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Tafeltennisclub Drive Oostende vzw  

afkorting : TTC Drive Oostende vzw 

INTERN REGLEMENT 

 

Artikel 1 

Het lokaal is gelegen Tafeltenniszaal Sportparklaan 6, 8400 Oostende en kan door 

eenvoudige beslissing van het bestuur overgebracht worden. 

Artikel 2   

Alle leden zijn verzekerd via de clubaansluiting/VTTL, zie website VTTL: polis leden, 

polis niet leden en polis vrijwilligers.  

Artikel 3 

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstallen die gebeuren in het lokaal. 

Artikel 4 

De vereniging wordt geleid door het bestuur bestaande uit minimum drie personen 

waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurders. 

Het bestuur wordt democratisch verkozen of herkozen op de Algemene Statutaire 

Vergadering voor een termijn van 4 jaar. 

De verkiezing van de voorzitter gebeurt jaarlijks bij geheime stemming en volstrekte 

meerderheid, door en onder de leden van het bestuur in hun vergadering, volgend op 

de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

De voorzitter verdeelt de taken onder de andere bestuursleden al naargelang de 

noden alsook worden de commissies samengesteld. 

De werkwijze wordt duidelijk opgetekend in het proces verbaal van het bestuur.  

Indien in de loop van het mandaat de uitoefening van een ambt openvalt, kan het 

bestuur in de vervanging voorzien mits deze te bekrachtigen op de eerstvolgende 

algemene vergadering. De aldus benoemde bestuurder voleindigt het mandaat van 

zijn voorganger. 

Artikel 5 

Binnen het bestuur is het « dagelijks bestuur » samengesteld uit twee bestuursleden, 

zijnde de voorzitter en de secretaris. 

Artikel 6 

http://www.vttl.be/vttl/formulieren/polisleden2009.pdf
http://www.vttl.be/vttl/formulieren/polisNIETleden2009.pdf
http://www.vttl.be/vttl/formulieren/polisvrijwilligers2009.pdf
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De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of op vraag van een 

bestuurder gericht aan de voorzitter. 

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen anders wordt 

het voorstel verworpen. 

Artikel 7 

De plichten van de leden :  

- Vriendschap moeten de spelers onderling verenigen, een maximale 

wellevendheid wordt vereist 

- Ieder lid dient jaarlijks zijn lidgeld te betalen. 

- Tuchtvol de verzoeken en wensen te respecteren en uit te voeren van de 

bestuursleden, trainers en kapiteins van de ploegen, in zover deze het belang 

van de club behartigen. 

- Bij ieder belet na uitnodiging onmiddellijk een bestuurslid te verwittigen. 

- Aanwezig te zijn op de manifestaties waarin hij/zij zich heeft ingeschreven. Bij 

afwezigheid zullen de daaraan gekoppelde boetes aan het lid worden 

aangerekend. 

- Zorg dragen voor het materiaal dat deel uitmaakt van de gemeenschap van de 

vereniging. 

- De statuten van de club eerbiedigen en naleven. 

Artikel 8 

Volgende sancties kunnen, na het betrokken lid in zijn verdediging gehoord te 

hebben, worden toegepast door het bestuur, bij iedere overtreding van de statuten: 

- Eerste verwittiging 

- Tijdelijke schorsing 

- Tweede verwittiging 

- Schrapping door algemene vergadering 

Het bestuur behoudt zich het recht om af te wijken van deze sancties naargelang de 

ernst van de overtreding. 

De persoon in kwestie moet wel aanhoort worden. 

Artikel 9 

Het bestuur moet:: 

- De belangen van de club ten zeerste behartigen en al zijn krachten inspannen 

om de club zo bloeiend mogelijk te maken en te behouden. 

- moet minstens viermaal per seizoen vergaderen. 

- Een proces verbaal opmaken van het bestuur. 
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- Een verslag opmaken van de algemene vergadering en deze kenbaar maken 

onder haar leden. 

- zijn functies vervullen: 

a) de voorzitter : belegt de vergaderingen,  is verantwoordelijk voor de 
tucht en de orde, houdt toezicht op de werking van het bestuur in 
het algemeen en legt de nodige contacten tussen de leden en het 
bestuur. Hij is zowel voorzitter van de algemene vergadering als 
van de bestuursvergadering. 

b) de secretaris : neemt de algemene administratie voor zijn rekening, 
bewaart de briefwisseling en verslagen (ev. Digitaal), tekent met de 
voorzitter alle stukken, maakt verslag op van alle vergaderingen. Hij 
is ook verantwoordelijk voor de, eventueel, aan hem toevertrouwde 
gelden. 

c) de penningmeester : hij is verantwoordelijk voor de hem 
toevertrouwde gelden. Hij brengt verslag uit van de financiële 
toestand op het bestuur alsook op de algemene vergadering. Hij 
voert ook de nodige financiële transacties uit die nodig zijn voor de 
werking van de club. 

 
- Zijn recht gebruiken om in de club commissies op te richten tot 

uitvoering van bijzondere opdrachten. 
- De vacant gekomen plaatsen in het bestuur te vervangen tot aan de 

eerstvolgende algemene vergadering. 
- Clubkampioenschappen en tornooien ed. op touw te zetten volgens 

formule die de gewone meerderheid van de stemmen van het bestuur 
krijgt. 

- Het recht een coach of kapitein aan te duiden die niet noodzakelijk een 
bestuurslid moet zijn. 

- Trainingsdagen en een lokaal aan te duiden waar ontmoetingen zullen 
plaatsgrijpen.  

- Sancties te treffen tegenover de leden, die de statuten niet naleven, en 
het recht om die sancties te publiceren, uitgezonderd om redenen van 
immorele aard. 

- Het bestuur bepaalt de volgorde van de spelers, rekening houdend met 
de voorschriften van de VTTL. De spelers zijn verplicht zich naar de 
beslissing te gedragen. 

 
Artikel 10 
  - 
De rechtsgedingen worden in naam van de vereniging, na beslissing 
genomen door het bestuur, ingespannen of doorgevoerd door de zorgen van 
de voorzitter en de secretaris of door twee bestuursleden. 
 
Artikel 11 
 
In de vereniging is het mogelijk om over te gaan tot vier (4) mogelijke vergaderingen :  

- De gewone of trainingsdagen : minstens viermaal per week in het lokaal. 
- Bestuursvergaderingen : minstens viermaal per jaar. 
- Algemene vergaderingen : normaal tweemaal per jaar, zijnde bij het begin van 
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het seizoen en op het einde van het seizoen de algemene statutaire 
vergadering.  

- Een bijzondere algemene vergadering (BAV) kan ten allen tijde  plaats hebben 
als het bestuur het nodig acht of wanneer ten minste 20% van de aangesloten 
leden het aanvragen. De aanvraag, die de op de agenda te plaatsen punten 
zal bevatten, moet per aangetekend schrijven of per mail met leesbevestiging 
bij de secretaris ingediend door de verantwoordelijke die door de aanvragers 
werd aangewezen. De oproepingsbrieven zullen vervolgens ten laatste 15 
dagen na de ontvangst van de aanvraag tot de regelmatig aangesloten leden 
worden gericht. De agenda zal alleen de punten vermelden die het beleggen 
van de vergadering hebben gerechtvaardigd. De beslissingen van deze 
vergadering zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen als die welke voor 
de gewone vergaderingen gelden. 

 
Artikel 12 
 
Alle leden hebben gelijke stemrecht op de vergadering; de stemmen worden 
mondeling uitgebracht, behoudens wanneer het gaat om een statutaire verkiezing of 
afzetting van een bestuurslid. In dergelijke gevallen is de geheime stemming vereist. 
 
Artikel 13 
 
Benevens het lidgeld kan het bestuur andere bronnen van inkomsten voorzien. 
 
Artikel 14 
 
Op het einde van elk speeljaar zal het bestuur beslissen hoe het winstsaldo zal 
aangewend worden of hoe het verliessaldo zal worden aangezuiverd. De beslissing 
zal aan de leden worden medegedeeld tijdens een eerstvolgende algemene 
vergadering.  
 
Artikel 15 
 
Een wijziging van de statuten is slechts mogelijk bij beslissing van de algemene 
statutaire of buitengewone algemene vergadering. 
 
Artikel 16 
 
De statuten en reglementen zijn van toepassing op alle leden van de club, met 
uitzondering van de ereleden. 
 
Artikel 17 
 
De door de statuten onvoorziene gevallen behoren tot de bevoegdheden van het 
bestuur. 
 
Artikel 18 
 
De toepassing van de statuten treedt in werking onmiddellijk na de goedkeuring op 
de algemene statutaire vergadering 
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De 18 artikels van de huisreglementen van Tafeltennisclub Drive Oostende vzw 

werden op de site geplaatst na de bijzondere algemene vergadering van ………….. 

2020 en zijn ter raadpleging in de kast van het lokaal van de club. 

Het bestuur.  i.o.  

Jacques Denys        Rainier Verhoest 

Voorzitter         Secretaris 


