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Nieuwe 
statuten 

2022 
 

artikel 

Huidige 
statuten 

TCH 
1979  

 
artikel 

wijziging toelichting 

1 1 Ongewijzigd  

2.1 2 Ongewijzigd  

2.2 - Nieuw artikel 
Verklaring dat de vereniging volledige 
rechtsbevoegdheid bezit. 

2.3 - Nieuw artikel 
Voorschrift dat de vereniging is 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. 

3.1 3.1 

“De vereniging heeft als doel het 
beoefenen en bevorderen van het 
tennisspel in al haar verschijningsvormen, 
binnen het verband van de Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: 
KNLTB), waaronder begrepen andere 
spelvormen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een racket, of vergelijkbaar 
spelmateriaal en voorts al hetgeen met 
één en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.” 

Statuten 1979: “De vereniging heeft als 
doel het doen beoefenen en 
bevorderen van de tennissport.” 
 
KNLTB accepteert geen aanpassing van 
dit artikel (model 2022). 

3.2 3.2 

“Zij tracht dit doel onder meer te 
bereiken door: 
a. aan te sluiten bij de KNLTB; 
b. het geven van gelegenheid tot het 
beoefenen van het tennis- en/of 
padelspel; 
c. het vormen van een band tussen haar 
leden; 
d. het maken van reclame voor het 
tennis- en/of padelspel; 
e. het vertegenwoordigen van haar leden 
tegenover de KNLTB; 
f. het nemen van maatregelen, die 
kunnen leiden tot het verhogen van het 
spelpeil van de leden van de vereniging; 
g. het uitschrijven van en deelnemen aan 
wedstrijden, speciaal ook door het 
h. deelnemen aan de door de KNLTB 
georganiseerde competities; het 
verbreiden van de regels van het tennis- 
en/of padelspel onder de leden; 
i. alle wettig geoorloofde middelen die de 
vereniging verder ten dienste staan; 
j. al hetgeen te dezer zake nader is 
omschreven in het na te noemen 
Huishoudelijk Reglement.” 

Statuten 1979: Zij tracht dit doel onder 
meer te bereiken dooral hetgeen [..] 
nader is omschreven in het [..] 
Huishoudelijk Reglement. 
 
KNLTB accepteert geen aanpassing van 
lid a, e en g. 
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4.1 (10.5) Nieuw artikel 
Organen binnen de vereniging worden 
gedefinieerd (bestuur, algemene 
vergadering en commissies). 

4.2 (11.4) 
Nieuw artikel: “De vereniging kent in elk 
geval een kascommissie en een 
continuïteitscommissie.” 

De continuïteitscommissie is nieuw en 
wordt ingesteld i.v.m. de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR). 

4.3 - 
Nieuw artikel: “De organen van de 
vereniging als bedoeld in art.4 lid 1 
bezitten geen rechtspersoonlijkheid.” 

 

5.1 4.1 

Ondersteunende leden wijzigt in 
Donateurs. 
Ereleden en leden van verdiensten wijzigt 
van een lidmaatschapsvorm naar een 
eretitel (predicaat). 

 

5.2 4.2 Padelsport toegevoegd 
KNLTB accepteert geen aanpassing van 
dit artikel 

5.3 4.4 Padelsport toegevoegd 
KNLTB accepteert geen aanpassing van 
dit artikel 

5.4 - 

Nieuw artikel: “Alleen diegenen die voor 
de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn 
van de KNLTB, kunnen lid zijn van de 
vereniging.” 

Dit is een statutaire vastlegging van de 
huidige praktijk. 

5.5 4.5 Ongewijzigd  

5.6 4.6 
Toegevoegd: Donateurs zijn geen leden in 
de zin der wet.  

Hiermee verliezen zij stemrecht. In de 
algemene vergadering krijgen 
donateurs een adviserende stem. 

5.7 
4.1 
4.3 

Ereleden en Leden van Verdienste wordt 
van lidmaatschapsvorm een eretitel 
(predicaat) 
Voorwaarde van besluit met meerderheid 
van tenminste 2/3 van de geldig 
uitgebrachte stemmen vervalt. 

 

5.8 - Nieuw artikel 

Voorschrift dat het bestuur een 
ledenadministratie bijhoudt met 
bepaling wat daar minimaal in moet 
worden bijgehouden. 

5.9 - Nieuw artikel 
Betreft bepalingen over het 
verstrekken persoonsgegevens aan 
derden. 

6.1 
5.2 
5.1 

Verplichte ondertekening door 
ouders/verzorgers bij 
lidmaatschapsaanmelding van een 
minderjarige vervalt. 

 

6.2 5.3 Ongewijzigd  
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6.3 - Nieuw artikel 

Betreft verplichte aanmelding van TCH 
leden als lid bij KNLTB (Dit is een 
statutaire vastlegging van huidige 
praktijk).  
KNLTB accepteert geen aanpassing van 
dit artikel 

6.4 5.4 Gewijzigde tekst. 
De strekking van dit artikel is gelijk aan 
art. 5.4 van de statuten uit 1979. 

7.1 - Nieuw artikel 

Betreft verplichtingen van leden om 
statuten, reglementen en andere 
verplichtingen die uit het lidmaatschap 
voortkomen na te leven. 

7.2 - 

Nieuw artikel: “Het bestuur van de 
vereniging kan in naam van de leden 
verplichtingen tegenover derden 
aangaan, uitsluitend voor zover de 
algemene vergadering het bestuur 
daartoe vertegenwoordigingsbevoegd 
heeft verklaard.” 

 

8.1 8.1 Ongewijzigd  

8.2 8.3 Ongewijzigd  

8.3 8.2 Ongewijzigd  

8.4 6.7 

Aanvulling: bij tussentijdse beëindiging 
van het lidmaatschap kan het bestuur in 
bijzondere situaties besluiten dat de 
verplichting tot betaling van de 
contributie vervalt. 

 

8.5 8.3 Ongewijzigd  

8.6 8.4 Ongewijzigd  

8.7 - Nieuw artikel  

Bepaling dat het bestuur en de 
algemene vergadering het recht 
hebben om verplichtingen aan leden 
op te leggen, w.o. het uitvoeren van 
vrijwilligerswerkzaamheden. 

8.8 - Nieuw artikel 

Bepaling dat het bestuur een lid kan 
uitsluiten van deelname aan 
activiteiten bij het niet voldoen aan zijn 
financiële verplichtingen. 

8.9 - Nieuw artikel 

Bepaling dat het bestuur een lid rente, 
incasso-, advocaat- en 
deurwaarderskosten in rekening kan 
brengen bij het niet voldoen van 
financiële verplichtingen. 

8.10 - Nieuw artikel 
Bepaling dat leden zich dienen te 
onthouden van ongewenst gedrag. 
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9.1 7.1 

Nieuw artikel: “Strafbaar is elk handelen 
of nalaten in strijd met de statuten, 
reglementen, codes en/of besluiten van 
organen van de vereniging, of waardoor 
de belangen van de vereniging worden 
geschaad.” 

De definitie van strafbaar handelen 
komt overeen met het oude art. 7.1. 
Straffen zijn echter het nieuwe art. 9.3 
uitgebreid van uitsluitend schorsing 
naar berisping, schorsing of royement. 

9.2 - Nieuw artikel 

Het niet naleven van KNLTB 
reglementen wordt ook strafbaar 
gesteld. 
KNLTB accepteert geen aanpassing van 
dit artikel 

9.3 7.1 
Straffen zijn uitgebreid van uitsluitend 
schorsing naar berisping, schorsing of 
royement. 

 

9.4 
7.2 
7.3 

Huidig (1979): geschorste leden zijn 
verstoken van alle rechten, behalve aan 
deelname aan beraadslagingen van de 
algemene vergadering waarin de 
schorsing wordt behandeld. 
Nieuw: Geen toegang tot de algemene 
vergadering; mogelijke ontzegging van 
andere rechten. 

 

9.5 6.1.d 
Aanleiding tot royement aangescherpt 
naar 'ernstige mate' van overtreding. 

 

9.6 6.1.d 

Uitspreken van royement wijzigt van 
uitsluitend door de algemene vergadering 
bij meerderheid van 2/3 van de stemmen 
naar uitspraak door bestuur met 
mogelijkheid tot beroep bij de algemene 
vergadering (9.7) 

 

9.7 - Nieuw artikel 
Bepaling over mogelijkheid tot beroep 
bij royement. 

9.8 - 

Nieuw artikel: “In geval van overtredingen 
als bedoeld in art. 9 lid 2 is het betrokken 
lid onderworpen aan de bepalingen van 
het tuchtreglement van de KNLTB.” 

KNLTB accepteert geen aanpassing van 
dit artikel 

10.1 6.1 Ongewijzigd  

10.2 6.2 Gewijzigd 

De bepaling dat opzegging alleen kan 
geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar vervalt, maar bij 
opzegging blijft de contributie wel over 
het hele verenigingsjaar verschuldigd 
(10.7) 

10.3 6.3 Ongewijzigd  
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- 6.4 Het huidige artikel 6.4 vervalt. 

In 10.2 is de bepaling vervallen dat 
alleen aan het einde van het 
verenigingsjaar kan worden opgezegd. 
Daarmee vervalt ook art. 6.4. 

10.4 6.5 Ongewijzigd  

10.5 6.6 Ongewijzigd  

10.6 6.7 
Verschuldiging KNLTB contributie 
toegevoegd. 

 

10.7 6.8 Ongewijzigd  

10.8 6.1.e Inhoudelijk ongewijzigd. 
Uitgebreider verwoord dan het huidige 
art. 6.1e. 

10.9 - Nieuw artikel 
Bepaling dat het bestuur informatie 
over opzegging van het lidmaatschap 
toegankelijk moet maken. 

11.1 9.1 Gewijzigd 

Minimum aantal bestuursleden wijzigt 
van 7 naar 5. 
Alle bestuursleden moeten 
meerderjarig zijn. Nu mogen 
bestuursleden (behalve vz, secr. pen.) 
ook 17 jaar zijn. 

11.2 9.2 Gewijzigd 

Bestuurskandidaten worden 
voorgedragen door het bestuur of door 
tenminste 5 leden. De bepaling 'ten 
minste 5' is nieuw. 
De bepaling dat belanghebbenden in 
de tennissport niet verkiesbaar zijn tot 
bestuurslid, vervalt. 

11.3 - Nieuw artikel 

Bepaling over voordracht van 1 
bestuurskandidaat (i.p.v. een lijst van 
kandidaten) en het ter vergadering 
stellen van kandidaten. 

11.4 - 

Nieuw artikel: Het lidmaatschap van het 
bestuur is tevens onverenigbaar met het 
lidmaatschap van de kascommissie en het 
lidmaatschap van de 
continuïteitscommissie. 

 

11.5 9.3 Gewijzigd 

Toegevoegd dat ook de 
penningmeester door de algemene 
vergadering in functie wordt gekozen, 
niet alleen de voorzitter. 

11.6 9.4 Ongewijzigd  

11.7 9.5 Ongewijzigd  

11.8 9.6 Ongewijzigd  

11.9 9.7 Ongewijzigd  
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11.10 - 

Nieuw artikel: “Bij ontstentenis of belet 
van alle bestuursleden berust het bestuur 
tijdelijk bij de continuïteitscommissie of 
door deze commissie aan te wijzen 
personen. Voor de gedurende deze 
periode verrichte bestuursdaden worden 
de aangewezen personen met een 
bestuurder gelijkgesteld.” 

 

11.11 9.8 Ongewijzigd  

11.12 - Nieuw artikel 
Bepaling die bestuursbesluiten zonder 
vergadering, via schriftelijke of 
elektronisch weg mogelijk maakt. 

11.13 - 

Nieuw artikel: “Een bestuurder neemt 
niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarmee een 
direct of indirect persoonlijk belang heeft 
dat tegenstrijdig is met het belang van de 
vereniging. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, 
wordt het besluit genomen door de 
continuïteitscommissie.” 

Dit artikel is opgenomen i.v.m. de 
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). 

11.14 9.9 Ongewijzigd  

11.15 9.10 Ongewijzigd  

11.16 - Nieuw artikel 
Bepaling dat regels omtrent 
besluitvorming in een reglement 
kunnen worden vastgesteld 

12.1 10.1 Ongewijzigd  

12.2 - Nieuw artikel 
Bepaling dat de bestuurders handelen 
in het belang van de vereniging. 

12.3 - 

Nieuw artikel: “Het bestuur stelt een 
adequaat controlesysteem op. Hierin 
wordt in elk geval opgenomen dat met 
betrekking tot betalingen het "vier ogen 
principe" wordt toegepast.” 

 

12.4 - Nieuw artikel 
Bepaling met betrekking tot 
aansprakelijkheid van de 
bestuursleden. 

12.5 - Nieuw artikel 
Bepaling dat  bestuurstaken mogen 
worden uitgevoerd door commissies. 

12.6 - Nieuw artikel 
Bepaling dat het bestuur uitgaven tot 
een vastgesteld percentage boven de 
begroting mag doen.  

12.7.a 10.3.a Ongewijzigd 
Oude 10.2a, 3c, 3f en 3g vervallen. 
Beroepsmogelijkheid t.a.v. punten a en 
b vervalt. 



 

Wijziging van de statuten van Tennis Club Hellendoorn 

 

februari 2022 Page 7 of 9 
 

Nieuwe 
statuten 

2022 
 

artikel 

Huidige 
statuten 

TCH 
1979  

 
artikel 

wijziging toelichting 

12.7.b 10.3.b Ongewijzigd  

12.7.c 10.3.d Ongewijzigd  

12.7.d 10.3.e Ongewijzigd  

12.7.e 10.2.b Ongewijzigd  

13.1 - 
Nieuw artikel: “Het bestuur 
vertegenwoordigt de vereniging, voor 
zover uit de wet niet anders voortvloeit.” 

 

13.2 10.1 Ongewijzigd  

13.3 10.4 Zelfde artikel anders verwoord.  

13.4 - Nieuw artikel 
Bepaling over onbeperkte en 
onvoorwaardelijke bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging door het bestuur. 

13.5 - Nieuw artikel 
Bepaling met voorwaarden m.b.t. 
art.13.4. 

13.6 - Nieuw artikel 
Bepaling  dat uitoefening van 
vertegenwoordigingsbevoegdheid 
alleen na een bestuursbesluit gebeurt. 

14.1 11.1 Gewijzigd. 

Start verenigingsjaar verschuift van 1 
november naar 1 januari. 
 
KNLTB accepteert geen aanpassing van 
dit artikel 

14.2 11.2 Ongewijzigd  

14.3 11.3 Gewijzigd. 

Verantwoording over het voorgaande 
verenigingsjaar aan de algemene 
vergadering moet binnen 6 maanden 
i.p.v. binnen 1 maand na sluiting 
verenigingsjaar. 
 
Toevoeging dat het jaarverslag, de 
balans en de staat van baten en lasten 
door alle bestuursleden moet worden 
ondertekend. 

14.4 11.4 Ongewijzigd  

14.5 11.5 Ongewijzigd  

14.6 11.6 Ongewijzigd  

14.7 - Nieuw artikel 
Bepaling dat jaarstukken etc. 7 jaar 
lang bewaard moeten worden. 

15.1 12.1 Ongewijzigd  

15.2 12.2 Gewijzigd 
Benoeming Continuïteitscommissie en 
vaststelling toegestane afwijking t.o.v. 
begroting zijn toegevoegd. 

15.3 12.3 Ongewijzigd  
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15.4 12.4 Ongewijzigd  

16.1 13.1 Gewijzigd 
Digitale uitnodiging voor 
ledenvergaderingen wordt mogelijk 
gemaakt. 

16.2 13.2 Ongewijzigd  

16.3 - Nieuw artikel 
Bepaling die elektronische deelname 
aan ledenvergaderingen mogelijk 
maakt. 

17.1 14.1 Ongewijzigd  

17.2 14.2 Ongewijzigd  

17.3 14.3 Ongewijzigd  

17.4 - 
Nieuw artikel: “De uitoefening van de 
stem van juniorleden komt uitsluitend toe 
aan hun wettelijk vertegenwoordiger.” 

 

17.5 14.4 Gewijzigd 
Stemmen bij volmacht was niet 
toegestaan, conform de nieuwe 
statuten wel. 

17.6 - Nieuw artikel 
Stemmen via een elektronisch 
communicatiemiddel wordt onder 
voorwaarden mogelijk. 

17.7 - Nieuw artikel 
Bepaling waarin eisen worden gesteld 
aan elektronisch stemmen. 

17.8 - Nieuw artikel 
Bepaling waarin eisen worden gesteld 
aan elektronisch stemmen. 

17.9 - Nieuw artikel 
Nieuw artikel dat stemmen 
voorafgaand aan de daadwerkelijke 
vergadering mogelijk maakt. 

17.10 - Nieuw artikel 
Bepaling dat bestuursleden in de 
algemene vergadering tevens een 
raadgevende stem hebben. 

18.1 15.1 Ongewijzigd  

18.2 15.1 Ongewijzigd  

19.1 16.1 Ongewijzigd  

19.2 16.2 Ongewijzigd  

- 16.3 Het huidige artikel 16.3 vervalt. 
Het quorum van tenminste 1/5 van het 
aantal stemgerechtigde leden, vervalt. 

19.3 16.4 Ongewijzigd  

19.4 16.5 Ongewijzigd  

19.5 16.6 Ongewijzigd  

19.6 16.7 Ongewijzigd  

19.7 16.8 Ongewijzigd  

19.8 16.9 Ongewijzigd  
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19.9 16.10 Ongewijzigd  

20.1 17.1 Gewijzigd 

De termijn voor oproeping voor een 
algemene vergadering over 
statutenwijziging wijzigt van 4 weken 
naar 14 dagen. 

20.2 - Nieuw artikel 
Bepaling dat voorgedragen 
statutenwijzigingen ter inzage moeten 
worden gelegd. 

20.3 17.2 Ongewijzigd  

20.4 17.3 Ongewijzigd  

21.1 18.1 Gewijzigd 
De voorwaarde dat KNLTB 
toestemming moet geven voor 
ontbinding, vervalt. 

21.2 18.2 Ongewijzigd  

21.3 18.3 Gewijzigd 

Het batig saldo bij ontbinding gaat naar 
een door de algemene vergadering te 
bepalen (maatschappelijke) 
bestemming, i.p.v. naar de leden.  

21.4 - Nieuw artikel 
Bepaling dat de vereniging na 
ontbinding blijft voortbestaan t.b.v. 
vereffening van het vermogen. 

22.1 19.1 Ongewijzigd  

22.2 19.2 Ongewijzigd  

23.1 - Nieuw artikel 
Bepaling dat alle officiële 
mededelingen bekend worden 
gemaakt op de website. 

23.2 - Nieuw artikel 

Bepaling dat alle officiële oproepen en 
mededelingen per e-mail mogen, mits 
het lid daar toestemming voor heeft 
gegeven. 

23.3 - Nieuw artikel 
Bepaling dat 'ter inzagelegging' van 
stukken ook via elektronische weg 
mag.  

23.4 - Nieuw artikel 
Bepaling die voorwaarden stelt aan 
elektronische vergaderingen. 

23.5 - Nieuw artikel 
Bepaling dat het bestuur beslist in alle 
gevallen waarin statuten en 
reglementen niet voorzien. 

 

 


