Artikel 1. Algemeen
1.1.

1.2.

De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op de statuten van
de vereniging. Dynamictennis Appoldro staat ingeschreven bij de KvK onder nummer
77555058.
Bij eventuele twijfel of het ontbreken in het huishoudelijk reglement van een regeling
terzake doende is, is hetgeen in de statuten is opgenomen (voor zover daarin
vermeld) bepalend.

Artikel 2. Verenigingssport
2.1.

De verenigingssport is dynamic tennis.

Artikel 3. Clubkleuren en sporttenue
3.1.

De kleuren van de vereniging en het sporttenue zijn rood shirt met zwarte broek en
witte sokken.

3.2.

Spelers die deelnemen aan competitiewedstrijden (zowel op landelijke- en regionaal
niveau, zijn verplicht te spelen in het vastgestelde clubtenue.

3.3.

Van invallers wordt verwacht dat zij ook in het clubtenue spelen. Zo dit op korte
termijn niet te regelen mocht zijn dan wordt in ieder geval gespeeld in een shirt met
de clubkleur.

3.4.

Het bestuur kan, bij sponsoring en zolang deze sponsoring duurt voor elk team
tenuewijzigingen goedkeuren, mits dit gewijzigde tenue het originele tenue zoveel
mogelijk benadert.

3.5.

Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen indien het tenue van de leden niet
aan de gestelde eisen voldoet.

3.6.

Om mee te doen aan competities onder de vlag van Dynamictennis Appoldro dient
men lid te zijn van Dynamictennis Appoldro.

Artikel 4. Besluitvorming in ALV
4.1.

De belangen van de sport wordt behartigd door het bestuur.

4.2.

Besluitvorming aangaande zwaarwegende onderwerpen van de sport vindt plaats in
de algemene ledenvergadering (ALV).

4.3.

Met meerderheid van stemmen kan de ALV de keuze van het bestuur uit artikel 4.1.
overrulen. In dat geval zal het bestuur binnen drie weken een nieuwe ALV uitschrijven
waarin het desbetreffende onderwerp inhoudelijk behandeld zal worden en
besluitvorming kan plaatsvinden (volgens de statuten [art. 19.1] bedraagt de termijn
tussen het moment van uitschrijven en de vergadering minimaal veertien dagen).

Artikel 5. Lidmaatschap en stemgerechtigdheid
Dynamictennis Appoldro kent 1 soort leden met volledige stemgerechtigheid.
•
•
•

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus daarop volgend.
Opzeggen voor onze vereniging dient vóór 31 mei te geschieden.
Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

Artikel 6 . Wijziging van het huishoudelijk reglement
6.1.

Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn
voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen

6.2.

Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden wordt de voorgestelde
wijziging van het huishoudelijk reglement aan alle leden toegezonden.

6.3.

Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de
uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 7. Slotbepalingen
7.1.

Ieder lid en verenigingsorgaan Dynamictennis Appoldro heeft zich te houden aan de
bepalingen van dit reglement.

7.2.

Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend
gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen
van dit reglement treden in werking 14 dagen nadat de leden zijn geïnformeerd over
de besluitvorming in de ALV.

Namens het bestuur van de vereniging:
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