
 LIERSE TENNISCLUB  ’T LOO 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
LEDEN 
 
Artikel 1. 
  

1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de 
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur dan wel de leden van de 
Technische diverse commissies en/of commissaris materiaal en de parkbeheerder. 

 
2. Het baanreglement hangt op het tennispark naast het afhangscherm en staat vermeld 

op de website van de vereniging. 
 
 
Artikel 2. 
 

1. Op het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden dient te worden vermeld: voornaam, 
achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr. en 
IBAN nr.. En een pasfoto dient te worden bijgevoegd. Betreft het een aanmelding van 
een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn   ondertekend door een wettelijk 
vertegenwoordiger van de minderjarige. 
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 ledenadministratie door te geven.  
De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden 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. 

 
2. Behalve leden zoals genoemd in de statuten bij Artikel 5 lid 1 kent ltc ’t Loo ook 

dagleden. Dagleden dragen een lagere contributie bij.  Dagleden mogen alleen 
overdag, tot 18:00, gebruik maken van de banen. Zij mogen ook deelnemen aan club- 
en KNLTB-toernooien en kunnen tennisles volgen.Verder hebben zij de zelfde (stem-) 
rechten en plichten als gewone leden. Als men op de wachtlijst staat om volwaardig lid 
te worden, kan men wel daglid worden. 
 

3. De leden zijn verplicht hun adreswijziging zo spoedig mogelijk aan de 
ledenadministratie door te geven. 

 
4. De contributie wordt voor 15 maart van het verenigingsjaar automatisch geïncasseerd. 

Indien dit niet mogelijk is moet de contributie voor 15 maart van het verenigingsjaar 
betaald zijn aan de vereniging. 

 
5. Degenen die in de loop van het verenigingsjaar als lid of daglid zijn aangenomen 

betalen de volledige contributie, met uitzondering van hen, die na 1 juli oktober als lid 
of daglid zijn aangenomen. Deze laatste betalen voor het lopende verenigingsjaar 60% 
50% van het contributiebedrag. 

 
6. Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke dispensatie van de 

contributiebetaling verlenen. Een zodanig besluit moet met algemene stemmen in de 
bestuursvergadering worden genomen. 

 
7. Het bestuur is ten aanzien van het in het vorige lid genoemde dispensatie tot 

geheimhouding verplicht. 
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8. Ieder lid ontvangt jaarlijks één keer per twee jaar van de ledenadministratie een 

KNLTB-ledenpasje. Dit pasje is benodigd voor het spelen van competitie en open 
toernooien. Dit pasje is nodig bij het afschrijven van een tennisbaan op het eigen park 
Tevens kan deze pas gebruikt worden voor betalingen aan de bar van ons 
clubgebouw. 

 
9. Het pasje is alleen geldig indien het is voorzien van een goed gelijkende pasfoto. 
 

10. Bij verlies van het ledenpasje moet men dit direct melden aan de ledenadministratie. 
De vereniging kan bij de KNLTB een nieuw pasje aanvragen. Het bedrag van de 
hieraan verbonden kosten wordt door het bestuur vastgesteld. 

 
11. Over de onderbreking van het lidmaatschap beslist het bestuur nadat zij een schriftelijk 

verzoek daartoe heeft ontvangen. In principe geldt  daarbij een maximum van één jaar. 
Het lidmaatschap kan niet onderbroken worden; wel kan het lidmaatschap tijdelijk 
omgezet worden in een daglidmaatschap. Hierover beslist het bestuur. 

 
Artikel 3. 
 

1. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten zoals wedstrijden, vergaderingen en 
andere bijeenkomsten van de vereniging, aanwezig te zijn. 

 
2. Het in lid 1 vermelde heeft geen betrekking op bestuurs- of commissievergadering, 

tenzij door het bestuur anders is bepaald. 
 

3. Lid 1 is niet van kracht ten aanzien van geschorste leden; het recht als genoemd in 
artikel 9 lid 4  van de statuten blijft evenwel van kracht. 

 
 
Artikel 4.  
 

1. Alle seniorleden zijn gehouden om, indien de situatie dit noodzakelijk maakt, bij 
toerbeurt diensten te verlenen in de kantine of keuken. 

 
2. Indien men daaraan niet meewerkt is het bestuur gerechtigd om een boete op te 

leggen waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. 
 
 
Artikel 5. 
 

1. De leden die een plaats in een competitieteam hebben aanvaard, zijn verplicht zich te 
houden aan het “KNLTB-competitiereglement” Dit reglement ligt in een map bij de bar 
ter inzage en kan op verzoek bij de Technische Commissie worden aangevraagd. 
Tevens staat het vermeld op de website van de vereniging. Dit reglement staat 
vermeld op de website van de KNLTB. 

 
 
Artikel 6. 
 

1. In aanvulling op het gestelde in Zoals gesteld in artikel 10 lid 2 van de Statuten kan 
opzegging slechts geschieden door een schriftelijke mededeling daarvan aan de 
ledenadministratie vóór 17 november. 

 
2. Bij niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt een boete opgelegd waarvan de 

hoogte door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. van € 25,-. 



 

 

3 

 
 
 
 
BESTUUR 
 
Artikel 7. 

 
1. Het op statutaire wijze gekozen bestuurslid is gerechtigd tot het bijwonen van alle 

bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het uitbrengen van een 
stem. 

 
2. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een 

gemachtigde worden uitgeoefend. 
 

3. Ieder jaar treden er 2 bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. De volgorde van aftreden zal zoveel mogelijk worden bepaald naar die van 
toetreding als lid van het bestuur. 

 
4. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende bestuursleden 

geschiedt in de eerst volgende Algemene Vergadering waarin daartoe de mogelijkheid 
bestaat. 

 
5. Het bestuurslid dat gekozen is ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, 

treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten 
aftreden. 

 
6. Een bestuurslid is bevoegd om te allen tijde zijn functie neer te leggen. 

 
 
Artikel 8. 
 

1. De in artikel 11 lid 11 van de statuten genoemde adviseurs van het bestuur treden 
jaarlijks af; zij kunnen evenwel terstond opnieuw door de Algemene Vergadering aan 
het bestuur worden toegevoegd. 

 
 
Artikel 9. 
 

1. In de eerste bestuursvergadering na de algemene vergadering verdelen de 
bestuursleden onderling de taken en wordt een vicevoorzitter gekozen. 

 
2. De vicevoorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. 

 
3. Bij ontstentenis van de voorzitter, de vicevoorzitter of een van de andere bestuursleden 

worden hun werkzaamheden verricht door een of meer door het bestuur uit haar 
midden gekozen leden. 

 
4. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegdheid houden met inachtneming van 

artikel 11, lid 8 van de statuten. 
 

5. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur is tot een 
tijdelijke benoeming in de vacature bevoegd. 

 
6. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden zullen de laatstelijk 

reglementair afgetreden bestuursleden de bevoegdheid hebben zich tijdelijk met het 
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bestuur van de vereniging te belasten. 
 
 
 
Artikel 10. 
 

1. De vergaderingen van  het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter, of 
tenminste drie bestuursleden dit wensen. 

 
2. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van 

alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, de vergadering te schorsen of te verdagen. 
 
 
Artikel 11 . 
 

1. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke of 
digitale uitnodiging aan ieder bestuurslid, toegezonden tenminste 14 7 dagen voor de 
datum van de vergadering. 

 
2. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd, hij is 

daartoe verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden. 
 

3. Indien aan het onder lid 2 genoemde verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt 
gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het 
verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 
 

4. Bestuursvergaderingen zijn ongeldig wanneer niet tenminste een meerderheid van het 
aantal bestuursleden aanwezig is. 

 
 
Artikel 12. 
 

1. Kandidaatstelling voor een door de Algemene Vergadering te verkiezen bestuurslid 
geschiedt door het bestuur en/of 5 leden waaronder te verstaan seniorleden, ereleden 
of leden van verdiensten. 
 

2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft 
vergewist dat de kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden  

 
3. Kandidaatstelling door leden, geen bestuursleden zijnde, geschiedt door middel van 

inlevering bij de secretaris van een schriftelijk daartoe strekkende verklaring, vergezeld 
van een bereidheidverklaring van de kandidaat. Deze verklaring dient uiterlijk 7 dagen 
vóór de algemene vergadering te zijn ingeleverd. 
 

4. Kandidaatstelling door zowel bestuur als de Algemene Vergadering kan alleen 
geschieden wanneer de kandidaat een geldige VOG-verklaring (zoals van toepassing 
op sportverenigingen) kan overleggen. Aan een kandidaat kunnen ook nadere eisen 
gesteld worden. 

 
 
Artikel 13. 
 

1. Buiten de in de statuten en eerder genoemde artikelen van dit huishoudelijk reglement 
houdt de voorzitter toezicht op de handelingen van zijn medebestuursleden en 
coördineert deze handelingen. 
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2. De voorzitter leidt alle vergaderingen en handhaaft daarin de orde. 
3. Hij heeft het recht de debatten te sluiten, tenzij de meerderheid van de aanwezige 

leden zich daartegen verzet. 
 

4. Hij heeft het recht de spreektijd te limiteren. 
 
 
Artikel 14. 
 

1. Het bestuur is verplicht op de site van de vereniging en of in de nieuwsbrief (per email 
aan de leden)  verslag te doen van de bestuurszaken die voor de leden van belang 
zijn. 

 
 
Artikel 15. 
 

1. De secretaris is, naast zijn werkzaamheden als genoemd in de statuten of door het 
bestuur aan hem toegewezen, bovendien belast met het voeren van de 
correspondentie van de vereniging en het toezicht houden op de ledenadministratie.  
de verslaglegging van bestuursvergaderingen en de ALV.  

 
Artikel 16. 
 

1. De penningmeester geeft uitvoering aan het gestelde in artikel 14. lid 2 en lid 3 van de 
statuten van de vereniging. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor en 
houdt toezicht op de ledenadministratie.  

 
 
Artikel 17. 
 

1. De Commissaris  Materiaal zorgt, binnen het kader van de door de Algemene 
vergadering goedgekeurde begroting, alsmede met inachtneming van artikel 12. lid 5 
sub c van de statuten, voor de aankoop van het door de vereniging benodigde 
materiaal en het zo nodig inschakelen van derden. Tevens is de Commissaris 
Materiaal voorzitter van de Materiaal Commissie. 

 
2. Hij draagt zorg voor de eigendommen van de vereniging zoals het een goed huisvader 

betaamt. 
 

3. Hij informeert de penningmeester over mutaties in de onder zijn beheer staande 
activa. 
 

4. Hij verzorgt het contact tussen de groundsman,(indien aanwezig)  parkbeheerder en 
het bestuur en draagt hem/haar de vereiste werkzaamheden op. 
 

5. Bij ontstentenis van de Commissaris van materiaal wordt deze vervangen door een 
door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid. 

 
 
Artikel 18. 
 

1. Het bedrag als bedoeld in artikel 12 lid 5 sub c van de statuten is vastgesteld op          
€ 25.000,-- 
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ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 19. 
 

1. Een besluit van de Algemene Vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op 
een agendapunt van de vereniging, is ongeldig, evenwel met inachtneming van  artikel 
19 lid 8 en lid 9 van de statuten. 

 
2. Het in het eerste lid vermelde is niet van kracht indien een zodanig besluit is genomen 

of een zodanige benoeming heeft plaatsgevonden met tenminste tweederde van het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen en 
naar aanleiding van een voorstel dat, naar het oordeel van de voorzitter, als urgent is 
te beschouwen. 
 

3. De in lid 2 genoemde uitzondering is niet van kracht met betrekking tot voorstellen tot 
schorsing van het lidmaatschap, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging. 

 
 
Artikel 20. 
 

1. De agenda voor de algemene vergadering bevat, behalve de in de statuten of in dit 
huishoudelijk reglement genoemde onderwerpen, ieder voorstel tot bespreking dat 
tenminste 7 dagen vóór de verzending van de schriftelijke uitnodiging voor de 
vergadering door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend. 
 

2. Het in het in lid 1 genoemde voorstel dient de namen van de betreffende leden te 
vermelden en door hen ondertekend te zijn. 
 

3. Voorts zal op de agenda gezet worden al hetgeen het bestuur in de vergadering ter 
sprake wenst te brengen. 

 
 
Artikel 21. 
 

1. Alle op de agenda van de algemene vergadering voorkomende punten worden in die 
vergadering aan de orde gesteld en behandeld 
 

2. Eveneens zal worden behandeld ieder mondeling door een lid tijdens de vergadering 
gedaan voorstel dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt verband 
houdt. 
 

3. Het in lid 2 genoemde mondelinge voorstel dient ondersteund te zijn door tenminste 4 
andere leden. 

 
 
COMMISSIES 
 
Artikel 22. 
 

1. Het bestuur is op geleide van artikel 12 lid 5 van de statuten bevoegd commissies in te 
stellen. Commissieleden worden door het bestuur benoemd en dit wordt in de 
eerstvolgende Algemene Vergadering bekend gemaakt. 
 

2. De commissie als genoemd in artikel 14 lid 4 van de statuten (kascommissie), wordt 
gekozen door de Algemene Vergadering. 
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3. Commissieleden moeten lid zijn van de vereniging. 

 
4. De leden van de onder lid 1 genoemde commissies worden door de Algemene 

Vergadering benoemd. 
 

5. De leden van de commissies zijn gehouden aan de opdracht waarmee de commissies 
zijn belast.Dit geldt niet voor de commissie als genoemd in artikel 14 lid 4 van de 
statuten (kascommissie). 
 

6. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden onder 
opgave van redenen. Ook kunnen een of meer leden van de commissies door het 
bestuur worden vervangen door anderen of als zodanig van hun taak worden 
ontheven. Dit geldt niet voor de commissie als genoemd in artikel 14 lid 4 van de 
statuten (kascommissie), de vertrouwenscommissie (artikel 31 van dit reglement) en 
de onderzoekscommissie ongewenst gedrag (artikel 32 van dit reglement). 
 

7. Het vierde lid van dit artikel heeft geen betrekking op de commissie als genoemd in 
artikel 11 lid 4 van de statuten (kascommissie). 

 
 
 
 
 
Binnen ltc ’t Loo zijn de volgende commissies actief: 
 
Artikel 23. 
 

1. Ten behoeve van de Kascommissie wordt een plaatsvervangend lid door de 
Algemene Vergadering benoemd die bij ontstentenis van een van de commissieleden 
diens plaats inneemt. 
 

2. Het in lid 1 genoemde plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij 
voorkeur, door de Algemene Vergadering worden benoemd tot lid van de commissie 
ter vervanging van het reglementair aftredende lid. 
 

 
Artikel 24. 
 

1. Van de Technische Commissie zal minimaal één bestuurslid deel uitmaken. 
 

2. Het voorzitterschap in die commissie zal door het in de commissie benoemde 
bestuurslid bekleed worden.  
 

3. In geval meerdere bestuursleden deel uitmaken van de commissie zal het bestuur een 
voorzitter aanwijzen. 
 

4. De commissie draagt zorg voor de uitvoering van de in artikel 3 van de statuten 
omschreven taken. 
 

5. De commissie adviseert het bestuur in alle zaken waarvoor zij is aangesteld. 
 

 
Artikel 25. 
 

1. De Jeugdcommissie heeft als voorzitter een lid van het bestuur. 
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2. De mogelijkheid staat open dat nog een ander lid van het bestuur van deze commissie 

deel uitmaakt. In geval meerdere bestuursleden deel uitmaken van de commissie zal 
het bestuur een voorzitter aanwijzen 
 

3. De commissie draagt zorg voor de uitvoering van de in artikel 3 van de statuten 
omschreven taken, toegespitst op de jeugd. 
 

4. De commissie adviseert het bestuur in alle zaken waarvoor zij is aangesteld. 
 

 
Artikel 26. 
 

1. De voorzitter van de Evenementen Commissie wordt door en uit leden van deze 
commissie benoemd.  

 
2. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen in de 

breedste zin van het woord. 
 

3. Evenementen, vallend onder de bevoegdheden van de Technische Commissie, zijn 
hiervan uitgesloten. 

 
 
 
Artikel 27. 
 

1. De Kantine Commissie heeft als voorzitter een lid van het bestuur. 
 

2. De mogelijkheid staat open dat nog een ander lid van het bestuur van deze commissie 
deel uitmaakt. In geval meerdere bestuursleden deel uitmaken van de commissie zal 
het bestuur een voorzitter aanwijzen 
 

3. Aan het bestuur, met name de penningmeester, dient verantwoording te worden 
afgelegd over de financiële gang van zaken de kantine betreffende. 

 
 
Artikel 28. 
 

1. De Materiaal Commissie heeft als voorzitter een lid van het bestuur. 
 

2. De commissie draagt zorg voor het onderhoud en beheer van het tennispark, inclusief 
de banen en gebouwen. 

 
3. De commissie adviseert en informeert het bestuur in alle zaken die onder haar 

verantwoordelijkheid vallen, inclusief benodigde investeringen. 
 
 
Artikel 29. 
 

1. De leden van de Redactie Commissie worden benoemd door de Algemene 
Vergadering op voordracht van de nog functionerende redactiecommissie. 
 

2. De Redactie Commisie verzorgt de communicatie binnen de vereniging door middel 
van de website, de clubapp, email en social media. 
 

3. De redactieleden worden benoemd voor een periode van 2 jaren. Zij kunnen telkens 
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herbenoemd worden door de Algemene Vergadering. 
 

4. De commissie brengt maximaal tien keer per jaar het verenigingsblad uit en zorgt voor 
de verspreiding daarvan onder de leden en andere rechthebbenden.   

 
5. De commissie verzorgt maandelijks een nieuwsbrief die zij per email doen toekomen 

aan alle leden en draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud. 
 

 
 

6. De communicatie draagt zorg voor deze communicatie onafhankelijk en zonder 
controle vooraf van de inhoud door het bestuur. De redactie valt onder de 
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. 

 
 
Artikel 30. 
 

1. De leden van de Sponsorcommissie moeten lid van de vereniging te zijn.  
 

2. De Sponsor Commissie draagt zorg voor het werven van advertenties sponsoren 
reclameborden, sponsors, publicaties in kranten en tijdschriften en voorts alles wat aan 
naamsbekendheid van de vereniging kan bijdragen. 
 

3. De commissie stelt de penningmeester op de hoogte van de afspraken die gemaakt 
zijn met adverteerders sponsoren enz. alsmede over de bedragen die daarmee 
gemoeid zijn. 
 

4. De commissie verzorgt in geval van wanbetaling de incasso. 
 

5. De commissie draagt de benodigde informatie over aan de penningmeester zodat 
deze aan de sponsoren een factuur kan doen toekomen.  

 
 
Artikel 31.   
 

1. De Vertrouwens Commissie bestaat uit 2 vertrouwenscontactpersonen en een 
voorzitter.  

 
2. Deze vcp’s zijn aanspreekpunt voor alle leden en hun directe familie aangaande 

ongewenst gedrag in de ruimste zin van het woord. 
 

3. Benoeming en ontheffing uit deze commissie door het bestuur moet te alle tijde ter 
goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd. 

  
 
Artrikel 32. 
 

1.  De Onderzoekscommissie Ongewenst Gedrag heeft tot taak om een melding 
inzake ongewenst gedrag van een persoon dan wel groep betrokken bij t Loo, 
rechtstreeks gedaan dan wel via de Vertrouwenscontactpersoon, in behandeling 
te nemen en te onderzoeken indien de klacht ontvankelijk is. Hiermee wordt 
bedoeld of er sprake is van een mogelijke vorm van ongewenst gedrag, die heeft 
plaatsgevonden in relatie tot beoefening van activiteiten binnen het verband van t 
Loo. 
  

2. Waar nodig, is de Onderzoekscommissie gerechtigd om externe deskundigheid 
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in te schakelen. De Onderzoekscommissie bestaat uit de voorzitter van 

Vertrouwenscommissie, 1 Vertrouwenscontactpersoon, de voorzitter van LTC ’t 
Loo en nog nader door voorzitter van werkgroep te benoemen personen (bijv. 

voorzitter TC, vertegenwoordiger vanuit KNLTB vanuit meldprocedure). De 

voorzitter van de Vertrouwenscommissie leidt de Onderzoekscommissie en is 

bevoegd voor het doen van de benoemingen of ontheffingen per kwestie. 

 

3. De Onderzoekscommissie rapporteert haar bevindingen en advies aan het 

Bestuur, alwaar indien nodig tot passende maatregelen wordt besloten. De 

Onderzoekscommissie en het Bestuur zullen vertrouwelijk omgaan met de 

informatie die hen ter ore komt.   

 

 
Artikel 33. 
 

1. De Parkbeheerder wordt aangesteld door het bestuur. 
 

2. De Parkbeheerder is o.a. aanspreekpunt voor leveranciers op het tennispark, beheert 
de informatiestroom binnen het clubgebouw en verdeelt binnenkomende post. 
 

3. Hij/zij verzorgt het contact tussen de interieurverzorgers en het bestuur en draagt hen 
de vereiste werkzaamheden op. 

 
4. Hij/zij coördineert de verhuur van banen in de ballonhal. 

 
5. Hij/zij is mede aanspreekpunt bij problemen/storingen met de diverse faciliteiten. 
 
6. Hij/zij is lid van de materiaalcommissie. 

 
 
Artikel 34. 
 

1. Alle leden ontvangen op aanvraag een exemplaar van de statuten en het 
huishoudelijk reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 
De statuten en de diverse reglementen zullen tevens te vinden zijn op de website van 
de vereniging. 

 
 
Artikel 35. 
 

1. Het bestuur kan, indien het zulks nodig oordeelt, afzonderlijke reglementen vaststellen. 
 

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
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Goedgekeurd in de ALV van .. september 2021  


