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Leden- en wachtlijstreglement Tennisvereniging Badhoevedorp 
(per 26 november 2018) 
 
Categorieën leden 
 
Artikel 1 
De vereniging kent de volgende categorieën leden: 
a. Ereleden. Ereleden zijn seniorleden die door de Algemene Ledenvergadering als zodanig 

zijn benoemd vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging. Ereleden hebben de- 
zelfde rechten en plichten als seniorleden, maar zijn vrijgesteld van het betalen van con-
tributie. 

b. Leden van verdienste. Leden van verdienste zijn leden die door het Bestuur als zodanig 
zijn benoemd vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging. Leden van verdienste 
hebben dezelfde rechten en plichten als seniorleden, inclusief de plicht tot het betalen van 
contributie. 

c. Seniorleden. Seniorleden zijn speelgerechtigde leden van de vereniging die vóór de eer-
ste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. 

d. Jong Seniorleden. Jong Seniorleden zijn speelgerechtigde leden van de vereniging die 
vóór de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en 
de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt. 

e. Juniorleden. Juniorleden zijn speelgerechtigde leden van de vereniging die vóór de eerste 
januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt. 

f. Rolstoeltennissers, zie artikel 11. 
g. Niet-spelende leden. 
 
Artikel 2 
Het maximale aantal leden van de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering vast-
gesteld. De vereniging heeft een maximum aantal van 1.360 spelende leden. Het maximale 
aantal contributie betalende juniorleden bedraagt 430, het maximale aantal contributie beta-
lende (jong) seniorleden 930. Indien het maximale aantal (jong) seniorleden van 930 niet wordt 
gehaald kan de ledenadministrateur extra jeugdleden aannemen tot het maximum aantal van 
445. 
 
Daarboven is er nog een beperkte groep speelgerechtigde leden die geen contributie verschul-
digd is: 

• Ereleden 

• Trainers 

• Pachters 

• Groundsmen 

• Spelers van de selectieteams. 
 

Toelatingseisen nieuwe leden 
 
Artikel 3 
Nieuwe leden dienen aan de volgende toelatingseisen te voldoen: 
a. een natuurlijk persoon zijn; 
b. zij mogen niet op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen; 
c. zij mogen niet door het bestuur van de KNLTB geschorst zijn; 
d. zij mogen niet eerder door de vereniging geroyeerd zijn; 
e. zij moeten zich conform de bepalingen en statuten en het huishoudelijk reglement van de 

vereniging aangemeld hebben: 
f. zij moeten hun inschrijfgeld en contributie tijdig hebben betaald. 
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Aanmelding en wachtlijst 
 
Artikel 4 
Aspirant-leden melden zich aan bij de Ledenadministratie door middel van het invullen van het 
inschrijfformulier. Dit formulier moet op de website van de TVB - www.tvbadhoevedorp.nl - 
ingevuld worden en via de website worden verzonden. 
 
Om je aan te kunnen melden bij de vereniging is inschrijfgeld verschuldigd. Een aanmelding 
is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd als 
aspirant-leden alsnog af zien van de mogelijkheid om lid te worden. 
 
Aspirant-leden worden onmiddellijk tot de vereniging toegelaten als voor hun categorie, (jong) 
senior of junior, het maximale aantal leden nog niet bereikt is. De datum van aanmelding is de 
datum dat het formulier bij ledenadministratie is binnengekomen. 
 
Indien het maximum aantal spelende (jong) seniorleden of junioren is bereikt wordt een nieuw 
aangemeld lid na aanmelding en na betaling van het inschrijfgeld op een wachtlijst gezet. Als 
datum van plaatsing op de wachtlijst geldt de datum waarop het inschrijfgeld op de rekening 
van de vereniging is bijgeschreven. 
 
De ledenlijst en wachtlijst worden door de Ledenadministratie geadministreerd. Nieuwe aan-
meldingen komen onder aan de voor het aspirant-lid van toepassing zijnde wachtlijst. 
 
Artikel 5 
Er geldt voor junioren geen minimumleeftijd om op de wachtlijst geplaatst te worden. Junioren 
kunnen feitelijk lid van de vereniging worden als zij vóór 1 januari van het lopende verenigings-
jaar vier jaar of ouder zijn. 
 
Artikel 6 
De wachtlijst kent vier categorieën: 
a. (jong) senioren woonachtig in Badhoevedorp of daaraan gelijkgestelden; 
b. junioren woonachtig in Badhoevedorp of daaraan gelijkgestelden; 
c. (jong) senioren niet woonachtig in Badhoevedorp of daaraan gelijkgestelden; 
d. junioren niet woonachtig in Badhoevedorp of daaraan gelijkgestelden. 

 
Voor omschrijving van (jong) senioren en junioren, zie artikel 1. 
 
Gelijkgesteld aan woonachtigen in Badhoevedorp zijn: 
a. personen die woonachtig zijn in Lijnden; 
b. personen die gehuwd zijn of samenwonen met een lid van de vereniging, ongeacht hun 

woonplaats; 
c. personen die inwonend kind zijn van een niet (meer) in Badhoevedorp wonend lid van de 

vereniging; 
d. ouders van juniorleden niet woonachtig in Badhoevedorp of daaraan gelijkgestelden. 
 
Personen die, ten tijde van plaatsing op de wachtlijst, niet woonachtig zijn in Badhoevedorp of 
Lijnden, maar naderhand naar Badhoevedorp of Lijnden verhuizen, worden met ingang van 
de verhuisdatum op de wachtlijst Badhoevedorp/Lijnden geplaatst. 
 
Als blijkt dat aspirant-leden, niet woonachtig in Badhoevedorp of daaraan gelijkgesteld, een 
valse adresopgave doen of hebben gedaan (om daarmee te bereiken eerder voor het lid- 
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maatschap in aanmerking te komen), dan worden zij niet op de wachtlijst gezet, resp. daar- 
van verwijderd. Een valse adresopgave leidt te allen tijde tot permanente uitsluiting van het 
lidmaatschap. 
 
Van leden, die via een valse adresopgave lid van de vereniging zijn geworden, wordt met 
onmiddellijke ingang het lidmaatschap door het bestuur opgezegd (conform artikel 6, lid 1c 
van de statuten van de vereniging). 
Ook van TVB-leden die aan een valse adresopgave meewerken - door op hun adres aspirant- 
leden ‘onderdak’ te bieden - wordt met onmiddellijke ingang het lidmaatschap door het bestuur 
opgezegd (conform artikel 6, lid 1c van de statuten van de vereniging). 
 
Toelating 
 
Artikel 7 
Nieuwe leden worden van boven af de wachtlijst aangenomen. Junioren in beginsel tot het 
maximum van 430 spelende en contributie betalende juniorleden is bereikt, senioren tot het 
maximum van 930 spelende en contributie betalende seniorleden is bereikt, in totaal 1.360 
spelende leden (zie artikel 2). 
 
Voor toelating komen als eerste in aanmerking die personen die op één van de lijsten voor 
Badhoevedorpers of daaraan gelijkgestelden staan. Pas als deze wachtlijsten leeg zijn worden 
personen op de wachtlijst voor niet-Badhoevedorpers uitgenodigd lid te worden. 
 
Artikel 8. 
Niet-spelende leden, die op een eerder tijdstip spelend lid van de vereniging zijn geweest, 
kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap weer veranderen van niet-spelend lid in 
spelend lid.  
 
In het geval dat zij na 1 mei weer spelend lid worden, betalen zij een naar rato contributie voor 
dat jaar. Voorwaarde is dat zij dan ook in het opvolgende verenigingsjaar na de wijziging, de 
volledige contributie voor een spelend lid betalen. Het is dus niet mogelijk om dan weer niet-
spelend lid te worden. 
 
Artikel 9 
Verzoeken om van bovenstaande regels af te wijken worden door de Ledenadministratie af-
gewezen, tenzij een van de gevallen als onder artikel 10 beschreven aan de orde is. 
 
Artikel 10 
In de volgende gevallen kan worden afgeweken van bovenstaande regels: 
1. Op advies van de Technische Commissie kunnen door het bestuur, binnen de daarvoor 

door het bestuur afgesproken kaders, leden met voorrang worden aangenomen. Deze 
regel kan uitsluitend worden toegepast om selectieteams op het vereiste niveau te bren-
gen en/of te houden als het actuele ledenbestand hierin niet kan voorzien. 

2. Als de Ledenadministratie van oordeel is dat de regels, in bijzondere gevallen, onredelijk 
uitwerken, kan de Ledenadministratie het bestuur om een uitspraak vragen. Uitsluitend 
het bestuur kan een beslissing nemen in afwijking van bovenstaande regels. 

3. Ook aspirant-leden kunnen het bestuur om een uitspraak vragen, als zij van oordeel zijn 
dat de regels in hun geval onredelijk uitwerken. 

4. Indien op basis van: 
a. de omvang van de wachtlijsten, 
b. het aantal bekende opzeggingen per datum einde van het verenigingsjaar en 
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c. de ervaringscijfers betreffende het aantal te verwachten opzeggingen en omzettin-
gen van spelend naar niet-spelend lid per datum einde verenigingsjaar  

voor het daarop volgende verenigingsjaar een ledentekort dreigt - zulks te beoordelen 
door het bestuur in samenspraak met de Ledenadministratie - staat het de Leden-
administratie na verkregen voorafgaande toestemming van het bestuur vrij om lopende 
het verenigingsjaar al bindende toezeggingen te doen aan aspirant-leden betreffende hun 
aanname als TVB-lid in het daarop volgende verenigingsjaar, ongeacht op welke wacht-
lijst zij normaliter terecht zouden zijn gekomen. 

 
Artikel 11 
Rolstoeltennissers vormen een bijzondere categorie leden. Rolstoeltennissers kunnen beperkt 
lid van de TVB te worden. Zij betalen de contributie voor niet-spelende leden. Zij ontvangen 
een KNLTB-pas waarmee zij aan toernooien, georganiseerd onder auspiciën van de KNLTB, 
kunnen deelnemen. Zij hebben echter geen recht op gebruikmaking van de banen van de 
vereniging, noch het recht als lid van de vereniging aan de Algemene Vergaderingen van de 
vereniging deel te nemen. Voor deze groep is de wachtlijstprocedure dan ook niet van 
toepassing. 
 
Omdat er op dit moment op de TVB geen banen zijn met een ondergrond die gedurende het 
hele seizoen geschikt is voor rolstoeltennissers kan op dit moment geen volledig lidmaatschap 
van de TVB worden aangeboden. Mocht dit wel weer het geval zijn, dan kan aan 
rolstoeltennissers de keuze geboden worden om volledig lid van de TVB te worden. Zij betalen 
in dat geval de normale contributie en hebben de normale rechten en plichten van seniorleden 
(zie artikel 1, onder punt c en d.). Zij ontvangen uiteraard als volwaardig lid een KNLTB-
spelerspas. Ook geldt voor deze groep dan de normale wachtlijstprocedure. 


