
Samenvatting van de wijzigingen in de Statuten 
De wijzigingen in de statuten hebben betrekking op: 
Artikel 3 Doel 
Toegevoegd 
 1.  De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van 
de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB). 
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a – Aan te sluiten bij de KNLTB. 
e - Het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB. 
g - Het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het 
     deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities. 
 
Artikel 5 ANMELDING EN TOELATING 
5. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de KNLTB.  
6. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de 
KNLTB. 
7. Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende de 
periode van ontzetting geen lid van de vereniging zijn. 
 
Artikel 6 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
c - Door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden 
 gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de 
 Statuten voor het  lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens 
 de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, 
 alsook  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
 lidmaatschap te laten voortduren 
 
Artikel 7 SCHORSING 
3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met 
zich mee. 
 
Artikel 8 CONTRIBUTIE 
 4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de 
KNLTB contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt 
afgedragen. 
 
Artikel 9 BESTUUR 
10 Indien het bestuur van de vereniging een besluit moet nemen over een onderwerp waarbij een lid van 
het bestuur een persoonlijk belang zou kunnen hebben dan onthoudt dit lid van het bestuur zich van de 
beraadslagingen en de besluitvorming over dit onderwerp. Onder persoonlijk belang wordt verstaan het in 
welke vorm dan ook betrokken zijn bij een instantie/onderneming waar de vereniging een overeenkomst 
mee zou kunnen aangaan. 
 
Artikel 10 TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR 
5 Het bestuur kan uit de ere-, senior-, junior- en/of ondersteunende leden één of meer commissies 
instellen, waarvan de leden worden benoemd. 
 
 
Artikel 11 REKENING EN VERANTWOORDING 
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang 
te bewaren. 
7. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 



 
Artikel 14 TOEGANG EN STEMRECHT 
3 Ieder senior- en erelid, dat niet is geschorst, heeft één stem. De uitoefening van de stem van juniorleden 
komt uitsluitend toe aan hun wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Artikel 17 STATUTENWIJZIGING 
3 Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat : 
a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen 
heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging. 
b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 


