
Huishoudelijk reglement 
 

1    Leden 
 
1.1 De vereniging bestaat uit leden zoals vermeld in art. 4 van de statuten. De leden    

worden onderscheiden conform de indelingen van de NTTB. 
1.2 Het lidmaatschap van een gewoon lid wordt aangevraagd door ondertekening 

van een geheel ingevuld inschrijfformulier. Voor leden jonger dan 18 jaar is de 
handtekening van ouders of voogd vereist. 

1.3 Ondersteunende leden zijn zij die jaarlijks de vereniging ondersteunen met een 
bedrag, minstens gelijk aan de contributie per kwartaal van een lid ouder dan 18 
jaar. 

1.4 Het bestuur kan leden uit het lidmaatschap ontzetten bij wangedrag, wanbetaling 
of om andere dwingende redenen. Het bestuur legt hiervan verantwoording af op 
de eerstvolgende algemene jaarvergadering. 

1.5 Het lidmaatschap kan door het bestuur worden geweigerd indien van een 
kandidaat-lid kan worden aangetoond dat hij/zij schulden heeft bij een andere 
vereniging, door een andere sportvereniging is geroyeerd, of om andere 
dwingende redenen niet acceptabel is als lid. Het bestuur legt hiervan 
verantwoording af op de eerstvolgende algemene jaarvergadering. 

 
2 Commissies 
 
2.1 De vereniging kent naast de kascommissie de volgende vaste commissies: 

a. jeugdcommissie 
b. teamsamenstellingscommissie 
c. materialencommissie 

2.2 De jeugdcommissie bestaat uit de jeugdleider of de wedstrijdsecretaris en twee 
stemgerechtigde leden. Zij heeft tot taak het begeleiden van de jeugd bij training, 
competitie en toernooien en het ontplooien van activiteiten die deelname hieraan 
bevorderen. Tevens stelt zij de teams samen die deelnemen aan de NTTB 
jeugdcompetitie. 

2.3 De teamsamenstellingscommissie bestaat uit de wedstrijdsecretaris en twee 
stemgerechtigde leden.  Zij heeft tot taak het samenstellen van de teams die 
deelnemen aan de NTTB seniorencompetitie.  

2.4 De materialencommissie draagt zorg voor het onderhoud van de tafeltennistafels 
en de andere benodigde materialen. Zij adviseert het bestuur over de aankoop 
van nieuw materiaal. 

2.5 Ondersteunende leden kunnen geen lid zijn van een vaste commissie. 
 
3 Competitie en toernooien 
 
3.1 Alle gewone leden hebben het recht deel te nemen aan de NTTB competitie en  

de door de NTTB, afdelingen verenigingen georganiseerde toernooien, mits 
voldaan wordt aan de door de organisator gestelde eisen. Indien de NTTB voor 
deelname aan de competitie een bijdrage vraagt, zijn competitie spelende leden 
deze verschuldigd boven de normale verenigingscontributie. 

3.2 Leden die deelnemen aan de competitie zijn verplicht zich te houden aan het 
competitiereglement van de vereniging, de afdeling en de NTTB. 

 



 
 
 
 
4 Kleding    
 
4.1 Op de trainingsavonden dienen alle aan de training deelnemende leden gekleed 

te zijn in sportkleding en sportschoenen te dragen. De zaalregels betreffende het 
schoeisel dienen in acht te worden genomen. 

4.2 De aan de competitie deelnemende leden zijn verplicht tijdens de wedstrijden 
gekleed te zijn in sportkleding in de voorgeschreven verenigingskleuren, te weten 
een groen shirt en een zwarte broek, een van beide voorzien van een oranje 
verenigingslogo. 

 
5    Rookverbod 
 
      In alle ruimten in gebruik bij de vereniging geldt een rookverbod.  


