
T.T.V. “VICTORY „55”  

VOLENDAM  

Opgericht:  3 Mei  1955.  Kon.  Goedgekeurd:  

19 September 1973 bi j  K.B. 67.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ARTIKEL 1  

De tafeltennisver."VICTORY'55" is opgericht de 3e mei 1955. 

Zij is gevestigd te Volendam en is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden. 

ARTIKEL 2  

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de tafeltennissport voor dames en 

heren(junioren en senioren)onder de erkenning van de Ned. Tafeltennis Bond(N.T.T.B.) . 

ARTIKEL 3  

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf meerderjarige leden. Het 

Dagelijks Bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het D.B. wordt 

bijgestaan door gewone leden. 

Het bestuur wordt gekozen door de leden tijdens de volgens art.9 van het H.R. jaarlijks te 

houden Algemene Ledenvergadering. 

De bestuursleden verdelen onderling de functies en kiezen uit hun midden een voorzitter. 

Jaarlijks treedt volgens op te maken rooster één lid van het D.B. af en één lid van het 

bestuur. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie 

kunnen schriftelijk worden voorgedragen bij het secretariaat. Deze voordracht m oet zijn 

voorzien van ten minste 10 (tien) handtekeningen van stemgerechtigde leden. Tevens moet 

de kandidaat zich bereid verklaren dat hij de kandidatuur aanneemt.  

ARTIKEL 4  

De vereniging bestaat uit : 

a. Leden(senioren en junioren)  

b. Ereleden  

c. Leden van verdienste,  

d. Donateurs. 

Junioren zijn de leden, die op l juli van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar 

nog niet hebben bereikt. Senioren zijn de leden, die deze leeftijd wel hebben bereikt. 

ARTIKEL 5  

Het verenigingsjaar loopt van l mei tot l mei. 



ARTIKEL 6  

Een ieder, die naar de mening van he bestuur hiervoor in aanmerking komt, kan lid worden 

van de vereniging.  

Het lidmaatschap gaat in per Ie van de maand volgende op de dag van aanmelding. 

1. Jeugdigen moeten een verklaring van hun ouders of verzorgers overleggen dat deze 

akkoord gaan met het lidmaatschap en de verschuldigde contributie zullen voldoen.  

ARTIKEL 7  

Het lidmaatschap eindigt: 

a. door schriftelijke of mondelinge opzegging bij het secretariaat van de vereniging en gaat 

niet eerder in dan de maand volgende op die waarin de opzegging is geschied. 

b. Ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld bij art.7, lid 2 van de Statuten. 
c. Overlijden van het lid. 

ARTIKEL 8  

De contributie bestaat uit een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen bedrag welk 

door alle leden moet worden betaald. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de 

navolgende groepen waartoe een lid kan behoren t.w.: 

1. Junioren en niet-competitie spelende senioren. 

2. Competitie spelende junioren en senioren. 

3. Echtparen. Beiden niet competitie spelende/beiden wel competitie spelende.  

4. Echtparen waarvan een der partners wel competitie speelt. Bij echtparen betaalt één der 

partners de helft van de vastgestelde contributie. 

5. Gepensioneerden en/of AOW-ers / Vutters.  
 

Deze groep betaalt eveneens de helft van het vastgestelde bedrag contributie per jaar.  

 

De contributie dient bij vooruitbetaling te geschieden vóór l juli van het lopende 

verenigingsjaar. 

ARTIKEL 9  

Jaarlijks wordt in de maand mei een Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden 

worden hiervoor uitgenodigd met vermelding van de agenda. 

Deze Algemene Ledenvergadering moet ten minste 14 dgn. vóór de datum waarop deze zal 

worden gehouden aan de leden bekend zijn gemaakt door publicatie of persoonlijke 

uitnodiging. 

In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen 

verenigingsjaar. Besluiten worden geaccepteerd bij meerderheid van stemmen. Stemming over 

personen dient schriftelijk te geschieden. 

  



ARTIKEL 10  

Het bestuur kan een Alg. Ledenvergadering of Bijzondere Ledenvergadering houden zo 

dikwijls zij dit nodig acht. De uitnodiging hiertoe moet ten minste 8 dagen vóór deze 

vergadering zijn gepubliceerd of op andere wijze bij de leden bekend zijn. 

ARTIKEL 11  

Kascontrole geschiedt door een commissie bestaande uit 3 meerderjarige leden, die geen 

zitting hebben in het bestuur. Deze commissie is gekozen door de ledenvergadering Jaarlijks 

treedt één der commissieleden af en wordt vervangen door een door de ledenvergadering 

gekozen lid. 

De commissie controleert jaarlijks de bescheiden van de penningmeester geruime tijd vóór 

de jaarlijkse Alg. Ledenvergadering. In deze vergadering moet de commissie haar 

bevindingen uitbrengen. 

ARTIKEL 12  

De geldmiddelen bestaan uit: 

a. Contributie.  

b. Schenkingen, erflatingen en legaten. 

c. Subsidies.  

d. Boetes en toevallige baten. 

ARTIKEL 13  

 

Vergoeding van onkosten geschiedt zolang de kasmiddelen dit toelaten ter beoordeling en 

goedkeuring van het bestuur. 

ARTIKEL 14  

De vereniging kan worden ontbonden op een Alg. Ledenvergadering welke ten minste 4 

weken van te voren bijeengeroepen is en waarbij: 

-ten minste 75% van de stemgerechtigde leden aanwezig is . 
-2/3 deel van de geldig uitgebrachte stemmen voor ontbinding van de vereniging  
 stemmen. 

ARTIKEL 15  

Over omstandigheden waarin de Statuten en het Huish. Reglement niet voorzien, beslist het 

bestuur. 

 

 

  ============================================== 


