Tafeltennis
Afdeling van MSVM Deugd & Volharding

Intern Reglement TTC TECEMO
Algemene bepalingen
Art. 1
TTC Tecemo is een afdeling van MSVM Deugd & Volharding vzw.
Art. 2
De vereniging heeft tot doel: het beoefenen van de sport in het algemeen en van de tafeltennissport in het
bijzonder.
Art. 3
De vereniging is gevestigd in Tecemo Center, Gaanderij Ter Linde, Mechelsesteenweg 7 te 2640 Mortsel.
Art. 4
Een sportseizoen begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
Lidmaatschap
Art. 5
Worden als lid beschouwd:
• alle personen die aanvaard zijn door het bestuur als lid én hun lidgeld betaald hebben, of
• alle personen waarvoor het bestuur de verzekering betaald heeft.
Art. 6
Het lidgeld wordt elk jaar door het bestuur vastgelegd.
Art. 7
Jeugdleden betalen een bijdrage voor deelname aan de jeugdtrainingen. Dit bedrag wordt samen met het lidgeld
geïnd.
Art. 8
Competitiespelers kunnen slechts deelnemen aan interclubwedstrijden of tornooien nadat zij hun lidgeld en de
competitiebijdrage van de verbonden waarin ze spelen, betaald hebben.
Art. 9
Een niet aangesloten (kandidaat-)lid kan genieten van 3 gratis proefsessies alvorens lidgeld wordt gevorderd.
Niet eerder aangesloten leden betalen lidgeld uiterlijk de 4de speeldag (training en/of clubavond).
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Art. 10
Alle leden dienen zich te houden aan de (zaal)reglementen van:
• alle door Tecemo gebezigde lokalen, die in het deel van dit intern reglement genaamd ‘zaalreglement’, te
raadplegen zijn,
• de lokalen van de tegenstrevers in competitie of vriendschappelijke ontmoetingen,
• alle tornooilokalen,
• de federatie, voor zover de activiteiten in dit kader plaats hebben.
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Art. 11
Het doel van de jaarlijkse algemene ledenvergadering is:
• Verkiezing van het bestuur,
• Het verschaffen van informatie door het bestuur aan de leden over het voorbije sportjaar,
• Het toelichten van de planning van het volgende sportjaar (incl. ploegensamenstelling voor het komende
seizoen),
• Het toelichten van de financiële toestand van de club.
Art. 12
Alle leden worden per e-mail uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Art. 13
De vergadering wordt elk jaar gehouden in de maand mei of juni in het clublokaal.
Art. 14
De jaarlijkse algemene ledenvergadering beslist bij gewone meerderheid. Om stemgerechtigd te zijn moet men
gedurende minstens één volledig sportjaar lid zijn van de vereniging, het lidgeld betaald hebben vóór 1 oktober
van het lopende sportjaar, persoonlijk aanwezig zijn op de vergadering en op datum van de vergadering 18 jaar
of ouder zijn. De stemming is geheim.
Bestuur
Art. 15
Het bestuur wordt door de jaarlijkse algemene ledenvergadering verkozen en is belast met de dagelijkse leiding
van de club. Het bestuur bestaat uit minstens 3 personen: een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle
bestuursfuncties worden in de schoot van het bestuur bepaald en toegewezen.
Art. 16
Een kandidaat-bestuurslid moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op datum van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering en moet minstens één volledig sportjaar lid zijn van de vereniging. Elke persoon die aan de
voorgaande voorwaarden voldoet, kan zich kandidaat stellen voor een functie van bestuurder door dit schriftelijk
mee te delen aan een bestuurslid. De kandidatuur van een kandidaat-bestuurslid dient aanvaard te worden door
het bestuur.

Art. 17
Alle bestuursleden worden voor een periode van maximum 3 jaar verkozen.
Art. 17a
Ieder jaar wordt op de algemene ledenvergadering  1/3 van het bestuur (her)verkozen. Op de laatste
bestuursvergadering voorafgaand aan de algemene ledenvergadering wordt vastgelegd welke personen dat
betreffende jaar (her)verkiesbaar zijn. Bestuursleden worden individueel (her)verkozen.
Art. 17b
Een bestuurslid dat voor het einde van zijn/haar mandaat ontslag neemt, meldt dit schriftelijk aan de voorzitter,
met vermelding van de datum dat het ontslag ingaat.
Art. 18
Het bestuur kan een lid coöpteren. Een gecoöpteerd lid heeft geen stemrecht.
Art. 19
Het bestuur vergadert in principe 10 keer per jaar op datum en plaats door de voorzitter vastgelegd. Het bestuur
vergadert na uitnodiging door de voorzitter. De voorzitter is verplicht het bestuur samen te roepen als minimum
één derde van de bestuursleden hierom verzoeken.
Art. 20
Beslissingen binnen het bestuur worden in principe genomen bij consensus.
Art. 20a
Indien geen beslissing bij consensus mogelijk is, zal gestemd worden. Beslissingen bij stemming zijn enkel
mogelijk als tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Stemmingen gebeuren bij gewone
meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Art. 20b
Elke stemming over personen is geheim.
Art. 21
Alle voorstellen en grieven (van niet-bestuursleden) worden, bij voorkeur schriftelijk, binnengebracht bij een
bestuurslid alvorens deze binnen het bestuur kunnen behandeld worden.
Art. 22 Het bestuur kan te allen tijde comités oprichten die een louter adviserende functie vervullen. Het bestuur
kan bepaalde taken of beslissingen overdragen aan een bestuurslid.
Financiën
Art. 23
Alle inkomsten dienen om de (te voorziene) onkosten te dekken.
Art. 24
De bespreking van de financiële toestand van de club vormt een vast agendapunt op minimum 2
bestuursvergaderingen per jaar.
Art. 25
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de financiële toestand toegelicht.
Art. 26
Voor financiële transacties zijn de handtekeningen van 2 gevolmachtigden nodig.
Art. 26a

Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn uit hoofde van hun functie steeds gevolmachtigde. Het bestuur kan
bijkomende gevolmachtigden aanduiden.
Art. 26b
In afwijking van art. 20 kan het bestuur beslissen dat voor bepaalde financiële transacties de handtekening van
de penningmeester alleen toereikend is. Een dergelijke beslissing kan te allen tijde herroepen worden door het
bestuur
Interclubcompetitie
Art. 27
De interclubploegen worden door het bestuur samengesteld volgens:
• de reglementen van de federatie en
• de persoonlijke klassementen van de betrokken spelers.
In de mate van het mogelijke wordt er rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van de spelers. De
spelers dienen zich bij de beslissing van het bestuur neer te leggen.
Art. 28
Het bestuur kan competitiebijdragen vragen ter dekking van de competitiekosten. Deze bijdragen worden
jaarlijks door het bestuur vastgelegd.
Art. 29
Voor boetes door Sporta/VTTL opgelegd kan het bestuur verhaal uitoefenen op de spelers. Bij niet betaling kan
het bestuur sancties opleggen.
Art. 30
Is een interclubspeler belet te spelen in een wedstrijd waarvoor hij/zij is aangeduid, verwittigt hij/zij zo spoedig
mogelijk telefonisch:
• de Sporta-secretaris voor de volwassenen, als het een Sporta-wedstrijd betreft
• de VTTL-secretaris, als het een VTTL-wedstrijd betreft,
• de jeugdverantwoordelijke voor de jeugd.
Zaalreglement
Art. 31
Alle competitiespelers (inclusief invallers) vanaf de leeftijd van 18 jaar t/m de leeftijd van 70 jaar doen toogdienst
volgens een beurtrol bepaald door het bestuur. Het aantal te vervullen toogdiensten is afhankelijk van het aantal
actieve competitiespelers t.o.v. het totaal aantal in te vullen toogdiensten.
Art. 31a
Bij de start van het seizoen wordt de beurtrol van de togen door het bestuur opgesteld (op ploegniveau voor
competitieploegen en op individueel niveau voor alle andere clubleden) en via e-mail verspreid aan alle leden.
De toegewezen ploegkapitein bezorgt binnen de 2 weken na verspreiding van de togenbeurtrol een verdeling
van de togen onder zijn ploegenleden.
Art. 31b
Indien de toegewezen toogdienst niet door een lid vervuld wordt, zal het bestuur een boete opleggen van 30€ en
wordt er een vervangende toogdienst toegewezen.
Art. 32
Elk lid dient de accommodatie met zorg te behandelen.

Art. 33
Het is verboden eigen drank te gebruiken in het Tecemo Center.
Art. 34
Er geldt een volledig rookverbod in het ganse Tecemo-Center. Roken kan enkel in de gaanderij; assen en peuken
worden in de asemmer gedeponeerd.
Art. 35
Een lid kan voor de aankoop van elementen uit het barassortiment voor diezelfde avond een rekening aangaan.
Indien deze rekening de dag nadien niet betaald blijkt te zijn, wordt er een toeslag van 0,5€ aangerekend
bovenop de totaalkost van het verbruik van het clublid.
Slotbepalingen
Art. 36
Door lid te worden van de club gaat men akkoord met het intern reglement. Een kopie van het intern reglement
hangt uit aan het bord bij de ingang van het Tecemo Center.
Art. 37
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen en ongevallen.
Art. 38
Het bestuur heeft het recht om sancties te treffen t.o.v. leden die de reglementen overtreden.
Art. 39
Dit intern reglement vervangt en vernietigt alle vorige.

