
Samenvatting van de wijzigingen in het huishoudelijk reglement 
 
e. - Voor niet-leden die (in groepsverband) banen huren kan een afwijkend tarief worden 
vastgesteld om gebruik te mogen maken van de banen. Dit tarief wordt vastgesteld door het 
bestuur op voordracht van een Commissie. 
 
Artikel 10.6 
1. Er is een activiteiten commissie. De leden worden benoemd door het bestuur. Zij kunnen 
in bijzondere gevallen worden ontslagen door het bestuur. 
2. De commissie heeft de volgende taken: 
a. – Organiseren van clubgerelateerde evenementen 
b. – Ondersteuning van de overige commissies 
 
Bestuur 
6. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
a. Bestuursleden dienen in het bezit te zijn van een VOG. 
b. Leden van de jeugd commissie (JC) dienen in het bezit te zijn van een VOG 
c. Ledenadministratie dient uitgevoerd te worden door een persoon met VOG 
 
AANMELDING EN SPEELRECHT VOOR NIEUWE LEDEN 
Artikel 23 
1. Op het aanmeldingsformulier, bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten, dient vermeld te 
worden: naam, voornamen, geslacht, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum,e-
mailadres. Dit formulier alsmede een goedgelijkende (digitale) pasfoto, op de achterkant 
voorzien van naam en adres, dienen te worden gezonden aan de ledenadministratie. 
 
2. Zodra het inschrijfformulier, de pasfoto, het inschrijfgeld en de contributie ontvangen zijn, 
worden de gegevens doorgegeven aan de KNLTB waardoor een lidmaatschapskaart wordt 
aangemaakt. Deze is in het clubhuis af te halen. 
 
3. Pas wanneer men in het bezit van een lidmaatschapskaart is, is men speelgerechtigd. 
 
4. Bij het uitgeven van lidmaatschapskaarten hebben personen voorrang die behoren tot het 
gezin van of partner zijn van een lid en op hetzelfde adres wonen. 
 
5. Aanmeldingsformulier 
 
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden 
vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum 
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de 
vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere 
verenigingsactiviteiten.   
De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de 
secretaris door te geven. 
De vereniging mag de persoonsgegevens van de leden uitsluitend binnen 
verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en 



is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de 
aanmelding als lid.     
 
Artikel 24 
Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de 
vereniging. 
 
Artikel 25  
Communicatie 
 
Om leden te informeren zijn de volgende regels van toepassing  
a. Registratie van een e-mailadres is verplicht. 
b. Wijziging van een e-mailadres dient via mail gestuurd te worden naar 
ledenadministratie@tvvw.nl. 
d. Vrijstelling. Leden die vanwege omstandigheden aantonen niet over e-mailadres te 
beschikken dienen  op andere wijze (brief/telefoon) contact te onderhouden.  
e. E-mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor communicatie binnen de vereniging 
 


