasbeheer kantine en bankstortingen 
 Financiële rapportage aan bestuur en kascommissie 
 Opstellen exploitatieoverzicht en begroting 
 Bijwonen leden- en bestuursvergaderingen 
 Bijdragen m.b.t. GN en PR 
 Meerjaren financiële prognose  
 Beheer verzekeringen 
 Adviserend bij investeringen 
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 Beheer kasgeld 
 Zorgdragen voor goed functioneren van de kluisjes (vervanging batterijen) en pinapparaat 
 Bijhouden en doorgeven meterstanden 

 
 

Taken ledenadministratie 

 Ledenadministratie: Beheer en contact KNLTB   
 Inschrijven nieuwe leden 
 Inschrijven nieuwe leden bij KNLTB 
 Verstrekken KNLTB-ledenpassen 
 Up to date houden ledenbestand 
 Uitgifte en beheer sleutels 
 Bijwonen ledenvergaderingen  
 Bij wijzigingen in ledenlijst, deze verstrekken aan bestuur 

 

Taken van de jeugdcommissie 

 Organisatie en begeleiding kennismakingsdagen 
 Opstellen jaarlijkse activiteitenkalender 
 Organiseren van jeugdevenementen 
 Organiseren van de begeleiding, tijdens toernooien 
 Contact houden met jeugd, ouders, trainer en regioverenigingen  
 Organiseren van begeleiding tijdens competitie 
 Contact met vereniging competitieleider 
 Goedkeuring factuur tennisschool 
 Bijwonen leden- en bestuursvergaderingen (voorzitter jeugdcommissie) 

 

Taken van de Lobcommissie 

 Up to date houden verklaring Sociale hygiëne voor minimaal 2 personen 
 Aankleding clubgebouw en terras (bloemen en planten) 
 Inkoop en beheer van voorraden (overleg leveranciers) 
 Verzorging extra activiteiten tijdens competitie en toernooien 
 Huishouding kantine en keuken 
 Deelnemen in toernooicommissies 
 Bijdragen GN 
 Bijwonen leden en bestuursvergaderingen (op uitnodiging) 
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Taken van de baancommissie 

 Onderhoud gebouw en gebouwgebonden installaties  
 Prepareren van de banen voor start zomercompetitie 
 Onderhoud en beheer banen gedurende het gehele seizoen 
 Onderhoud van periferie (hekwerk, banken, terrassen, etc.) 
 Inkoop en beheer materialen en gereedschappen t.b.v. baanonderhoud 
 Aanspreekpunt bij storingen en mankementen in Lob 
 Opstellen en onderhouden baanreglement 
 Aansturing van de onderhoudsmedewerkers 
 Deelnemen in toernooicommissies 
 Bijdragen GN 
 Bijwonen leden en bestuursvergaderingen (op uitnodiging) 

 

Taken van de Verenigingscompetitieleider (VCL) 

 Organiseren en begeleiden van competitiedeelname en -organisatie 
 Verzamelen van de inschrijvingen vooraf aan de competitie 
 Verzamelen van gegevens van competitieteams en aanvoerders 
 Inschrijven van competitieteam in MijnKNLTB 
 Uitnodigen competitieteams vooraf aan start competitie 
 Doorgeven speeltijden, baansoorten, beschikbaarheid aan KNLTB van thuisspelende 

ploegen 
 Communicatie tussen KNLTB en aanvoerders competitieteams 
 Zaken coordineren die vloeien uit bijzonderheden omtrent competitiewedstrijden 
 Dispensatie aanvragen: Als een speler vaker dan één keer per week competitie wil spelen 

of voor twee verschillende verenigingen wil uitkomen, dient de VCL hier dispensatie voor 
aan te vragen. 

 Uitslagengedelegeerden toekennen: Als VCL wijs je voor ieder team een 
uitslagengedelegeerde aan (meestal de aanvoerder van een team) die verantwoordelijk is 
voor het invoeren van de uitslagen na afloop van een competitiespeeldag. 

 Corrigeren van uitslagen 
 Protest indienen 
 Verantwoordelijk voor bijhouden van VCL certificering 
 Bijwonen leden- en bestuursvergaderingen (op uitnodiging) 
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Taken van de redactiecommissie 

 Verzorgen samenstelling en uitgifte GN (eenmaal per jaar) 
 Verwerken kopij tot leesbaar boekje 
 Contact onderhouden met drukker 

 Bezorgen GN    
 Boekjes verspreiden onder bezorgers 
 Contact onderhouden met bezorgers 
 Bezorgersbestand beheren  
 Bijwonen leden- en bestuursvergaderingen (op uitnodiging) 

 

Taken van de PR-commissie 

 Contact onderhouden met sponsors 
 Werven nieuwe sponsors 
 Actueel houden sponsorbestand  
 Publiciteit richting pers verzorgen 
 Ledenwerving 
 Regelen competitiekleding 
 Organiseren bedrijfscompetitie 
 Facturering sponsorbijdragen 
 Bijwonen leden- en bestuursvergaderingen (op uitnodiging) 
 

Taken van de IT-commissie 

 Actueel houden verenigingswebsite  
 Beheer KNLTB Clubapp 
 Beheer IT voorzieningen in de Lob 
 

Taken van de wedstrijdcommissie 

 Verplicht behalen certificaat Toernooileiding KNLTB 
 Opstellen activiteitenkalender 
 Organiseren openings- en slottoernooi 
 Organiseren Dedemsvaart Open toernooi  
 Organiseren Clubkampioenschappen 
 Organiseren Vechtdal Cup 
 Bijdragen GN 
 Bijwonen leden- en bestuursvergaderingen (op uitnodiging) 
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Toernooitaken van de wedstrijdcommissie 

 Instellen toernooicommissie (leden uit wedstrijd-, lob- en  baancommissie) 
 Vaststellen soort toernooi, data, kosten, categorieën, affiches, PR, sponsors, etc. 
 Vaststellen wedstrijdleider, secretariaat en toernooireglement 
 Plan van aanpak en taakverdeling binnen toernooicommissie opstellen 
 Inschrijflijsten en of uitnodigingen schrijven en versturen 
 Inschrijvingen verwerken in toernooiplan 
 Toernooiloting en wedstrijdplanning verzorgen 
 Bevestiging inschrijving en data eerste wedstrijd versturen 
 Vaststellen prijzengeld en prijzen 
 Begeleiding toernooi (ontvangst plannen en regelen, innen inschrijfgeld, 

uitslagenverwerking, standenverwerking, plannen nieuwe wedstrijden, nieuwe 
speeltijden kenbaar maken, banen verzorgen, kantine verzorgen, begeleiding pers, etc.) 

 Toernooisluiting, gegevens naar KNLTB, Krant, Website, etc. 


