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1 1 Gewijzigd 

Baanexploitant en/of Technische 
Commissie wordt bestuur en/of namens 
het bestuur optredende personen. 
 
Verplichte witte tenniskleding wordt 
verplichte gepaste tenniskleding en 
schoenen 

2 2 Gewijzigd 
De contributie moet worden betaald vóór 
afloop van de betalingstermijn vermeld op 
de factuur (was vóór 1 april). 

3 3 Ongewijzigd  

4 4 Ongewijzigd  

5 5 Gewijzigd 

Uitnodigingen voor bestuursvergadering 
moet 7 dagen van tevoren worden 
verzonden aan alle bestuursleden (dit was 
14 dagen). De uitnodiging mag ook digitaal 
worden verzonden. 
 
In de uitnodiging voor 
bestuursvergaderingen moet worden 
aangegeven of via een elektronisch 
communicatiemiddel kan worden 
deelgenomen. 

6 6 Gewijzigd 

Ereleden of leden van verdienste worden 
niet meer genoemd omdat dit in de nieuwe 
statuten eretitels zijn en geen aparte 
lidmaatschapsvormen.  

7 7 Ongewijzigd  

8 8 Ongewijzigd  

9 9 Gewijzigd 

Commissies kunnen door de algemene 
vergadering worden ontbonden i.p.v. door 
het bestuur. 
 
Toegevoegd is dat benoemingen in 
commissies voor een periode van vier jaar 
zijn met een mogelijke herbenoeming voor 
twee aanvullende termijnen.  

10 10 Gewijzigd 
Toegevoegd dat elk lid van de 
kascommissie in beginsel twee jaar zitting 
heeft. 
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11 11 Gewijzigd 

De Technische Commissie moet uit 
minimaal 3 leden bestaan (i.p.v. uitsluitend 
een oneven aantal). 
 
Toegevoegd: "De T.C. is verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen, uitvoeren en 
toezicht houden van het door de vereniging 
te voeren tennis-technische beleid. De T.C. 
draagt ervoor zorg dat alle leden 
daadwerkelijk actief kunnen deelnemen 
aan trainingen en wedstrijden op hun eigen 
niveau." 

12 12 Gewijzigd 

Het bepalen van de speelsterkte van leden 
vervalt als taak van de Technische 
Commissie (dit gebeurt tegenwoordig 
automatisch door KNLTB) 

13 - 

Nieuw artikel: “Door de algemene 
vergadering wordt een 
continuïteitscommissie ingesteld. Zij 
worden voor een periode van vijf jaar 
benoemd. Aftredende functionarissen 
zijn terstond herkiesbaar in beginsel 
voor maximaal twee aanvullende 
termijnen.” 

 

14 13 Gewijzigd 
Stemming over kandidaten moet 
schriftelijk. 

15 14 Gewijzigd Anoniem digitaal stemmen is toegevoegd. 

16 15 Gewijzigd 
Uitzondering voor benoeming van ereleden 
vervalt. 

17 16 Gewijzigd 

Bestuursleden worden voor een periode 
van vier jaar benoemd (is nu niet 
reglementair bepaald). Elk jaar treedt 
minimaal één bestuurslid af i.p.v. twee 
bestuursleden  

- 17 Huidige artikel 17 vervalt 

Dit is een artikel over ontstentenis van 
bestuursleden. Dit wordt in de nieuwe 
statuten geregeld in artikelen over de 
continuïteitscommissie. 

18 18 Ongewijzigd  

- 19 Artikel 19 vervalt 
Dit artikel vervalt omdat het statutaire 
artikel waar naar verwezen wordt vervalt. 

19 20 Gewijzigd 

Aanvulling dat ledenadministratie, 
presentielijsten, notulen en de 
boekhouding  minimaal 7 jaar moeten 
worden bewaard. 
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20 21 Gewijzigd 

De voorgeschreven persoonsgegevens op 
aanmeldingsformulier worden 
uitgebreider. 
 
Aanvulling: alle persoonsgegevens van het 
aanmeldformulier moeten worden 
opgenomen in het ledenbestand. Leden 
zijn verplicht veranderingen door te geven. 
Persoonsgegevens mogen binnen 
verenigingsverband openbaar worden 
gemaakt en worden verplicht doorgegeven 
aan de KNLTB. 
 
KNLTB accepteert geen wijziging van dit 
artikel. 

21 22 Gewijzigd 
Leden kunnen via de website kennisnemen 
van de statuten en het HR i.p.v. dat ze een 
exemplaar kunnen ontvangen. 

22 23 Ongewijzigd  

 

 


