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Huishoudelijk reglement Trim- en Trainingsgroep Weesp (TTW)  

(artikel 20 statuten) 

Hoofdstuk 1  Algemene Bepaling 

Artikel 1 

De verenging draagt de naam Trim- en Trainingsgroep Weesp en zal hierna worden aangeduid als 

TTW. 

Artikel 2 

A. De vereniging is gevestigd te Weesp en opgericht op 20 juli 1989. Zij is ingegaan voor 

onbepaalde tijd. 

B. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  

Artikel 3  

De vereniging stelt zich ten doel duursporters en recreanten van verschillende niveaus te 

begeleiden bij hun trainingen. 

Artikel 4 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van: 

-zwemtrainingen 

-looptrainingen 

-fietstrainingen 

-sportevenementen 

-activiteiten die binnen het kader van de wet en de statuten dienstig kunnen zijn 

 

Artikel 5 

De vereniging kent een bestuur, een trainingscommissie en een evenementencommissie. 

 

Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 

Artikel 6 

De vereniging kent de volgende lidmaatschappen. 

Basislidmaatschap verenigingsleden: dit lidmaatschap is voor leden die geen trainingsfaciliteiten 

afnemen van de TTW of alleen de NTB-licentie door de TTW willen laten verzorgen. De kosten voor 

de licentie komen bovenop de kosten voor het basislidmaatschap. 

Lidmaatschap lopen: afhankelijk van de trainingsbehoefte kan een lid één of meerdere keren per 

week deelnemen aan de looptrainingen die de TTW organiseert. Met dit lidmaatschap kan een lid 

tevens deelnemen aan activiteiten die de TTW organiseert  (verenigingscompetitie) en verzorgt de 

TTW een basislicentie bij de NTB (verplicht). De contributie wordt bepaald aan de hand van het 

aantal looptrainingen dat het lid per week wilt volgen. 
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Lidmaatschap zwemmen: afhankelijk van de trainingsbehoefte kan een lid één of meerdere keren 

per week deelnemen aan de zwemtrainingen die de TTW organiseert. De contributie wordt 

bepaald aan de hand van het aantal zwemtrainingen dat het lid per week wilt volgen. 

Lidmaatschap fietsen: is gelijk aan het basislidmaatschap voor verenigingsleden en gratis voor 

leden die een lidmaatschap lopen of zwemmen afnemen. Met dit lidmaatschap kan een lid tevens 

deelnemen aan activiteiten die de TTW organiseert (verenigingscompetitie) en verzorgt de TTW 

een basislicentie bij de NTB (verplicht). 

Gecombineerd lidmaatschap: een gecombineerd lidmaatschap zwemmen/lopen behoort tot de 

mogelijkheden en wordt bepaald door het aantal zwem- en looptrainingen per week.  

 

Alle TTW leden dienen ingeschreven te worden bij de NTB, dus het lid dient een keuze te maken uit 

de NTB Basislicentie of de NTB Basis- en Atletenlicentie. De kosten staan vermeld op de website 

van de TTW en komen bovenop de kosten voor het basislidmaatschap, het lidmaatschap lopen, het 

lidmaatschap fietsen of het gecombineerde lidmaatschap. 

 

Aanmelding lidmaatschap 

Aanmelding als lid geschiedt door (digitale) invulling en ondertekening van het 

aanmeldingsformulier door de persoon welke zich als lid aanmeldt. Het formulier is alleen geldig 

als het volledig is ingevuld. Als de gegevens door de ledenadministratie zijn verwerkt is het 

lidmaatschap ingegaan. 

Artikel 7 

Einde lidmaatschap (gewoon lid) 

1. Door een schriftelijke opzegging 

2. Door royement 

3. Door overlijden 

 

Ad 1 Opzegging 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk ingediend te worden bij de 

ledenadministratie. De opzegtermijn is tenminste twee kalendermaanden voor het ingaan van het 

nieuwe verenigingsjaar. Het bedanken van het lidmaatschap ontslaat niet van aangegane 

financiële verplichtingen.  

 

Ad 2 Royement  

Royement (ontzetting uit het lidmaatschap) kan wanneer een lid niet meer aan de door de 

statuten gestelde vereisten voor het lidmaatschap voldoet, maar ook wanneer van de vereniging 

redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Royement kan 

alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, het reglement of besluiten 

van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

Ad 3 Overlijden 

Het lidmaatschap eindigt door overlijden. 
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Artikel 8 

Contributie 

De hoogte van de contributie en de wijze van betalen worden op de jaarlijkse ledenvergadering 

bepaald. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het bestuur kan bij het niet 

tijdig voldoen van de contributie de leden het deelnemen aan trainingen en door de vereniging 

georganiseerde evenementen ontzeggen. In overleg met de sportbond kan worden besloten om 

het deelnemen aan wedstrijden te ontzeggen. 

 

Hoofdstuk 3 Bestuur 

Artikel 9  

Het bestuur wordt gevormd uit tenminste vijf personen welke (bij voorkeur) de verschillende 

soorten leden vertegenwoordigen. Het bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering. 

De verkiezing geschiedt uit en door de gewone leden (zoals genoemd in artikel 6 met in 

achtneming van de artikelen 12 tot en met 15. Ik zou "gewone" en het deel tussen de haakjes 

weglaten want artikel 6 zegt alleen iets over de verschillende soorten contributie. Mogelijk hebben 

donateurs geen stemrecht. Dan moeten we dat expliciet vermelden. 

Het bestuur bestaat uit: 

A. Voorzitter 

B. Secretaris 

C. Penningmeester 

D. Ledenadministratie 

E. Trainingscoördinator. 

Artikel 10  

Een bestuurslid kan meer dan één functie hebben. 

Artikel 11 

De bestuurskandidaten stellen zichzelf beschikbaar door een schriftelijk getekende 

kandidaatstelling. 

Artikel 12  

De bestuurskandidaten voor het dagelijks bestuur worden ten minste veertien dagen voor de 

desbetreffende algemene ledenvergadering bekend gemaakt. 

Artikel 13 

Door de leden kunnen tot veertien dagen voor de algemene ledenvergadering kandidaten gesteld 

worden. Deze kandidaatstelling dient door tenminste tien stemgerechtigde leden ondersteund te 

worden. De gestelde kandidaten dienen voorts aan te geven voor welke functie zijn kandidaat 

geldt. 
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Artikel 14 

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij anders verlangd wordt (art. 19.7) 

Artikel 15 

Indien nodig kan er schriftelijk gestemd worden.  

Artikel 16 

De kandidaat wordt gekozen bij een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 17 

Indien geen der kandidaten in een eerste stemming de volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen behaalt, wordt er opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de 

hoogste  telling verwierven (bij deze schriftelijke stemming geldt de gewone meerderheid). Indien 

bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.  

Artikel 18 

De voorzitter wordt direct in functie door de algemene ledenvergadering gekozen.  

 

Artikel 19 

Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris, een penningmeester, een ledenadministrateur en 

- bij voorkeur - een trainingscoördinator.  

Artikel 20 

De bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar en treden volgens een rooster af. De 

aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar voor een volgende zittingsperiode van drie jaar. 

Na deze periode zijn de bestuursleden herkiesbaar echter niet meer in de voorgaande functie. 

Artikel 21  

De voorzitter oefent de taken uit zoals weergegeven in artikel 13 en 14 van de statuten en is 

bevoegd alle stukken uitgaande van de TTW mede te ondertekenen. De voorzitter houdt toezicht 

op de taken van beheer, die andere bestuursleden zijn toegewezen. 

Artikel 22 

De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of de plaatsvervanger. Ontbreken de 

voorzitter en de plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden als voorzitter op. 

Artikel 23 

De secretaris oefent de taak uit die in de statuten artikel 13 en artikel 14 is opgedragen. Voert de 

correspondentie uit namens en in overleg met het bestuur. Ondertekent alle van hem uitgaande 

stukken, is verplicht afschriften er van te houden en deze evenals de ingekomen stukken te 

bewaren. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor zaken, die hem van 

verenigingswege zijn toevertrouwd. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen, voor 

bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen. 

Artikel 24 

De penningmeester beheert de gelden van de TTW. Zorgt voor het innen van de aan TTW 
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toekomende gelden en doet alle door het bestuur en in de algemene ledenvergadering 

goedgekeurde uitgaven. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven. Brengt in de 

jaarvergadering verslag uit van de financiele toestand en legt daarbij verantwoording af over de 

balans per 31 december  en de V&W  rekening over het afgelopen verenigingsjaar en een 

begroting voor het lopende komende jaar. 

Artikel 25 

De niet in functie genoemde bestuursleden helpen bij de uitvoering van de bestuurstaak. Zij zijn 

mede verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken de vereniging betreffende. 

Artikel 26 

De bestuursvergaderingen worden gehouden: 

- op wens van de voorzitter 

- op wens van tenminste drie leden van het bestuur 

- het bestuur kan niet vergaderen indien er minder dan drie leden ter vergadering aanwezig zijn. 

Artikel 27 

In de bestuursvergadering brengt ieder bestuurslid een stem uit. Besluiten worden genomen met 

gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het 

desbetreffende punt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering; bij als dan een nieuwe 

staking beslist de voorzitter. In spoed eisende gevallen die niet kunnen worden uitgesteld, beslist 

bij staking direct de stem van de voorzitter. 

Artikel 28 

Besluiten van het bestuur, welke ter kennis van de leden zijn uitgebracht, zijn voor alle leden 

bindend.  

Artikel 29 

In een tussentijdse vacature van het bestuur voorziet het bestuur tot de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering waarop het nieuwe bestuurslid gekozen kan worden met inachtneming van de 

artikelen 12 tot en met 16 

Hoofdstuk 4 Algemene Ledenvergadering 

Artikel 30 

De algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven en wel tenminste veertien dagen voor de te 

houden ledenvergadering.  

Artikel 31 

A. Zij wordt gehouden eenmaal per jaar en wel binnen zes maanden van het verenigingsjaar. 

B. Telkens als het bestuur dat nodig acht of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden en 

met redenen omkleed. Als niet binnen veertien dagen aan dit verzoek wordt voldaan, kunnen de 

verzoekers zelf tot bijeenroeping van vergadering overgaan. 
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Artikel 32 

De algemene ledenvergadering 

A. Kiest zo nodig nieuwe bestuursleden 

B. Kiest een nieuwe kascommissie  

C. Spreekt zich uit over het beleid, de begroting en stelt het jaarverslag vast 

D. Stelt de contributie vast 

E. Beslist over de bestemming van het eigen vermogen. 

F. Beslist over royement. 

Artikel 33 

De leden hebben het recht van initiatief en amendement, amendementen op een aanhangig 

voorstel kunnen staande de vergadering worden ingediend. 

 

Artikel 34 

Op de algemene vergadering kan slechts gestemd worden over in de oproep vermelden 

voorstellen en over daarop betrekking hebbende ammendementen. Voorstellen betreffende 

punten niet in de oproeping vermeld kunnen met volstrekte meerderheid van stemmen in 

behandeling worden genomen. 

Artikel 35 

Alleen gewone leden hebben stemrecht. Ik stel voor dat alle leden behalve donateurs stemrecht 

hebben.  

Artikel 36 

Tot wijziging van het huishoudelijke reglement of andere reglementen kan door een meerderheid 

van de vergadering alleen worden besloten met een meerderheid van tenminste tweederde van 

de geldig uitgebrachte stemmen.  
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