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Toelichting bij concept nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR) TV Reek.  

De aanpassingen in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 

maakt het noodzakelijk dat wij onze Statuten hierop aanpassen. Daarnaast hebben we 

geconstateerd dat onze Statuten en Huishoudelijk Reglement niet meer up-to-date zijn.  We 

hebben daarom de Statuten en Huishoudelijk Reglement volledig aangepast aan de WBTR en 

gelijktijdig geactualiseerd.  

Hieronder tref je de belangrijkste wijzigingen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van 

TV Reek aan. 

De volledige tekst van de oude en nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement TV Reek kun 

je ook op deze site vinden. 

Toelichting bij het concept Statuten en HR: 

Algemeen 

Als de vereniging is aangesloten bij de KNLTB is de vereniging gebonden aan de statuten en 

reglementen van de KNLTB. Eén van de verplichtingen die de KNLTB stelt, is dat (wijzigingen 

in) de statuten en het huishoudelijk reglement van je vereniging vooraf ter goedkeuring aan 

de KNLTB moeten worden voorgelegd. Na goedkeuring van de KNLTB kan je de statuten 

en/of het huishoudelijk reglement ter vaststelling aan de leden voorleggen in de algemene 

vergadering. De (gewijzigde) statuten dienen vervolgens door een notaris in een notariële 

akte te worden opgenomen.  

Inhoud 

De KNLTB heeft voor de verenigingen modelstatuten opgesteld. Hierin zijn onder meer alle 

bepalingen opgenomen die door de KNLTB verplicht worden gesteld (vet gedrukt), alsmede 

de wettelijk verplichte bepalingen en een aantal bepalingen dat weliswaar niet wettelijk 

verplicht is, maar waarvan de KNLTB adviseert om deze in de statuten op te nemen. 

Optioneel zijn de schuingedrukte teksten. In deze modelstatuten zijn bepalingen opgenomen 

in verband met de nieuwe wet bestuur en toezicht, de regelgeving rondom digitale 

besluitvorming, alsmede de regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens. 

Het model voldoet aan de nieuwe wetgeving, bevat alle eisen die de KNLTB stelt en is 

aangepast voor gebruik in een tennis(-en padel)vereniging. In een aantal bepalingen wordt er 

verwezen naar padel. Wanneer het een dikgedrukte bepaling is dient de vereniging de 

verwijzing naar padel wél op te nemen, ook al biedt de vereniging (op dit moment) geen 

padel aan. Daarom raden we je aan om zo min mogelijk van ons model af te wijken. 

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de modelstatuten van de KNLTB die je voor 
je vereniging kan gebruiken. Sommige zaken moeten verplicht in de statuten geregeld 
worden, maar andere interne afspraken kunnen vastgelegd worden in een huishoudelijk 
reglement. Een huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering worden 
vastgesteld en wordt (in tegenstelling tot de statuten) niet vastgelegd in een notariële akte. 
Het dikgedrukte artikel is verplicht om over te nemen.  

 

Belangrijkste wijzigingen: 

Algemeen: In het rood zijn de door ons voorgestelde wijzigingen op de modelstatuten van de 

KNLTB opgenomen. 
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Statuten. 

Art 4: vereniging kent een continuïteitcommissie (nieuw) 

Art 5: alle leden zijn automatisch lid van de KNLTB. Daarnaast kennen we donateurs i.p.v. 

ondersteunende leden. 

Art 9: is uitgebreider dan in oude statuten. 

Art. 11: het minimum aantal bestuursleden is teruggebracht van 7 naar 3. 

Art. 11.9 en art. 11.12: nadere regelgeving over continuïteitcommissie 

Art. 17: toegang en stemrecht is uitgebreider dan in oude statuten. Hier is ook voorzien in 

een digitale vergadering. 

 

 

Huishoudelijk Reglement 

Art. 2 Contributie en andere heffingen worden middels automatische incasso gedaan.  

Art. 10: aantal leden en wijze van benoeming kascommissie is gewijzigd 

Art. 11: nadere regelgeving over continuïteitcommissie 

Art. 15: wijziging in benoemingstermijn bestuursleden en rooster van aftreden 

Art. 18: samenstelling aanmeldingsformulier is uitgebreid. 

 

Tot zover 


