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TILBURGSE TAFELTENNIS LIGA 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Artikel 1. Het bestuur 

 

1.1  Het bestuur handhaaft de juiste naleving van de statuten en de reglementen en is belast met het toezicht hierop. 

1.2 Het bestuur leeft de statuten en reglementen na voor zover in haar vermogen ligt. De mate van onvermogen door 

welke omstandigheid dan ook kan door de algemene vergadering getolereerd worden zolang dit niet tot ernstige 

schade van de TTL en haar doelstellingen leidt. 

 

Artikel 2. Rooster van aftreding 

 

2.1 Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar. Na deze 3 jaar treedt het bestuurslid af maar kan                                             

zich  voor een  volgende termijn herkiesbaar stellen. Er is geen maximum voor wat betreft het aantal termijnen.. 

Er is overigens geen relatie tussen de aard van de bestuursfunctie en het moment van aftreden. Elk bestuiurslid is 

in feite dus vrij in het kiezen van zijn moment van aftreden.  

 

Artikel 3. Taakomschrijvingen van de bestuursleden 

 

3.1 De voorzitter 
 

3.1.1 het bepaalde in de statuten 

3.1.2 hij stelt in overleg met de overige bestuursleden de agenda vast voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur 

  en voor de bestuursvergaderingen 

3.1.3 hij tekent met de secretaris de goedgekeurde notulen, stukken en brieven niet tot de dagelijkse correspondentie 

 behorende 

3.1.4 hij leidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het bestuur 

3.1.5 hij houdt contact met de competitieleider over het verloop van de competitie, de bekerwedstrijden en de   

  toernooien 

3.1.6 helpt de andere bestuursleden waar dit mogelijk is of nodig is. 

 

3.2 De secretaris 

 

3.2.1 het bepaalde in de statuten 

3.2.2 het notuleren bij alle vergaderingen. tenzij anders wordt overeengekomen op een nader te bepalen vergadering 

3.2.3 het voeren van de correspondentie 

3.2.4 het verzenden van convocaties voor alle vergaderingen 

3.2.5 het maken van een algemeen jaarverslag 

3.2.6 het onderhouden van eventuele contacten met verwante bonden. 

3.2.7 alle documenten uit zijn handen dienen duidelijk leesbaar vervaardigd te worden. 

3.2.8 vergaderruimten te regelen voor de vergaderingen 

3.2.9 de competitieleider te helpen bij het verzenden van correspondentie. 

 

3.3 De penningmeester 

 

3.3.1 het bepaalde in de statuten 

3.3.2 innen van contributies, inschrijfgelden etc. 

3.3.3 het voeren van een deugdelijk boekhouding, waaruit te allen tijde blijkt hoe de TTL er financieel voor staat 
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3.3.4 de TTL-gelden niet anders te beleggen dan bij bonafide bankinstellingen op spaarrekeningen tegen de hoogste  

  rente 

3.3.5 andere bestuursleden te helpen bij het voeren van correspondentie en dergelijke 

3.3.6 het opmaken van een balans en een staat van baten en lasten aan het einde van het boekjaar 

3.3.7 het opmaken van een begroting voor het komende boekjaar 

3.3.8 minimaal eenmaal per jaar de kascommissie te ontbieden ter controle van de rekening en verantwoording. 

 

 

3.4 De competitieleider 

 

3.4.1 het bepaalde in de statuten 

3.4.2 het opzetten van twee competities per jaar, een persoonlijk kampioenschap voor alle categorieën per jaar, een  

  bekercompetitie per jaar 

3.4.3 het op tijd doen uitgaan van convocaties voor de in dit artikel 3.4.2 genoemde activiteiten, waaronder het   

  aanwijzen van zalen voor de op te zetten persoonlijke kampioenschappen 

3.4.4 de leiding voeren over de in dit artikel 3.4.2 genoemde activiteiten 

3.4.5 het opzetten van de in dit artikel lid b genoemde activiteiten 

3.4.6 het uitbrengen van een competitieboek, van een bekertoernooiboek 

3.4.7 het uitbrengen van categorielijsten 

3.4.8 het uitbrengen van lijsten met uitslagen en standen 

3.4.9 de huldigingen van kampioenen regelen 

3.4.10 het maken van een jaarverslag 

3.4.11 zitting nemen in de categorieëncommissie 

3.4.12 deze commissie met raad en daad ter zijde te staan 

3.4.13 heeft de verantwoordelijkheid van de loting ten behoeve van de door de aangesloten verenigingen te organiseren 

  toernooien. 

 

3.5 De commissaris 
 

3.5.1 het bepaalde in de statuten 

3.5.2 controle van de speelruimtes van de aangesloten verenigingen 

3.5.3 controle van de benodigde materialen t.b.v. de uitoefening van de tafeltennissport 

3.5.4 het terzijde staan van de competitieleider of andere bestuursleden, waar dit mogelijk en nodig is. 

 

Artikel 4. Kostenvergoedingen en verantwoording 

 

4.1  De noodzakelijke kostenvergoedingen voor uitvoering van een bestuursfunctie bestaan uit: 

 

4.1.1 telefoonkosten hiervoor is een verantwoording nodig van 

wanneer 

met wie 

4.1.2 autokosten  hiervoor is een verantwoording nodig van: 

waarom 

wanneer 

waar naartoe 

4.1.3 portokosten  hiervoor is een verantwoording nodig van: 

een nota van TNT 

4.1.4 kantoorbehoeften hiervoor is een verantwoording nodig van: 

waarvoor 

en een nota 
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4.1.5 drukkosten  hiervoor is een verantwoording nodig van: 

waarvoor 

en een nota 

4.1.6 vergaderkosten hiervoor is een verantwoording nodig van: 

waarom 

wanneer 

en eventueel een bonnetje 

4.1.7 computerkosten geen verantwoording nodig (alleen voor competitieleider en penningmeester) 

  (privé-computer) 

 

4.2  De vergoedingen bedragen maximaal voor: 

 

4.2.1 telefoonkosten € 0,50 per gesprek uitgaand 

4.2.2 autokosten  € 0,20 per gereden kilometer 

4.2.3 portokosten  bedrag rekening 

4.2.4 kantoorbehoeften bedrag rekening 

4.2.5 drukkosten  bedrag rekening 

4.2.6 vergaderkosten - dagelijks bestuur € 7,00 per vergadering 

- bestuursvergadering € 11,50 per vergadering 

- kascommissie € 7,00 per controle 

- categoriecommissie € 13,50 per bijeenkomst 

Indien vergaderingen en dergelijke bij een van de bestuursleden of commissieleden thuis plaatsvindt. 

Vergaderingen bij derden bedrag rekening. 

 

4.2.7 computerkosten competitieleider € 70,00 per jaar 

4.2.8 Eventuele andere kosten kunnen vergoed worden indien dit in de bestuursvergadering  goedgekeurd wordt. 

 

Artikel 5. Contributies, inschrijfgelden, extra competitiebescheiden, boete. 
 

5.1  Indien een vereniging zich wil aansluiten bij de TTL is er een inschrijfgeld verschuldigd van € 4,50. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 2,50 per ingeschreven deelnemer. 

Bij deelname aan de competitie is een inschrijfgeld verschuldigd van € 3,50 per team. 

Bij deelname aan de persoonlijke kampioenschappen is een inschrijfgeld verschuldigd van € 2,50 per speler. 

Bij deelname aan de bekerwedstrijden/dubbelwedstrijden is een inschrijfgeld verschuldigd van € 7,00 per team. 

Voor extra competitieboeken is een bedrag verschuldigd van € 1,50 per competitieboek. 

Voor de verschuldigde kosten voor de competitie en de bekerwedstrijden worden door de competitieleider en/of 

penningmeester rekeningen gestuurd aan de betreffende verenigingen. Deze inschrijfgelden worden door de 

vereniging aan de TTL overgemaakt c.q. betaald. Hiervoor geldt een termijn van  

"Betalen binnen 21 dagen, uitgaande van de notadatum". 

 

Artikel 6 Besteding contributies, inschrijfgelden etc. 

 

6.1  Naast de bovengenoemde kostenvergoedingen benodigd voor de uitvoering van de taken van het bestuur worden 

de ontvangsten besteed aan het uitbrengen van competitieboeken en de aanschaf van sportprijzen voor de 

kampioenen van de competitie/bekerwedstrijden/dubbelwedstrijden/persoonlijke kampioenschappen.  

 

6.2  Van het competitieboek wordt per aangesloten vereniging één exemplaar verstrekt, indien er meer boeken   

  gewenst zijn wordt per competitieboek € 1,50 in rekening gebracht (zoals in artikel 5.1 aangegeven). 
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Artikel 7. Wederzijdse verplichtingen van de verenigingen ten opzichte van elkaar en van hun leden 

 

7.1  De aangesloten verenigingen vrijwaren elkaar van onoorbare praktijken met betrekking tot het aantrekken c.q.  

  aannemen van leden. 

7.2  Aantoonbare onoorbare praktijken kunnen schorsing van de vereniging tot gevolg hebben. 

7.3  Aan de leden/spelers van de verenigingen worden geen betalingen of vergoedingen verstrekt voor het spelen van 

  wedstrijden in TTL-verband. Constatering hiervan kan schorsing tot gevolg hebben. 

7.4  Een vereniging, waarbij zich een lid aanmeldt van een andere bij de TTL aangesloten vereniging dient een   

  verklaring te overleggen van zijn vorige vereniging, dat hij/zij zijn lidmaatschap heeft beëindigd of bij een   

  tweede enz. vereniging lid wenst te zijn en geen financiële verplichtingen meer heeft of geschorst is. 

7.5  Indien een vereniging verzuimt hieraan te voldoen en blijkt aantoonbaar te zijn, dat de betreffende persoon nog 

  financiële verplichtingen had of in een schorsingsperiode zit bij zijn vorige vereniging. dan loopt zij het risico  

  geschorst te worden wegens wangedrag c.q. zich niet houden aan statuten en reglementen. 

7.6  De veroorzaker zijnde het lid, ex-lid in dezen is te allen tijde uitgesloten van deelname aan enige TTL activiteit, 

  indien er enige twijfel bestaat over niet voldane schulden of vermeende schorsingen, totdat vereffening of   

  beëindiging daarvan zijn geschied. 

7.7  Alle aangesloten verenigingen dienen deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering van de TTL, indien 

alle bestuursleden van een vereniging zijn verhinderd dan mag dat ook een ander lid van de vereniging zijn. 

Indien een vereniging, al dan niet met kennisgeving, afwezig is op de ALV, zal er een boete van € 10,00 

worden opgelegd. 

7.8  Alle aangesloten verenigingen dienen deel te nemen aan de competitieleiders vergadering van de TTL, indien de 

competitieleider van de vereniging is verhinderd dan mag dat ook een ander lid van de vereniging zijn. Indien 

een vereniging, al dan niet met kennisgeving, afwezig is op de competitieleiders vergadering, zal er een boete 

van € 10,00 worden opgelegd. 

 

 

 

 

 

Artikel 8. Schorsingsovername door de TTL 

  

8.1  De aangesloten verenigingen dienen een termijn vast te stellen met een maximum van zes maanden voor 

contributieachterstanden der leden. Indien het lid der vereniging na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand het 

achterstallige bedrag niet wil voldoen, dan moet de vereniging met onmiddellijke ingang het lid schorsen voor 

alle verenigingsactiviteiten, totdat deze persoon zijn verplichtingen heeft voldaan. Ten aanzien van een andere 

schuld gelden dezelfde regels. 

8.2  Indien het omschrevene in dit artikel onder lid 8.1 aan de orde is, dient de vereniging het TTL-bestuur 

onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met opgave van het verschuldigde bedrag. Mits de 

vereniging de bovenvermelde afspraken nakomt, neemt het TTL-bestuur de schorsing onmiddellijk over en kan 

de persoon niet meer in TTL-verband uitkomen. De schorsing wordt pas opgeheven nadat de persoon volledig 

voldaan heeft aan zijn verplichtingen. 

8.3  Indien een persoon verzuimt om het inschrijfgeld te voldoen, zoals bepaald in het toernooireglement, staat de  

  vereniging waarbij de persoon lid is borg voor de voldoening van dit inschrijfgeld. 

De ontstane schuld kan weer aanleiding zijn tot een procedure als onder lid  8.1 en 8.2  

 

Artikel 9. Verplichtingen verenigingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van zalen. 

 

9.1  Verenigingen die deelnemen aan een van de volgende activiteiten verplichten zich tevens hun zaal ter    

  beschikking te hebben voor deze activiteiten in overleg met de competitieleider o.a. door opgave van de   

  beschikbaarheid van de zaal etc. 
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9.2  Ten behoeve van de competities (ook beker) dient de zaal onvoorwaardelijk beschikbaar te zijn op de door de  

  vereniging opgegeven avond(en) tussen 19.30 en 01.00 uur. 

 

9.3  Ten behoeve van de persoonlijke kampioenschappen en dubbelwedstrijden worden de verenigingen uitgenodigd 

hun zaal beschikbaar te stellen voor deze kampioenschappen. De TTL is gerechtigd een vereniging aan te wijzen 

haar zaal ter beschikking te stellen, met in achtneming van de beschikbaarheid van de zaal indien deze gehuurd 

is van derden. De zalen dienen beschikbaar te zijn van 19.00 - 01.00 uur. 

 

Ten behoeve van vergaderingen en eventuele andere activiteiten kan de TTL eveneens een beroep doen op een 

 van de aangesloten verenigingen eveneens op dezelfde condities als hieronder omschreven. 

Voor het beschikbaar stellen van de zaal worden geen vergoedingen verstrekt evenals de TTL geen enkele   

  aansprakelijkheid aanvaardt voor schade of gemis. De TTL kan geen aanspraak maken op de revenuen van de  

  activiteiten door de TTL opgezet anders dan de inschrijfgelden, tenzij de activiteit een dergelijk karakter heeft, 

  dat een overeenkomst met de betreffende vereniging te gedogen is. 

 

Artikel 10. Deelname bestuursleden aan activiteiten 

 

10.1 De TTL bestuursleden is het toegestaan deel te nemen aan alle TTL activiteiten. 

10.2 Het is een bestuurslid der TTL niet toegestaan uit hoofde van zijn bestuursfunctie de leiding te hebben over een 

  activiteit, dan wel als zodanig op te treden voor, gedurende en na deze activiteit, waarvan hij deelnemer is. 

10.3 Een bestuurslid van de  TTL is voor, tijdens en na een sportactiviteit waaraan hij deelneemt niet aanspreekbaar 

in zijn functie. Tevens kan van hem niet verlangd worden dat hij uit hoofde van het bestuurslidmaatschap 

optreedt, mochten er onregelmatigheden worden gesignaleerd.   

 

Artikel 11. Regiobegrenzing 
 

11.1 De doelstelling der TTL strekt zich niet verder uit dan tot de regio Tilburg en hieronder wordt verstaan, dat 

verenigingen zoals omschreven in de statuten zich dienen te bevinden binnen een straal van 15 km gemeten 

vanuit het centraal station Tilburg. 

 

 

Geactualiseerd: 1 september 2012 

Bestuur TTL 

 

 

 

 

 


