
Huishoudelijk reglement TC Teuge 
 
Artikel 1.  
Het huishoudelijk reglement heeft tot doel om naast de regelgeving, welke is vastgelegd in de statuten, 
algemene regels te stellen, welke voor het functioneren van de vereniging noodzakelijk worden geacht.  
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.  
 
Artikel 1a.  
Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten. Bovendien worden in 
het huishoudelijk reglement alle bestaande (en in de toekomst eventueel nog op te stellen) bijzondere 
reglementen onverkort opgenomen.  
 
Artikel 1b.  
Het huishoudelijk reglement bevat regels welke door alle leden nageleefd moeten worden. Door het 
aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging geeft een lid te kennen hiertoe bereid te zijn.  
 
Artikel 1c.  
Handelen in strijd met het huishoudelijk reglement kan leiden tot schorsing en vervolgens tot ontzetting uit 
het lidmaatschap.  
 
Artikel 1d.  
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende reglementen en aan de schriftelijke 
en mondelinge aanwijzingen van bestuur en/of door het bestuur of de algemene vergadering ingestelde 
commissies.  
 
Artikel 2.  
De leden zijn verplicht adreswijzigingen, wijzigingen van bank-/incassogegevens of andere onjuistheden in 
de ledenlijst zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat. De ledenlijst ligt in het clubgebouw ter 
inzage.  
 
Artikel 3.  
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (niet zijnde een bestuur- of commissievergadering), 
wedstrijden en andere evenementen aanwezig te zijn.  
 
Artikel 4.  
Voor alle leden, behalve voor de zgn. zomer- en winterleden, geldt dat de contributie voor het volgende 
tennisseizoen (dat loopt van 1 april t/m 31 maart) voor 1 april door middel van een machtiging tot 
automatische incasso moet zijn betaald aan de Tennis Club Teuge. Als de (deel-)contributie niet binnen is 
voor 1 april wordt het betreffende lid benaderd door de penningmeester. Wordt dan nog niet tot betaling 
overgegaan volgt uitschrijving als lid. Bij correcte betaling, wordt een nieuw ledenpasje op de pasjesdag in 
maart uitgereikt, zodat u vanaf 1 april hiervan gebruik kunt maken.  
Van winterleden wordt de contributie na aanmelding in één keer afgeschreven middels een automatische 
incasso.  
 
Artikel 5.  
Inschrijven als lid. Voor het inschrijven als nieuw lid kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier.  
We verzoeken u het inschrijfformulier uit te printen, volledig in te vullen en met een recente pasfoto per post 
te versturen naar: dhr. G. van Zandvoort, inzake ledenadministratie TC Teuge, Chopinstraat 8, 7391 SE in 
Twello.  
Zodra wij het formulier en de pasfoto hebben ontvangen, kunnen wij uw inschrijving verwerken.  
Het inschrijfformulier mag ook digitaal worden aangeleverd bij de ledenadministratie 
(penningmeester@tennisclubteuge.nl)  
 
Artikel 5a.  
Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, moet dit schriftelijk of per e-mail voor 1 januari voorafgaande 
aan het nieuwe seizoen aan het secretariaat worden meegedeeld. Het opzeggende lid ontvangt hiervan per 
e-mail een bevestiging. Niet tijdig opzeggen betekent een betalingsverplichting voor de kosten van het 
lidmaatschap van het volgende seizoen.  
 

Artikel 6.  
Indien u aan uw contributieverplichtingen hebt voldaan, wordt er een pasje aan u uitgereikt. Dit pasje is 
voorzien van uw pasfoto. Ieder jaar wordt dit pasje vervangen. Alleen diegenen die in het bezit zijn van een 
geldig pasje kunnen een baan claimen om te spelen. (zie afhangreglement). Indien uw pasje verloren of 



zoekraakt, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat, waar u tegen betaling van     
€ 5,00 een nieuw pasje kunt verkrijgen. Zonder pasje bent u niet gerechtigd te spelen.  
 
Artikel 7.  
Alle leden die willen spelen, dienen dit kenbaar te maken via het afhangsysteem. Dus ook als men alleen 
op de baan is. Zie verder het afhangreglement.  
 
Artikel 8.  
Elk tennis lid is verplicht correct met de accommodatie om te gaan. Wees er zuinig op. Laat verlichting niet 
onnodig branden. Wees energiebewust.  
Het is niet toegestaan binnen het hekwerk rond de banen te roken, glaswerk en etenswaren mee te nemen 
en de banen te verontreinigen door kauwgum etc.  
De banen mogen niet anders dan met schone sportschoenen, voorzien van een kleurvaste zool, betreden 
worden.  
Huisdieren zijn op de tennisbanen niet toegestaan.  
 
Artikel 9.  
De Tennis Club Teuge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemde of verloren geraakte 
eigendommen van spelers of bezoekers.  
 
Artikel 10.  
Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Indien u lid wordt tussen 1 oktober en 31 december, dan 
is het niet mogelijk om voor het volgende verenigingsjaar op te zeggen. Besluit u in de loop van een 
verenigingsjaar lid te worden, dan wordt de contributie berekend over het aantal maanden dat het 
verenigingsjaar nog duurt.  
- Juniorleden, jeugdleden en aspirant seniorleden  
- Winterleden  
 - 6 maanden Lid worden voor 1 oktober voor de periode 1 oktober tot 1 april het daaropvolgende jaar. 
 - 3 maanden Lid worden voor 1 januari voor de periode 1 januari tot 1 april.  
- Zomerleden 
 - 3 maanden Lid worden voor 1 juni voor de periode 1 juni tot 1 september. 
 
Hoogte contributie:  
- Seniorleden (vanaf 17 jaar): Jaarcontributie € 136,50. Dit bedrag wordt in drie termijnen geïnd van € 45,50 
per termijn.  

- Ondersteunend senior lid: € 65,00 (niet spelend) *)  

- Aspirant seniorleden (14 t/m 16 jaar): Jaarcontributie € 92.50 **)  

- Juniorleden (10 t/m 13 jaar). Jaarcontributie € 72,00 ***)  

- Jeugdleden (0 t/m 9 jaar). Jaarcontributie € 72,00 ***) ****)  

- Winterleden 6 maanden: Seizoencontributie bedraagt € 60,00. *****)  
- Winterleden 3 maanden: Seizoencontributie bedraagt € 45,00. ******)  
- Zomerleden 3 maanden: Seizoencontributie bedraagt € 30,00. *******) 
 
*) Indien een ondersteunend senior lid toch nog besluit om te gaan tennissen na een half jaar, dan betaalt hij/zij aanvullend een 
bedrag overeenkomend met het aantal maanden dat het verenigingsjaar nog duurt tegen het normaal geldende seniorentarief.  
 
**) Aspirant seniorleden mogen tot ‘s avonds 20:00 uur tennissen. Zij nemen niet deel aan senior activiteiten.  
 
***) Voor de junior en jeugdleden geldt dat zij dagelijks kunnen spelen tot 19:00 uur of tot een vroeger tijdstip indien niet meer 
zonder verlichting gespeeld kan worden. Gebruik verlichting uitsluitend onder begeleiding van een ouder.  
 
****) Voor jeugdleden geldt dat het gebruik van de tennisbanen te allen tijde alleen mogelijk is onder begeleiding van een ouder.  
 
*****) Het winterlidmaatschap, 6 maanden, loopt van 1 oktober tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.  
 
******) Het winterlidmaatschap, 3 maanden, loopt van 1 januari tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.  
 
*******) Het zomerlidmaatschap, 3 maanden, loopt van 1 juni tot en met 31 augustus 

 
Aanpassing van de contributiebedragen vindt plaats in de Algemene Leden Vergadering en zo spoedig 
mogelijk na vaststelling worden de hiervoor genoemde bedragen aangepast. De bedragen genoemd in het 
meest recente huishoudelijk reglement zijn geldend.  
 
  



Artikel 10a.  
Leden, die tijdelijk niet in staat zijn om te tennissen, kunnen hun lidmaatschap omzetten in een niet-spelend 
lidmaatschap. Zij dienen daartoe een aanvraag in bij de penningmeester. De duur van een niet-spelend 
lidmaatschap is minimaal een kwartaal en maximaal een jaar. Het niet-spelend lidmaatschap wordt na een 
jaar automatisch omgezet in het voor dat lid geldende lidmaatschap, tenzij nadere afspraken zijn gemaakt 
met de penningmeester.  
 
Artikel 11.  
Alleen voor jeugd en junior t/m 13 jaar is er de mogelijkheid voor het aangaan van een proeflidmaatschap 
voor de duur van 2 maanden. Zij betalen hiervoor € 7.50 per maand. Indien na twee maanden besloten 
wordt om volledig lid te worden van de tennisclub, dan geldt de volgende bepaling:  
- Besluit u in de loop van een verenigingsjaar lid te worden c.q. na twee maanden proeflidmaatschap, dan 
wordt de contributie berekend over het aantal maanden dat het verenigingsjaar nog duurt minus € 15,00. 
 
Artikel 12.  
Voor leden tot en met 16 jaar geldt dat de ouders van deze leden ten te allen tijde verantwoordelijk zijn voor 
het gedrag van deze leden in-, op en rondom de tennisbanen.  
 
Artikel 13.  
Er is slechts één mogelijkheid om op de tennisbanen te komen, door zelf een sleutel aan te vragen via de 
penningmeester. Deze sleutel past zowel op de hekken van de tennisbanen als op de deuren van het 
clubgebouw, die toegang verschaffen tot de kleedkamers en de toiletten. U betaalt hiervoor een borgsom 
van € 10,00 welk bedrag u na inlevering van de sleutel weer terugontvangt. Voor Junior en jeugdleden 
geldt, dat er door de ouders van dit lid een sleutel kan worden aangeschaft. De ouders blijven in dit geval 
verantwoordelijk voor het gebruik van de sleutel. Leden die kantinedienst draaien hebben ook toegang tot 
de kantine. 
 
Artikel 14.  
Tennis Club Teuge draagt er zorg voor dat een tennisleraar(es) op bepaalde tijden op het park beschikbaar 
is. Indien u tennislessen wilt gaan volgen dient u de afspraken zelf te verzorgen met de tennisleraar/lerares.  
De kosten daarvoor zijn voor uw eigen rekening.  
 
Artikel 15.  
Per lid is het toegestaan om driemaal per jaar gratis een introducee mee te nemen en te laten tennissen. 
De club gaat ervan uit dat deze regel gebaseerd is op vertrouwen en dat de leden zich hieraan strikt 
houden. Willen introducees toch vaker dan driemaal tennissen dan kunnen zij lid worden of het 
introduceegeld per keer tennissen voldoen. Voor deze introducé zal € 5,00 per dagdeel worden gevraagd. 
Omdat we niet over een groundsman beschikken, verwachten wij van u hierin een bepaalde mate van 
sociale controle. Het bedrag moet in een enveloppe gedaan worden. Deze enveloppen liggen in de hal van 
het clubgebouw. Op de enveloppe dienen de persoonsgegevens, adresgegevens en de datum te worden 
vermeld, waarna deze in de brievenbus in de hal van de kantine gedeponeerd kan worden.  
 
Artikel 16.  
Kantinediensten. In principe wordt ervan uitgegaan dat elk senior lid mee draait in het kantinedienstrooster. 
Kantinediensten kunnen afgekocht worden voor een bedrag van € 25,= per jaar. Afkoop dient eenmalig 
expliciet voor 1 september aan de penningmeester doorgegeven te worden. Als geen bericht van afkoop is 
ontvangen wordt het senior lid in het rooster ingepast. Jaarlijks kan het senior lid uiterlijk in de maand 
september aan de penningmeester kenbaar maken of hij/zij wel of geen kantinedienst zal draaien in het 
komende verenigingsjaar. Wordt van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt, dan gaat de vereniging 
ervan uit dat de situatie blijft zoals die was in het voorgaande jaar. Het bedrag van de afkoop van 
kantinediensten wordt gelijktijdig met de eerste termijn van de contributie geïnd.  
 
Artikel 17.  
De vereniging voert een duurzaam en ecologisch verantwoord beleid.  
De vereniging bevordert sportiviteit en gezond leven. De vereniging maakt tennis toegankelijk voor het hele 
gezin, voor jong en oud, ongeacht achtergrond, ras en religie.  
Het tennispark en horeca is in beheer van de vereniging met inzet van vrijwilligers.  
De vereniging is financieel transparant. Het verenigingsbelang staat voorop en is vooruitstrevend. Fairplay 
op en buiten de baan.  
 
Artikel 18.  
De vereniging bevordert een veilige tennisomgeving voor zowel jong als oud. De bestuursleden zijn 
hoofdelijk voor alle leden in vertrouwen aanspreekbaar bij het overschrijden van maatschappelijk 
aanvaardbare normen (waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag).  



 
Artikel 18a.  
Meldplicht: Iedereen op de club die kennis krijgt van een misdraging moet dit direct melden bij het bestuur 
van onze club. Ook kan, indien gewenst contact worden opgenomen via het e-mailadres bij de NOC NSF 
mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. 
 
Artikel 18b.  
Het bestuur verplicht zich om voortdurend een open cultuur te bevorderen waarin gedrag bespreekbaar is. 
 
Art 19.  
Tennisclub Teuge verplicht zich om m.i.v. 25 mei 2018 de AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming), volledig te implementeren in de dagelijkse gang van zaken van de club.  Met 
name bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens betracht de club maximale integriteit en 
gegevensbescherming. 
 
Art 19a.  
Bij het aanmelden en registreren van nieuwe leden vermeldt de tennisclub in haar administratie enkel 
gegevens betreffende naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, 
lidmaatschapsnummer KNLTB. Verdere informatie, zoals bijvoorbeeld religie, seksuele geaardheid, 
strafblad en dergelijke wordt nimmer door de club gevraagd of geregistreerd. De tennisclub heeft de basis 
lidmaatschapgegevens nodig om een adequate administratie te kunnen voeren, facturen te verzenden, 
bardienst- en schoonmaakroosters op te stellen, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor toernooien, competities, 
ledenvergaderingen en andere clubbijeenkomsten te verzenden. 
 
Bij tennisclub Teuge moet bij een minderjarige de lidmaatschapsovereenkomst altijd ondertekend worden 
door ten minste één ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  
Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Leden hebben de plicht om via de vereniging lid te worden van de KNLTB. 
 
Art 19b. 
Wanneer leden hun lidmaatschap opzeggen, wordt de betreffende persoonsinformatie nog twee jaren 
bewaard na beëindiging van het lidmaatschap. Wanneer leden opzeggen en nadrukkelijk verzoeken om 
hun NAW-gegevens uit de administratie te halen en te vernietigen, dan zal de club daar onmiddellijk gehoor 
aan geven. 
 
Art 19c. 
Bij tennisclub Teuge heeft alleen het bestuur toegang en inzage in de clubadministratie c.q. het 
ledenbestand. Deze informatie wordt onder meer gebruikt voor de ledenadministratie, 
contributieheffing/facturering, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.  
De leden hebben altijd recht op inzage van de persoonlijke gegevens, op correctie en verwijdering van 
persoonlijke gegevens, op dataportabliteit (leden kunnen hun eigen gegevens opvragen en meenemen 
naar een andere organisatie als zij dat zouden willen) van persoonlijke gegevens, op gebruikmaking 
klachtenreglement AP (autoriteit persoonsgegevens) indien op onjuiste wijze door het bestuur of de 
aangewezen beheerder met ledengegevens van betrokkene wordt omgegaan. Ook kunnen leden 
aangeven om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen.  
 
Art 19d. 
Per kwartaal brengt de tennisclub een nieuwsbrief uit. Deze wordt via de mail verstrekt aan alle 
geregistreerde leden. Op de nieuwsbrieven staat standaard de mogelijkheid vermeld om deze niet te willen 
ontvangen. Dit kan aangevinkt worden en de club houdt daar onverkort rekening mee.  
 
Art 19e. 
Op de website van de tennisclub www.tennisclubteuge.nl staat vermeld dat er een huishoudelijk reglement 
is. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld  door de leden (dat kan zijn in een ledenvergadering of via 
een algemene mailing). In dit reglement zijn expliciet  de artikelen opgenomen  betrekking hebbende op de 
AVG. Door vermelding op de website geeft de tennisclub volledige inzage in haar privacy beleid.  
In algemene mededelingen, nieuwsbrieven, aan- en afmelden leden of andere contacten met onze leden 
verwijzen wij steeds naar het huishoudelijk reglement c.q. onze website; expliciet naar artikel 19 avg. 
 
Art. 19f. 
De tennisclub is, als lid van de tennisbond, verplicht om de relevante persoonsgegevens van leden door te 
geven aan de KNLTB. De KNLTB is geen gegevensverwerker van onze ledenadministratie. Deze 
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administratie doen wij zelf. Daarom is geen verwerkersovereenkomst nodig met de KNLTB. De 
administratie en verwerking van persoonsgegevens van leden wordt niet overgedragen of uitbesteed aan 
derden. 
 
Art 19g. 
De administratie van de club geschiedt door de penningmeester/administrateur en is opgeslagen op zijn 
homecomputer. De computer is beveiligd met adequate wachtwoorden en fire wall. Alleen deze functionaris 
heeft toegang tot deze informatie en deelt deze, buiten het bestuur om, nooit met derden. 
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met 
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om 
automatisch updates op te halen en te installeren. 
De computer waarop de tennisclubdata staat, is continue verbonden met een NAS (centraal opslag 
apparaat). Zodra data wordt gewijzigd, wordt er een back-up gemaakt op de NAS. 
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. 
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die 
gevestigd zijn binnen of buiten de EU. 
 
Art 19h. 
De clubadministratie, ledenverwerking, verslagen, mededelingen, nieuwsbrieven en alle ander relevante op 
papier vastgelegde informatie wordt in het clubgebouw bewaard in een afgesloten kastruimte, alleen 
toegankelijk voor bestuursleden. 
 
Art 19i. 
Tennisclub Teuge verplicht zich om nooit persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing. Tenzij 
hiervoor nadrukkelijk toestemming is gevraagd aan onze leden. 
 
Art 19j. 
De tennisclub is op grond van de bepalingen van de AVG niet verplicht om een FG (functionaris 
gegevensverwerking) aan te wijzen. Niettemin is binnen de club de penningmeester/administrateur deze 
taak toebedeeld om erop toe te zien dat tennisclub Teuge de privacybelangen van de leden op basis van 
de AVG voortdurend en consistent in acht neemt. 
 
Art 19k. 
Het bestuur is verplicht datalekken te documenteren en te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Art 19l. 
Omdat de tennisclub aangemerkt wordt als openbare ruimte mogen foto’s van bijvoorbeeld toernooien en/of 
evenementen gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de leden of betrokkene(n). De 
club houdt hierbij altijd rekening met de belangen van de mensen die herkenbaar zijn afgebeeld. Met name 
bij de publicatie van foto’s van minderjarigen zal de club zeer terughoudend zijn. Wanneer een lid expliciet 
aangeeft dat een foto of film niet gepubliceerd mag worden dan wel verwijderd moet worden (van 
bijvoorbeeld de website), dan zal de club dat verzoek altijd inwilligen. 
  

 

 TENNISCLUB TEUGE  De Zanden 96 7395 PB Teuge 055-3232149  

- Voorzitter: Martin Nieuwenhuis, Bonkelaar 26, 7391 PS Twello mob. 06-11852467 

- Secretaris/penningmeester Gerhard van Zandvoort, Chopinstraat 8, 7391 SE Twello, 0571-274961  

- Bestuurslid: Andre Kruitbosch, Boevenbrinkstraat 3, 7396 PA Terwolde, 0571-275957 

- Bestuurslid: vacant 

-  Bestuurslid: vacant 

- Tennisleraar: Bart Scherders, Parcivalstraat 22 7323 TG PM Apeldoorn , 06-14545929  


