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Artikel 17.
a. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende, geschieden in
de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
b. De najaars-ALV, zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten, vindt gewoonlijk
plaats rond begin oktober.
c. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voordracht van een nieuw bestuur.
Wijzigingsvoorstel:
a. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voordracht van een nieuw bestuur.
b. Zoals bepaald in artikel 13 van de statuten wordt de voorzitter door de algemene
vergadering op functie ingestemd. De stemming op overige kandidaatsbestuursleden
geschiedt individueel in dezelfde vergadering.
c. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende, geschieden in
de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
d. De najaars-ALV, zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten, vindt gewoonlijk
plaats rond begin oktober.

Artikel 19. Financiële rechten en plichten
e. Ieder lid dat namens de vereniging, bijvoorbeeld in het kader van een bestuurs-of
commissiefunctie, uitgaven heeft gedaan namens de vereniging, is verplicht om
binnen vier weken na afloop van het boekjaar waarin de uitgaven zijn gedaan deze
uitgaven kenbaar te maken aan de penningmeester van de vereniging. Indien een lid
geen bon heeft van een aankoop, dient er een declaratieformulier te worden ingeleverd
bij het bestuur binnen vier weken na afloop van het evenement waar de uitgave
betrekking op had. Het bestuur beslist over vergoeding van de kosten.
Wijzigingsvoorstel:
e. Na afloop van een evenement kan ieder lid dat uitgaven heeft gedaan namens de
vereniging, bijvoorbeeld in het kader van een bestuurs- of commissiefunctie, binnen
vier weken na afloop van het evenement een declaratie doen bij de penningmeester
van de vereniging. Indien de gemaakte kosten geen betrekking hebben op een
evenement, geldt het moment van uitgave als referentiedatum. Indien een lid geen bon
heeft van een aankoop, dient er een declaratieformulier te worden ingeleverd. Het
bestuur beslist over vergoeding van de kosten.

Artikel 11.
Zoals beschreven in artikel 7 lid 8 van de statuten kan het bestuur de leden die op 1 september
van het nieuwe seizoen minstens twee jaar niet meer staan ingeschreven bij een Nederlandse
Hogeschool of Nederlandse Universiteit, uitschrijven als lid. Het bestuur zal van deze
bevoegdheid gebruik maken, tenzij het bestuur gebruikmaking van deze bevoegdheid niet in
het belang van de vereniging acht.
Wijzigingsvoorstel
a. Zoals beschreven in artikel 7 lid 8 van de statuten kan het bestuur de leden die op 1
september van het nieuwe seizoen ten minste twee jaar niet meer staan ingeschreven
bij een Nederlandse Hogeschool of Nederlandse Universiteit, uitschrijven als lid. Het
bestuur zal van deze bevoegdheid gebruik maken, tenzij het bestuur gebruikmaking
van deze bevoegdheid niet in het belang van de vereniging acht.
b. Indien het aantal leden niet toereikend is voor de teamindeling, zullen de oud-leden
die ten minste twee jaar niet meer staan ingeschreven aan een Nederlandse
Hogeschool of Nederlandse Universiteit, op volgorde van meest recente afstudeerdan wel uitschrijfdatum als eerste in aanmerking komen om één speelseizoen lid te
blijven.

Nieuw bestuursbesluit
Voor seizoen 2019-2020 geldt dat dubbelspelers die in seizoen 2017-2018 reeds bij hun
huidige teams ingeschreven stonden mogen blijven, zolang zij voldoen aan artikel 6
huishoudelijk reglement, ook al zijn er bij voorinschrijving drie dubbelspelers.

