HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de
Eindhovense Studenten Tafeltennisvereniging
TAVERES
ingevolge artikel 19 van de statuten
ALGEMEEN
Artikel 1
De Eindhovense Studenten Tafeltennis Vereniging “TAVERES” wordt bij afkorting
aangeduid met E.S.T.T.V. TAVERES of met TAVERES.
Artikel 2
Naast het in artikel 2 van de statuten genoemde, acht de vereniging het tot haar taak,
de sociale contacten tussen de leden te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door:
a. de leden gelegenheid te geven de tafeltennissport te beoefenen;
b. de leden gelegenheid te geven deel te nemen aan wedstrijden en
toernooien;
c. het organiseren van speciale activiteiten voor de opvang van nieuwe leden;
d. het organiseren van activiteiten op tafeltennisgebied en anderszins;
e. het bieden van de gelegenheid, aan haar leden, gezamenlijk aan andere
activiteiten deel te nemen.
VAN DE LEDEN
Artikel 3
De vereniging kent:
a. leden;
b. donateurs.
Artikel 4
De vereniging bestaat uit twee soorten leden, te weten:
a. gewone leden;
b. ereleden.
Artikel 5
Gewone leden zijn zij, die zich daarvoor bij het bestuur van de vereniging schriftelijk
of via de website hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Deze aanmelding dient minimaal te omvatten: naam, adres, geslacht,
telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.
Het lidmaatschap gaat pas in op het moment dat de vereniging de jaarlijkse bijdrage
als in artikel 8, lid 2 van de statuten ontvangen heeft en het lid in het bezit is van een
SSC sportkaart. Het bestuur kan besluiten iemand die zich heeft aangemeld als
gewoon lid niet als zodanig toe te laten, uiterlijk tijdens de tweede
bestuursvergadering, volgend op de aanmelding, waarna de afgewezene binnen een
week na dit bestuursbesluit hiervan schriftelijk bericht ontvangt. De leden worden zo
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. Als de aanmelder niet
toegelaten wordt, kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 6
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging,
door het bestuur daartoe zijn voorgedragen, door de algemene ledenvergadering met
een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen tot
erelid zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. Deze benoeming is voor
het leven.
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Artikel 7
Donateurs zijn zij, die zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse
bijdrage in de kas van de vereniging en als donateurs zijn toegelaten.
Artikel 8
De rechten van de leden zijn (met inachtneming van artikel 44 van dit
reglement):
a.
de algemene ledenvergaderingen bij te wonen, daar het woord te voeren,
voorstellen te doen en er, mits zij ten minste twee maanden lid zijn, hun
stem uit te brengen;
b.
amendementen en moties in te dienen, mits ondertekend door ten minste
vijf leden en het bestuur te interpelleren bij algemene ledenvergaderingen;
c.
tegenkandidaten voor alle vacatures in het bestuur en de
verenigingscommissies te stellen, mits deze tegenkandidaten door ten
minste tien leden gesteund worden;
d.
functies te bekleden in het bestuur en de commissies;
e.
aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden, trainingen en andere
evenementen deel te nemen, tenzij het bestuur voornoemde activiteiten
uitschrijft voor een bepaalde categorie personen of voor een bepaald
aantal personen;
f.
alle overige rechten welke uit de statuten, het huishoudelijk reglement en
de bestuursbesluiten volgen.
Artikel 9
De plichten van de leden zijn:
a.
de door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse bijdrage als
bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten en artikel 33 van het huishoudelijk
reglement, voor 1 december of binnen een maand na te zijn toegelaten als
lid te voldoen, tenzij het bestuur in individuele gevallen en bij wijze van
uitzondering anders beslist. Ook is de contributie verschuldigd over het
volle lopende verenigingsjaar waarin het lidmaatschap eindigt;
b.
alle eventuele hoofdelijke omslagen te voldoen binnen drie maanden na
een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering;
c.
de statuten en het huishoudelijk reglement strikt in acht te nemen;
d.
de bezittingen van de vereniging strikt te eerbiedigen;
e.
het in bezit hebben van een geldige SSC sportkaart;
f.
alle overige plichten welke uit de statuten, het huishoudelijk reglement en
de bestuursbesluiten volgen.
Artikel 10
De rechten van donateurs zijn:
a.
de algemene ledenvergaderingen bij te wonen;
b.
indien een donateur tevens lid is, dan heeft deze donateur tevens alle
rechten die de statuten, het huishoudelijk reglement en bestuursbesluiten
noemt ten aanzien van leden.
Artikel 11
De plichten van donateurs zijn:
a.
de statuten strikt in acht te nemen;
b.
de door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse bijdrage als
bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten, voor 1 december of binnen een
maand na te zijn toegelaten als donateur te voldoen, tenzij het bestuur in
individuele gevallen en bij wijze van uitzondering anders beslist;
c.
indien een donateur tevens lid is, dan heeft deze donateur
tevens alle plichten die de statuten, het huishoudelijk reglement
en bestuursbesluiten ten aanzien van leden noemen.
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Artikel 12
Ieder lid dient voor 1 december contributie te voldoen. Gebeurt dit niet, dan
kan het lidmaatschap namens de vereniging, door het bestuur opgezegd
worden op grond van artikel 6 lid 1 sub c en artikel 6 lid 2 en lid 3 van de
statuten.
Artikel 13
Kandidaten voor functies in het bestuur dienen zich aan te melden bij een bestuurslid.
VAN HET BESTUUR
Artikel 14
Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd en
geïnstalleerd, met uitzondering van de voorzitter, die in functie wordt benoemd en in
functie wordt geïnstalleerd.
Artikel 15
Het bestuur is belast met de handhaving van statuten en huishoudelijk reglement en
met de tenuitvoerlegging van de door de algemene ledenvergadering genomen
besluiten. Voorschriften betreffende het gebruik van eigendommen van de vereniging
en aanvullende reglementen worden door het bestuur vastgelegd (waarbij het bestuur
zich moet houden aan besluiten van de algemene ledenvergadering) en zijn voor alle
leden en donateurs bindend. Alle voor de vereniging bindende stukken en officiële
bescheiden worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het bestuur is
voor zijn gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de algemene
ledenvergadering. Het bestuur kan zich doen bijstaan door bestuurscommissies.
Artikel 16
De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging in het algemeen. Hij leidt en
ziet toe op de werkzaamheden van zijn medebestuursleden.
Artikel 17
De secretaris, tevens archivaris, houdt van de algemene ledenvergaderingen
nauwkeurig notulen bij, welke notulen op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering ter kennis van de aanwezigen worden gebracht. Hij zorgt ervoor dat
op iedere algemene ledenvergadering aanwezig zijn: exemplaren van de statuten,
huishoudelijk reglement en aanvullende reglementen, een leden- en donateurslijst, de
notulen van de algemene ledenvergaderingen van de laatste 36 maanden,
stembriefjes en een presentielijst. Hij behoudt van alle door hem verzonden brieven
een kopie en zorgt dat alle bij het bestuur inkomende en van het bestuur uitgaande
brieven, met uitzondering van die betreffende financiën, verzameld worden. Hij zorgt
dat alle veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen worden
vastgelegd en ter kennis van de leden en donateurs worden gebracht. Hij zorgt dat
alle aankondigingen en bekendmakingen van vergaderingen, verkiezingen en
stemmingen tijdig gepubliceerd worden. Hij houdt notitie van alle belangrijke
bestuursactiviteiten en -besluiten. Hij verzorgt de inschrijving en afmelding van de
leden bij de Nederlandse Tafeltennisbond. Hij houdt een lijst bij, waarin van elk lid en
elke donateur minimaal vermeld staan: naam, adres en geboortedatum. Als het
lidmaatschap van een lid of het donateurschap van een donateur beëindigd wordt,
zorgt de secretaris voor de toevoeging van de gegevens van dat lid of die donateur
aan de oud-ledenlijst.
De secretaris plaatst een kopie van alle e-mails en formulieren waarin
persoonsgegevens worden afgestaan aan de vereniging in een aparte AVG-map en
ziet erop toe dat deze persoonsgegevens verwijderd of gereviseerd worden als een
lid hierom vraagt, conform de voorwaarden in het privacy statement. Hij ziet erop toe
dat maandelijks een back-up van alle data wordt gemaakt en veilig wordt opgeslagen.
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Artikel 18
De penningmeester is belast met de financiën van de vereniging. Hij is
verplicht de boekhouding bij te houden. Voor uitgaven boven 250 euro is
toestemming van de medebestuursleden nodig. Voor uitgaven boven 1000
euro is toestemming nodig van de algemene ledenvergadering. Hij ziet toe,
dat de leden en donateurs zich houden aan de begroting. Hij maakt een
financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar en hij maakt in
samenwerking met de voorzitter een begroting voor het volgende boekjaar.
Artikel 19
Het bestuur benoemt een lid tot wedstrijdsecretaris, dat:
a.
zorg draagt voor tijdige bekendmaking aan de spelers van de te spelen
competitiewedstrijden;
b.
zorg draagt voor tijdige aanvulling van de competitie-teams bij ontvangen
afmelding(en);
c.
toeziet dat geen ongerechtigde spelers in competitie-teams uitkomen;
d.
zorg draagt voor uitreiking en wederinname van wedstrijdformulieren en
deze controleert op de invulling;
e.
maatregelen neemt ter voorkoming van boetes wegens onjuiste invulling
en/of niet tijdige verzen-ding van de wedstrijdformulieren;
f.
zorg draagt voor de inschrijving van de vereniging voor de door de
vereniging te bezoeken tafeltennistoernooien en -wedstrijden;
g.
ervoor zorg draagt, dat alle competitiespelers in correct verenigingstenue,
zoals bedoeld in artikel 54, aantreden.
Artikel 20
Het bestuur benoemt een lid tot activiteitencommissaris, dat:
a.
zorg draagt voor de inschrijving van de vereniging voor de door de
vereniging te bezoeken toernooien en wedstrijden, zijnde geen
tafeltennistoernooien en -wedstrijden;
b.
al dan niet in samenwerking met een commissie zorg draagt voor de
organisatie van verenigingsactiviteiten, niet betrekking hebbende op
tafeltennis.
Artikel 21
Het bestuur benoemt een bestuurslid tot vice-voorzitter. De vice-voorzitter vervangt
de voorzitter bij diens afwezigheid.
VAN DE COMMISSIES
Artikel 22
De vereniging kent twee soorten commissies, te weten:
a.
verenigingscommissies;
b.
bestuurscommissies.
Artikel 23
De leden van de verenigingscommissies worden gekozen door de algemene
ledenvergadering. Na hun verkiezing worden zij namens de algemene
ledenvergadering door het bestuur geïnstalleerd.
Artikel 24
Verenigingscommissies zijn verantwoording verschuldigd aan de algemene
ledenvergadering en worden na het beëindigen van hun werkzaamheden en na het
goedkeuren hiervan namens de algemene leden-vergadering door het bestuur
gedechargeerd.
Artikel 25
De kascontrolecommissie (KCC) is een verenigingscommissie.
Artikel 26
De kascontrolecommissie brengt aan het einde van haar commissiejaar
schriftelijk verslag uit over het door de penningmeester gevoerde beheer.
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Zij controleert daartoe de boekhouding van de penningmeester en van de
commissies, desgewenst op onregelmatige tijden doch ten minste
éénmaal per jaar direct voor het uitbrengen van het financiële jaarverslag
door de penningmeester. Zij controleert tevens bij iedere wisseling van
het penningmeesterschap de boekhouding.
Artikel 27
Het bestuur en de commissies zijn verplicht de kascontrolecommissie te allen tijde
inzage te geven in de boeken en alle gewenste inlichtingen te geven.
Artikel 28
Uitgesloten van benoeming in de kascontrolecommissie zijn diegenen, die door deze
benoeming genoodzaakt zouden zijn verslag uit te brengen over hun eigen beheer.
Artikel 29
Bestuurscommissies worden benoemd en gedechargeerd door het bestuur, dat
hiervan kennis geeft aan de algemene ledenvergadering. Zij zijn te allen tijde
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Artikel 30
De WVTTK-commissie is een bestuurscommissie. Zij is belast met redactie en uitgave
van het verenigingsblad (WVTTK). Tevens zorgt de commissie er voor, dat elk lid,
elke donateur en elke adverteerder een exemplaar ontvangt.
VAN DE ATTENTIES
Artikel 31
Leden van de vereniging hebben recht op een attentie namens de vereniging bij de
volgende gelegenheden:
a. afstuderen;
b. promotie;
c. huwelijk;
d. gezinsuitbreiding;
e. overige, door het bestuur vast te stellen gelegenheden.
Artikel 32
Het bepalen van de attentie, als bedoeld in artikel 31, geschiedt door het bestuur.
VAN DE FINANCIËN
Artikel 33
De jaarlijkse bijdrage, als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de statuten, bedraagt voor
gewone leden 15 euro, voor ereleden 0 euro. De bijdrage voor donateurs bedraagt
minimaal 5 euro per verenigingsjaar.
Artikel 34
Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. Het
verenigingsjaar loopt gelijk met het boekjaar.
VAN DE VERGADERINGEN
Artikel 35
Alle aanwezigen bij de algemene ledenvergadering dienen de presentielijst te tekenen
onder vermelding van:
a. "lid" (hieronder vallen gewone leden en ereleden) of
b. "donateur" of
c. "lid en donateur" of
d. "introducé".
Artikel 36
Niemand voert het woord zonder toestemming van de voorzitter. Deze
verleent het woord naar orde van aanvraag. Hij behoeft echter niet meer
dan driemaal aan dezelfde persoon het woord te verlenen over hetzelfde
onderwerp, behoudens een beroep op de algemene ledenvergadering. De
voorzitter heeft het recht ter handhaving van de orde iemand uit de
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ledenvergadering te doen verwijderen, behoudens een beroep op de
algemene ledenvergadering.
Artikel 37
De voorzitter moet alle moties in stemming brengen. Amendementen op
voorstellen worden behandeld naar orde van verste strekking, dit ter beoordeling
van de voorzitter. Voorstellen betreffende de orde van de vergadering dienen
direct na indiening behandeld te worden.
Artikel 38
De algemene ledenvergadering kan voor de hele vereniging geldige besluiten nemen,
mits deze niet in strijd zijn met de statuten en de reglementen.
Artikel 39
De algemene ledenvergadering kan een besluit van het bestuur vernietigen en een
eigen besluit daarvoor in de plaats doen treden.
Artikel 40
Is een voorstel aangenomen of verworpen, dan mag het binnen 3 maanden niet weer
ter tafel worden gebracht. Op twee achtereenvolgende algemene ledenvergaderingen
kan op dit artikel dispensatie worden verleend door de algemene ledenvergadering
met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41
De leden worden geacht op algemene ledenvergaderingen aanwezig te zijn. Indien
zij verhinderd zijn, stellen zij de secretaris hiervan in kennis. Bij verhindering kunnen
zij de secretaris in kennis stellen aan wie zij hun stem overdragen.
VAN DE SCHORSINGEN EN DE ONTZETTINGEN
Artikel 42
Een lid kan worden geschorst door het bestuur wanneer dit lid in strijd met de statuten,
het huishoudelijk reglement en/of besluiten van de vereniging handelt en/of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De schorsing duurt maximaal drie
maanden. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit met
opgave van reden in kennis gesteld. De schorsing treedt onmiddellijk na de in kennis
stelling in werking. Het bestuur stelt de leden in kennis van alle schorsingen.
Artikel 43
Een lid kan worden ontzet door het bestuur wanneer dit lid in strijd met de statuten,
het huishoudelijk reglement en/of besluiten van de vereniging handelt en/of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid moet, voordat tot
ontzetting kan worden overgegaan, ten minste één schriftelijke waarschuwing hebben
ontvangen. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit met
opgave van reden in kennis gesteld. De ontzetting treedt onmiddellijk na de in kennis
stelling in werking. Het bestuur stelt de leden in kennis van alle ontzettingen.
Een lid dat niet voldoet aan artikel 9 lid e kan direct door het bestuur worden ontzet
zonder de leden in kennis te stellen.
Artikel 44
Zij die geschorst of ontzet zijn kunnen tegen de schorsing of de ontzetting in beroep
gaan bij de algemene ledenvergadering. De schorsing of de ontzetting blijft van kracht
als deze wordt bekrachtigd door ten minste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
Artikel 45
Zij, die geschorst of ontzet zijn, verliezen gedurende de schorsing of ontzetting hun
rechten als lid.
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VAN DE PRIJZEN
Artikel 46
De vereniging kent aan leden, die zich in de NTTB-competitie (NTTB =
Nederlandse Tafeltennis Bond) verdienstelijk hebben gemaakt namens
TAVERES, een aantal competitieprijzen toe. Alle prijzen zijn wisselprijzen.
Houders van de prijzen dienen zorg te dragen dat de prijzen tijdig
beschikbaar zijn voor uitreiking tijdens de eerste algemene ledenvergadering
gehouden na het einde van een competitiehelft. De bepaling van de
toekenning van de prijzen geschiedt door de wedstrijdsecretaris. Hij houdt
hierbij alleen rekening met de wedstrijden die gespeeld zijn in het team,
waarvoor het lid bij de NTTB aangemeld is. Een lid komt alleen in aanmerking
voor een prijs, indien het in de betreffende competitiehelft aan minimaal drie
competitiewedstrijden heeft deelgenomen.
Artikel 47
Per lid wordt per competitiehelft niet meer dan één prijs toegekend. De toekenning
vindt plaats in de volgorde: Prestatieprijs, Spurtprijs, Constantinopelprijs, Oost-WestThuis-Best-prijs, Troostprijs. Indien een lid voor zijn verdiensten in de betreffende
competitiehelft reeds een prijs heeft gewonnen en in aanmerking zou komen voor een
andere prijs in diezelfde competitiehelft, dan ontvangt dat lid laatstgenoemde prijs
niet. Die prijs wordt dan toegekend aan het lid, dat vervolgens het meest in
aanmerking komt voor die prijs en aan wie nog geen prijs is toegekend. Indien
verscheidene leden gelijk eindigen voor een bepaalde prijs, ontvangen deze leden
gezamenlijk die prijs.
Artikel 48
Het lid, dat namens TAVERES aan de NTTB-competitie heeft deelgenomen en in een
competitiehelft het hoogste percentage partijen heeft gewonnen, wint de
Prestatieprijs. De prijs is een wisselbeker met daarin de namen van de winnaars ervan
gegraveerd.
Artikel 49
Het lid, dat namens TAVERES aan de NTTB-competitie heeft deelgenomen en de
grootste vooruitgang heeft geboekt in percentage gewonnen partijen ten opzichte van
de vorige keer dat het lid namens TAVERES deelnam aan de NTTB-competitie, wint
de Spurtprijs. Indien het lid de betreffende competitie uitkwam in een lagere klasse
dan de voorgaande, dan worden op zijn vooruitgang in procentpunten 30
procentpunten per klasse lager in mindering gebracht. Indien het lid de betreffende
competitie uitkwam in een hogere klasse dan de voorgaande, dan worden op zijn
vooruitgang in procentpunten 30 procentpunten per klasse hoger in meerdering
gebracht. Het lid dient tenminste drie competitiewedstrijden in beide vergeleken
competities gespeeld te hebben.
Artikel 50
Het lid, dat namens TAVERES aan de NTTB-competitie heeft deelgenomen en daarbij
de minste variantie in gewonnen partijen per competitiewedstrijd heeft gerealiseerd
en daarbij minimaal 20% van zijn partijen gewonnen heeft, wint de
Constantinopelprijs. De prijs is een mandje, dat minimaal één artikel per winnaar
bevat. De winnaar is verplicht aan de Constantinopelprijs een eigen bijdrage toe te
voegen.
Artikel 51
Het lid, dat namens TAVERES aan de NTTB-competitie heeft deelgenomen en in een
competitiehelft het laagste percentage partijen heeft gewonnen, wint de Troostprijs.
De prijs is een grote paarse zakdoek met daarop de namen van de winnaars van deze
prijs geborduurd. Het borduren dient te geschieden door de voorgaande winnaar van
deze prijs.
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Artikel 52
Het lid, dat namens TAVERES aan de NTTB-competitie heeft
deelgenomen en daarbij de hoogste heimweefactor heeft gescoord, wint de
Oost-West-Thuis-Best-prijs. De heimweefactor is: het percentage
gewonnen partijen thuis t.o.v. het aantal gespeelde partijen thuis gedeeld
door het percentage gewonnen partijen t.o.v. het aantal gespeelde partijen
thuis en uit. Het lid komt alleen in aanmerking voor deze prijs indien het lid
tijdens de betreffende competitiehelft minimaal één thuis- en één
uitwedstrijd heeft meegespeeld en thuis minimaal één wedstrijd heeft
gewonnen. De prijs is een mini-schoolbord met de tekst 'oost west thuis
best'. De naam van de winnaar is er met een roosje aan bevestigd. De
winnaar mag het roosje houden.
ALGEMEEN
Artikel 53
Het embleem van de vereniging ziet er uit als binnen het kader hiernaast.
Artikel 54
Het verenigingstenue bestaat uit:
a.
een blauw shirt met op de voorkant een geel verenigingsembleem (zie artikel
53) en verder een opdruk waaruit blijkt dat het de vereniging ‘TAVERES’ uit
‘EINDHOVEN’ betreft;
b.
een donkerblauwe of zwarte sportbroek.
Artikel 55
a. Er worden geen algemene ledenvergaderingen gehouden tijdens de officiële
academische vakanties van de Technische Universiteit Eindhoven.
b. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden te Eindhoven.
VAN DE SLOTBEPALINGEN
Artikel 56
In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement
zal worden voorgesteld.
Artikel 57
Zij, die oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en
donateurs ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. Bovendien wordt een afschrift als bedoeld aan alle leden en donateurs
toegezonden.
Artikel 58
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een meerderheid van
ten minste twee/-derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Na aanname door de
algemene ledenvergadering treden dit reglement en elke wijziging hierin onmiddellijk
in werking.
Artikel 59
Dispensatie van enig artikel of van een gedeelte van enig artikel van dit huishoudelijk
reglement behoudens dit artikel kan worden verleend door de algemene
ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of van ten minste 10 leden. Het voorstel
dat nauwkeurig de strekking en de duur van geldigheid aangeeft, moet op de
aankondiging van de algemene ledenvergadering waarop het in behandeling komt,
vermeld staan. Dispensatie wordt verleend indien de algemene ledenvergadering met
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen zich ervoor verklaart.
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Artikel 60
Het bestuur is belast met de uitleg van de statuten en het huishoudelijk
reglement, behoudens besluiten van de algemene ledenvergadering. In alle
gevallen waarin statuten en reglementen niet voorzien beslist het bestuur,
behoudens besluiten van de algemene ledenvergadering.
Artikel 61
De in artikel 17 van de statuten genoemde statutenwijziging dient op rechtsgeldige
wijze te geschieden. Dit houdt onder andere in dat een besluit tot statutenwijziging
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeft in een vergadering
waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is
niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met
een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 62
Alle leden en donateurs ontvangen bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar
van de statuten, alsmede van alle vastgestelde bijzondere reglementen, gelijk met
alle daarin later aangebrachte wijzigingen.
Aldus aangenomen d.d. 7 mei 2018 te Eindhoven door de algemene
ledenvergadering van de Eindhovense Studenten Tafeltennis Vereniging TAVERES.
Dit huishoudelijk reglement vervangt alle eerder aangenomen bekende en onbekende
huishoudelijke reglementen.
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