
 

Huishoudelijk Reglement der Gravel 
Tennis Club Walhalla, te Wageningen 

Hoofdstuk I: OVER DE VERENIGING 
 
Artikel 1: De vereniging draagt de naam van: Gravel Tennis Club Walhalla. Zij is 

gevestigd te Wageningen. 
 
Artikel 2:  De vereniging is opgericht: 27 januari 1981. 
 
Artikel 3:  De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en leren van het 

lawntennisspel in Wageningen. 
 
Artikel 4: De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. het houden van oefeningen 
b. het houden van wedstrijden 
c. alle overige middelen, die het bereiken van dit doel kunnen 

bevorderen. 
 
Artikel 5: Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur, dat de gang van zaken 

betreffende de vereniging behartigt. Het vertegenwoordigt de vereniging 
in en buiten Wageningen. 

 
Artikel 6: De algemene ledenvergadering oefent de wetgevende macht uit in de 

vereniging. 
 
Artikel 7: Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het academisch studiejaar van 

Wageningen UR.  
 

Hoofdstuk II: DE LEDEN 
 
Artikel 8: De vereniging bestaat uit: 

a. studentleden 
b. niet-studentleden 
c. ereleden 
d. leden van verdienste 
e. ondersteunende leden 

 
Artikel 9: Zij, die lid zijn van de vereniging willen worden, wenden zich daarvoor tot 

het bestuur.  
a. Allen die bij de Wageningen UR, STOAS Wageningen of Hogeschool van 

Hall Larenstein als student zijn ingeschreven kunnen van de vereniging 



 

lid worden, mits in bezit van geldige sportrechten van het 
sportcentrum de Bongerd. 

b. Zij die geen student zijn, kunnen lid worden wanneer zij in het 
bezit zijn van sportrechten en aan de  voorwaarden van de door 
Thymos bepaalde afvloeingsregeling voldoen of een 
promotieonderzoek uitvoeren aan de Wageningen UR 
 

Artikel 10: De rechten van Student- en Niet-studentleden zijn: 
a. toegang tot de gebouwen en het terrein van de vereniging. 
b. het deelnemen aan competitiewedstrijden in overleg met het bestuur. 
c. het deelnemen aan de oefeningen mits in overleg met het bestuur. 
d. het gebruik maken van de eigendommen van de vereniging mits in 

overleg met het bestuur. 
e. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met de bevoegdheid 

aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen. 
f. stem- en kiesrecht. 
g. het recht tot verkiesbaarheid in het bestuur of in een door het bestuur 

te benoemen commissie. 
 
Artikel 11: Het lidmaatschap eindigt standaard aan het einde van ieder 

verenigingsjaar, tenzij een situatie als beschreven in a,b,c of d zich 
voordoet: 
a. door schriftelijke opzegging 
b. door overlijden. 
c. door ontzetting uit het lidmaatschap door tenminste 2/3 van het 

aantal geldig uitgebrachte stemmen op de algemene ledenvergadering. 
d. door verlies van het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. 
 

Artikel 12: Ereleden zijn zij die door bijzondere toewijding de tennissport in het 
algemeen en de vereniging in het bijzonder aan zich verplicht hebben. Zij 
worden, op voorstel van het bestuur op de algemene ledenvergadering, 
met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, als 
zodanig benoemd. 

 
Artikel 13: De rechten van ereleden zijn: 

a. de in artikel 10 sub a, b, d genoemde 
b. vrijstelling van alle geldelijke lasten. 

 
Artikel 14: Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging financieel steunen met 

een bijdrage van tenminste 10 euro. 
 
Artikel 15: De rechten van de ondersteunende leden zijn:  

de in artikel 10 sub a en e genoemde. 
 

Artikel 16: Het erelidmaatschap en het ondersteund lidmaatschap eindigen volgens 
artikel 11 sub b en c en tevens indien het erelid of het ondersteunende lid 
de wens daartoe kenbaar maakt bij het bestuur. 

 



 

Artikel 17: Ieder lid is verplicht zich stipt te gedragen volgens de bepalingen 
der statuten en het huishoudelijk reglement. 

Hoofdstuk III: HET BESTUUR 
 
Artikel 18: Bestuursleden worden gekozen door het voorgaande bestuur en deze 

keuze wordt beoordeeld door middel van stemming tijdens de algemene 
vergadering., waarin drie meerderjarige leden zitting moeten hebben. 

 
Artikel 19: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 

en eventueel een aantal commissarissen. Het bestuur bestaat bij voorkeur 
uit een oneven aantal leden. De bestuursleden worden telkens voor 
tenminste een half jaar gekozen en zijn terstond herkiesbaar. De 
bestuurswisseling heeft plaats in de algemene vergadering. Indien in het 
bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende 
bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting 
hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat 
laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een 
termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een 
algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de 
ontstane vacature. 

 
Artikel 20: De aftredende bestuursleden zijn verplicht hun functies waar te nemen 

totdat de nieuwbenoemden in het bestuur zitting hebben genomen. 
 
Artikel 21: De rechten van het bestuur zijn: 

a. het beleggen van vergaderingen. 
b. het geven van boetes. 
c. het schorsen van een lid. 
d. het benoemen van commissies wanneer het dit nodig acht. 
e. het nemen van ordemaatregelen. 
f. het organiseren van wedstrijden. 
g. Het organiseren van activiteiten. 
h. Het organiseren van oefeningen. 

 
 
Artikel 22: De voorzitter leidt de vergaderingen; handhaaft er de orde en heeft in 

geval van wanorde het recht de vergadering per direct te schorsen. Hij is 
belast met het toezicht op elke tak van beheer die aan de anderen is 
toegewezen; hij vertegenwoordigt de vereniging; hij roept zonodig het 
bestuur ter vergadering bijeen. 

 
Artikel 23: De secretaris voert de correspondentie; maakt de notulen der algemene 

ledenvergadering en maakt het jaarverslag, hij is belast met de zorg voor 
het archief, waarvoor hij verantwoordelijk is en dat volgens een bepaald 
systeem gerangschikt is. Hij stelt de leden der vereniging terstond in 
kennis van iedere wijziging van de statuten of het huishoudelijk 



 

reglement. De secretaris dient de administratie der leden en in en 
uitgaande stukken bij te houden.  

 
Artikel 24:  De penningmeester is belast met de gelden, het beheer ervan, hij int de 

contributies der leden; hij int de boetes. Hij is verplicht het kasboek bij te 
houden, evenals andere boeken, welke voor een goede boekhouding 
vereist zijn; hij legt verantwoording af in een algemene ledenvergadering. 

 
Artikel 25: De goedkeuring van de algemene ledenvergadering is vereist 

a. voor de balans. 
b. voor alle uitgaven buiten de begroting, indien zij een bedrag van 200,- 

euro overschrijden. 
 
Artikel 26: De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrole-

commissie van tenminste twee personen die geen deel uitmaken van het 
bestuur. Deze personen moeten met meerderheid van stemmen verkozen 
worden, na vervulling van hun taak treden ze af. 

 
Artikel 27: De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een College van 

advies van tenminste twee personen  die deel hebben uitgemaakt van 
voorgaande besturen. Deze personen moeten met meerderheid van 
stemmen verkozen worden.  

 
Artikel 28: De bestuursleden vervangen, indien nodig, elkaar in hun functie. 
 
Artikel 29: Het bestuur is van al zijn daden verantwoording verschuldigd aan de 

algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 30: Het bestuur heeft de bevoegdheid in spoedeisende gevallen maatregelen 

te nemen, die, tot de eerst volgende ledenvergadering bindend zijn voor de 
leden. 

 
Artikel 31: Het bestuur kent een college van advies adviseur. Het bestuur nodigt 

indien daartoe aanleiding bestaat, zijn college van advies uit. 

Hoofdstuk IV: VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Artikel 32: Behalve de in dit huishoudelijk reglement elders genoemde gevallen, moet 

een algemene ledenvergadering gehouden worden wanneer: 
a. Het bestuur dit nodig acht. 
b. Dit schriftelijk wordt verzocht, met redenen omkleed, door tenminste 

1/10 deel van het totaal aantal leden, in welk geval het bestuur de 
vergadering binnen veertien dagen moet uitschrijven. 

 
Artikel 33: Van iedere algemene ledenvergadering moet tenminste 14 dagen van te 

voren schriftelijk kennis worden gegeven aan de leden. 
 



 

Artikel 34: Gedurende de Wageningen UR-vakanties mogen geen algemene 
ledenvergaderingen gehouden worden. 

 
Artikel 35: Een algemene ledenvergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen 

indien tenminste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. 
Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan moet 
binnen 14 dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde 
te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die alsdan geldige 
besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden.  

 
Artikel 36: Geen der aanwezigen mag het woord voeren zonder toestemming van de 

voorzitter. De voorzitter is niet verplicht iemand meer dan tweemaal het 
woord te verlenen voor hetzelfde onderwerp, behoudens beroep op de 
algemene ledenvergadering. 

 
Artikel 37: De voorzitter moet alle voorstellen in stemming brengen, wanneer zulks 

door de voorstellers wordt verlangd en wel naar orde van indiening. 
Amendementen op voorstellen worden behandeld naar orde van verste 
strekking. 

 
Artikel 38:  Over alle voorstellen, uitgezonderd die, waaromtrent in de statuten of het 

huishoudelijk regelement anders is bepaald, wordt bij meerderheid 
beslist. 

Hoofdstuk V: VAN STEMMING EN VERKIEZING 
 
Artikel 39: Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. 
 
Artikel 40: Kandidaten voor het bestuur en commissies zijn zij, die daar door het 

bestuur zijn aangewezen en deze kandidatuur hebben aanvaard en wier 
namen tenminste 7 dagen schriftelijk zijn aangekondigd. Tegenkandidaten 
kunnen worden gesteld door tenminste 10 leden. Deze kandidaatstelling 
moet tenminste 24 uur voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur 
zijn opgegeven. Bij bestuurswisseling moeten de kandidaten tenminste 7 
dagen voorhangen, waarna zij indien geen tegenkandidaten bij het bestuur 
zijn ingediend, worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 

  
Artikel 41: Het bestuur wordt verkozen bij volstrekte meerderheid van het aantal 

uitgebrachte stemmen. Indien geen tegenkandidaten zijn gesteld is de 
kandidaat zonder toestemming verkozen. 

 
Artikel 42: Een stembriefje is van onwaarde indien het: 

a. ondertekend is. 
b. geen duidelijke naamsopgave van de bedoelde persoon draagt. Bij- en 

toenamen kunnen nooit als duidelijke naamsopgave worden 
aangemerkt. 

c. naamsopgave bevat van personen die niet benoembaar zijn. 



 

d. meer dan één naam bevat. 
e. niet door het bestuur gekenmerkt is. 
f. er bij volmacht gestemd is. 

 
Artikel 43: De uitslag der stemming moet door het bestuur binnen 24 uur bekend 

gemaakt zijn en aan de belanghebbende zijn meegedeeld. 
 
Artikel 44: Bij schriftelijke stemming benoemt het bestuur een stemcommissie, 

bestaande uit twee gewone leden. Deze stemcommissie besluit omtrent 
alle moeilijkheden, die zich bij de stemming mochten voordoen, 
behoudens verantwoordelijkheid aan het bestuur. 

 
Artikel 45: Indien geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats. 
Bij herstemming komen de twee kandidaten in stemming die de meeste 
uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Komen door het verkrijgen van 
een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen in aanmerking, dan 
komen deze alleen in herstemming. 

 
Artikel 46: Bij herstemming is hij verkozen, die het grootste aantal stemmen op zich 

verenigd heeft. Bij gelijk aantal stemmen wordt hij verkozen die de oudste 
in verenigingsjaren is. Zijn de te verkiezen kandidaten even oud wat 
verenigingsjaren betreft, dan wordt de oudste in jaren gekozen. 

 
Artikel 47: Een kandidaat wordt niet in zijn functie geïnstalleerd voor hij zijn 

benoeming heeft aanvaard. 

Hoofdstuk VI: GELDMIDDELEN 
 
Artikel 48: De jaarlijkse en half-jaarlijkse contributie der student- en niet-

studentleden bedraagt het in de algemene vergadering vastgestelde 
bedrag. De contributie der ondersteunende leden is geregeld in artikel 14. 

 
Artikel 49: Men is bij toetreding voor 1 februari contributie verschuldigd over het 

hele jaar. Bij toetreding na 1 februari is men een halfjaarlijkse contributie 
verschuldigd. 
 

Artikel 50:  Bij opzegging voor 1 februari wordt het verschil in contributie tussen een 
heel en half jaar teruggegeven aan het lid.  Bij opzegging na 1 februari is 
dit niet mogelijk.  

 
Artikel 51: Van iedere, door het bestuur opgelegde boete wordt aantekening 

gehouden in een boeteboek, waarna de penningmeester de boete int. 
 



 

Hoofdstuk VII: GEBRUIK VAN HET VERENIGINGSGEBOUW EN 
HET TERREIN 
 
Artikel 52: De terreinen zijn dagelijks voor leden toegankelijk. Zij kunnen zonodig 

door het bestuur gesloten worden. 
 
Artikel 53: Het gebruik van het materiaal en het verenigingsgebouw kan door het 

bestuur beperkt worden. 
 
Artikel 54: De leden der vereniging zijn verplicht de banen, na het spelen, in goede 

staat achter te laten en het gebruikte materiaal te bestemder plaatse op te 
bergen. 

 
Artikel 55: Schade aan eigendommen der vereniging toegebracht, moet volledig 

worden vergoed. Het bestuur kan hiervoor vrijstelling geven, wanneer het 
schade zonder schuld betreft, te beoordelen door het bestuur, behoudens 
beroep op de algemene ledenvergadering. 

 

Hoofdstuk VIII: KLEDING, WEDSTRIJDEN, KENTEKEN 
 
Artikel 56: De vlag der vereniging mag gebruikt worden bij verenigingsactiviteiten.  
 
Artikel 57: De kleding der spelers en speelsters dient aangepast te zijn aan de 

reglementen van de K.N.L.T.B. 
 
Artikel 58: Aan het bestuur kan tot het ontvangen van officiële gasten het 

vertegenwoordigen van de vereniging vergoeding van onkosten worden 
verleend. 

 

Hoofdstuk IX: ROUW 
 
Artikel 59: De vereniging volgt bij rouw hetgeen de voorschriften van de Wageningen 

UR voorschrijft.  
 
 
 
 


