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 Walem TTC augustus 2018 

Intern reglement van Tafeltennisclub Walem TTC 
 

 

Algemene bepalingen 
 

❖ TTC Walem is een open club waar een vriendschappelijke sfeer heerst. 

❖ Elke tafeltennisser(ster) van elk niveau is bij ons welkom. Voor niet recreanten trachten 

wij voor elk niveau een aangepaste competitie te bieden. 

❖ Noch spelers noch bestuursleden worden vergoed voor geleverde prestaties in deze 

functie. 

❖ Het thuislokaal is gevestigd in de sporthal Arena, Pastorijstraat 50 te 2800 Mechelen 

(Walem). 

 

Bestuur 
 

❖ Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden: de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. 

❖ Beslissingen worden door het bestuur in overleg genomen, of bij meerderheid van 

stemmen volgens het democratische principe. Deze beslissingen dienen steeds ter 

bevordering van de clubwerking te zijn. Minstens de helft van de bestuursleden dienen 

aanwezig te zijn om een geldige beslissing te kunnen nemen. 

❖ Elk lid van Walem TTC kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie binnen de 

vereniging. Er wordt beslist op basis van een democratische stemming: elk lid van 

Walem TTC heeft één stem (volmacht geven is mogelijk, volmacht dient schriftelijk te 

gebeuren). Leden die zich onthouden van stemmen, verklaren zich akkoord met de 

uitslag van de stemronde. 

Indien meerdere kandidaten voor 1 functie en het aantal stemmen is ex aequo voor 2 

of meer kandidaten, ligt de uiteindelijke beslissing bij het bestuur. 

❖ Een ontslagnemend bestuurslid verwittigt schriftelijk het bestuur minstens 2 weken 

voor de algemene ledenvergadering. 

❖ Alle leden kunnen hun voorstellen en grieven aan het bestuur melden. Dit kan 

mondeling, per e-mail of door een brief te richten aan het bestuur of 1 bestuurslid. 

 

Algemene ledenvergaderingen 
 

❖ Jaarlijks worden er 1 à 2 ledenvergaderingen gepland.  

❖ De ledenvergadering heeft als doel: 

o Verschaffen van informatie over het voorbije seizoen 

o Toelichting van de financiële toestand van de vereniging 

o Toelichting van de ploegensamenstelling voor het volgende seizoen 

❖ Op de algemene ledenvergadering kan er enkel beslist worden over vooraf 

aangekondigde punten op de agenda.  Deze agenda wordt vooraf naar alle leden 

gestuurd.  

 

Lidmaatschap 
 

❖ Het bedrag van het lidgeld wordt elk jaar door het bestuur bepaald en wordt steeds 

voor de inschrijvingen van volgend seizoen bekend gemaakt. Dit bedrag hangt af van 

de bijdrage kompetitie VTTL, van het gevraagde huurgeld voor de sporthal Arena en 

desgevallend van aankoop materialen. 

❖ Al onze leden dienen zich te houden aan onderstaande reglementeringen: 

o Het intern reglement van Walem TTC. 

o De reglementering in de lokalen van de tegenstrevers waar ze zich bevinden. 

o De reglementering in de tornooilokalen van tornooien waaraan ze deelnemen. 

o De federatie, voor zover de activiteiten in dit kader plaats hebben. 
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Interclubcompetitie 
 

❖ Elke ploeg in competitie stelt in het begin van het seizoen een kapitein aan. 

De ploegkapitein is verantwoordelijk voor: 

o Ophalen sleutel van sporthal Arena bij de secretaris. 

o De ploegsamenstelling. 

Indien de kapitein er niet uitgeraakt, neemt het bestuur een beslissing. 

o Organisatie vervoer bij een niet thuiswedstrijd. 

o Correct invullen en verzenden van de wedstrijdbladen via programma Frenoy 

(laptop). 

o Terugbezorgen sleutel van sporthal Arena bij de secretaris. 

❖ Spelers dienen de kapitein zo spoedig mogelijk te verwittigen bij ziekte of belet, dit om 

eventuele boetes te vermijden. 

❖ De ploegkapitein heeft gratis beschikking over wedstrijdballen voor de competitie. 

Trainingsballen kunnen aangekocht worden bij het bestuur. 

❖ Bij opzettelijk beschadigen van sportmateriaal worden alle kosten verhaald op de 

betrokkene(n). 

❖ Toegang tot sporthal Arena kan enkel met aangepaste sportschoenen: geen zwarte 

zolen. 

❖ Tijdens wedstrijden wordt van iedereen verwacht zich sportief te gedragen. Dwz geen 

scheldpartijen of ruzies, niet provoceren, geluidshinder beperken, niet achter de naburige 

tafel(s) lopen terwijl daar nog een balwisseling bezig is. Kortom niemand hinderen, zodat 

het voor ons allen aangenaam sporten is. 

❖ Bij competitie wordt sporthal Arena een ½ uur voor aanvang van de wedstrijden geopend 

(19u30).  

❖ Tijdens alle officiële wedstrijden dienen onze leden de hen ter beschikbaar gestelde 

clubkledij te dragen. 

 

Overige 
 

❖ Voor het opstellen en opbergen van de tafels tijdens de trainingen en clubavonden 

wordt gerekend op ieders medewerking, zodat niet steeds dezelfde personen dit hoeven 

te doen. Tijdens competitiewedstrijden dienen alle spelers minstens een half uur voor 

aanvang aanwezig te zijn, zodat iedereen samen de telborden, teltafels en 

tussenschotten kan opstellen en er zo nog tijd over is om op te warmen, voor zowel 

thuisploeg als bezoekers. Ook na het beëindigen van de wedstrijden moeten alle 

ploegen samen opruimen wat nodig is. 

Alle tafels moeten op slot zijn door middel van een ketting. 

❖ Roken in de sporthal (ook de bar) is verboden. 

❖ Op het eind van de avond dient iedereen zijn rekening te betalen. Er wordt geen krediet 

verleend. 

❖ Teneinde de sociale contacten aan te moedigen, kunnen koude hapjes na de wedstrijd 

aangeboden worden aan de tegenstrever. Het bedrag dat hieraan mag gespendeerd 

worden, wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur. Terugbetaling van onkosten kan 

enkel door voorleggen van een kasticket van de aangekochte goederen. 

❖ Terugbetaling van vervoerskosten is mogelijk voor de verplaatsingen in het kader van 

de competitie. 

Bedrag van de terugbetaling is gebaseerd op het aantal kilometers tussen sporthal 

Arena Walem en het lokaal van de tegenstrever. Dit bedrag is jaarlijks te herzien en 

wordt bepaald door de leden van het bestuur. 

Als referentie voor het aantal kilometers wordt het aantal km genomen van de 

routeberekening op website http://nl-be.mappy.com/  

 

 

 

 

 

http://nl-be.mappy.com/
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Financiën 
 

❖ Alle inkomsten van de vereniging worden na aftrek van de onkosten ook terug in de 

vereniging geïnvesteerd. Eventuele overschotten worden door de vereniging beheerd 

om latere kosten te kunnen dekken. 

❖ De penningmeester rapporteert op de ledenvergaderingen de financiële toestand. 

❖ Elk lid kan tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen inzage krijgen in de boekhouding 

van de vereniging. 

❖ Het bestuur en in het bijzonder de penningmeester trachten de financiële situatie van 

de club gezond te houden. Zo zullen alle uitgaven en inkomsten op elkaar afgestemd 

worden om een gezonde financiële toestand te verzekeren. 

 

Slotbepalingen 
 

❖ Ieder lid dient de bepalingen in dit interne reglement nauwgezet te volgen. Het bestuur 

behoudt zich het recht voor om sancties te treffen t.o.v. leden die de reglementen 

overtreden. Het reglement kan opgevraagd worden bij de leden van het bestuur en 

wordt gepubliceerd op de website van Walem TTC 

(http://users.telenet.be/WalemTTC/). 

❖ Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke diefstallen, 

vernielingen of verlies van persoonlijke bezittingen en ongevallen.  

Voor sportongevallen van onze leden is de club verzekerd bij de federatie. 

❖ Bestuursleden kunnen nooit persoonlijk, noch via hun vermogen aansprakelijk worden 

gesteld. 

 

 

Dit interne reglement werd goedgekeurd door het bestuur op 25 augustus 2018. 

 

  

 


