
    ZAMBESI TENNISKLUB KONSTITUSIE 

 

1. NAAM 

 

(a) Die naam van die klub is die ZAMBESI TENNISKLUB. 

 

2. DOELSTELLINGS 

 

(a) Om in die algemeen die spel en belange van tennis te bevorder 

(b) Om ware sportmangees by lede aan te kweek. 

 

3. KLEURE 

 

Erkende tennisdrag. 

 

4. BESTUUR 

 

(a) Die Dagbestuur en beheer van die klub is gevestig in ‘n komitee bestaande uit die 

Voorsitter, Ondervoorsitter, Toernooisekretaris, Sekretaris/esse, Penningmeester, 

terreinbeampte en Verversingshulpe. 

 

(b) Besluite en handelinge van die Bestuur is bindend vir die lede van die klub. 

 

5. LIDMAATSKAP 

 

(a) Die klub  bestaan uit aktiewe tennisspelers en erelede. 

 

(b) Ledetal is tot maksimum van 18 aktiewe spelers per baan beperk. 

 

(c) Aansoeke om lidmaatskap moet op die voorgeskrewe vorm ingedien word. 

 

(d) ‘n Kandidaat vir lidmaatskap moet, indien moontlik, deur ‘n lid van die klub voorgestel 

en gesekondeer word. 

 

(e) Sodra ‘n lid deur die Komitee aanvaar word moet die toetreegeld en ledegeld vir ‘n 

tydperk van drie maande vooruit betaal word. 

 

(f) Op aanbeveling van die Dagbestuur kan lewenslange ere-lidmaatskap deur enige 

Algemene Jaarvergadering van lede verleen word aan enige persoon wat uitnemende 

diens aan die klub gelewer het of aan vooraanstaande persone in die tenniswêreld.  

Kennisgewing van sodanige aanbeveling moet behoorlik op die agenda van die 

Algemene Jaarvergadering geplaas word. 

 

(g) Registrasie van lidmaatskap word voorbehou. 



 

6. BEëINDIGING VAN LIDMAATSKAP 

 

(a) Geskied deur een maand vooruit skriftelik kennis te gee van die voorneme om uit die 

klub uit te tree. 

 

(b) Indien die Dagbestuur met ‘n meerderheid van stemme daartoe besluit. 

 

7. SKORSING 

 

(a) Enige lid wat in gebreke bly om enige van sy verpligtinge teenoor die klub na te kom 

nieteenstaande die uitdruklike versoek van die Dagbestuur, kan deur die Dagbestuur 

geskors word. 

 

(b) Geskorste lede kan hulle op ‘n spesiale Algemene Jaarvergadering beroep en hulle saak 

daar stel vir oorweging. 

 

(c) In gevalle van wangedrag en/of oortreding van die bepalings van die konstitusie het die 

Dagbestuur die reg om die skuldige lid of lede summier te skors en hangende die 

goedkeuring van die Algemene Jaarvergadering sodanige lid of lede se lidmaatskap te 

beëindig. 

 

8. VERLOF 

 

(a) Verlof kan vir ‘n tydperk van hoogstens drie maande toegestaan word aan ‘n lid wie se 

ledegeld nie agterstallig is nie, mits die rede waarom die verlof verlang word, vir die 

Dagbestuur aanvaarbaar is, maar die lid bly nog verantwoordelik vir die helfte van die 

ledegelde vir die tydperk. 

 

(b) Siekverlof sal slegs aan lede toegestaan word wat vir ‘n tydperk van 2 maande en langer 

ongeskik is om te speel, in welke geval die lid verantwoordelik bly vir die helfte van die 

ledegelde vir die tydperk. 

 

(c) Alle aansoeke om verlof moet skriftelik ingedien word. 

 

9. TOETREEGELD EN LEDEGELD 

 

(a) Sal jaarliks by die Algemene Jaarvergadering bepaal word. 

 

(b) Ledegeld per gesin sal soos volg bepaal word: 

Man en vrou betaal vol ledegeld. 

Alle afhanklike kinders sal teen ‘n spesiale tarief wat by die Algemene Jaarvergadering 

bepaal sal word. 



(c) Alle ledegeld is drie maandeliks vooruitbetaalbaar. 

 

10. AGTERSTALLIGE LEDEGELD 

 

(a) Ingeval enige lid se ledegeld agterstallig is vir ‘n tydperk van drie maande of langer moet 

sy/haar aandag deur skriftelik kennisgewing daarop gevestig word.  Indien die ledegeld 

nie binne veertien dae vanaf sodanige kennisgewing betaal is nie, hou die wanbetaler, 

tensy die Dagbestuur anders besluit, op om lid van die klub te wees. 

 

11. ALGEMENE VERGADERINGS 

 

(a) Die Algemene Jaarvergadering word gedurende Maart van elke jaar gehou. 

 

(b) Die Dagbestuur kan ter eniger tyd ‘n spesiale Algemene Jaarvergadering belê en moet, 

by ontvangs van ‘n versoek geteken deur minstens 50 % lede van die klub, ‘n 

vergadering byeenroep ten einde die bepaalde sake te oorweeg wat in sodanige versoek 

uiteengesit is. 

 

(c) Daar moet minstens veertien dae skriftelik kennisgewing aan lede gegee word deur dit 

op die kennisgewingbord aan te bring van alle Algemene Jaarvergaderings, met 

vermelding van die datum, plek, tyd en sake wat bespreek sal word. 

 

(d) ‘n Afskrif van die Jaarverslag en Balansstaat moet minstens ‘n week voor die Algemene 

Jaarvergadering aan lede beskikbaar gestel word of/en op die kennisgewingbord 

aangebring word. 

 

12. VERRIGTING OP ALGEMENE VERGADERINGS 

 

(a) 50 % van die lede van wie alle ledegeld betaal is, maak ‘n kworum uit op die Algemene 

Jaarvergadering of enige Spesiale Algemene Vergadering. 

 

(b) Indien daar nie binne ‘n halfuur na die tyd wat vir die vergadering vasgestel is, ‘n kworum is 

nie, maak die lede wat teenwoordig is ‘n kworum uit en kan hulle die sake verrig waarvoor 

die vergadering belê is. 

 

(c) Op die Algemene Jaarvergadering lei die Voorsitter die verrigtinge.  In sy afwesigheid die 

Ondervoorsitter.  By afwesigheid van beide tree enige lid wat behoorlik deur die vergadering 

gekies is as voorsitter op. 

 

(d) Op die Algemene Jaarvergadering lê die Dagbestuur ‘n verslag voor van die klub se 

werksaamhede vir die jaar, tesame met die finansiële staat behoorlik nagegaan en 

gesertifiseer deur die persoon of persone wat vir die doel deur die Komitee benoem is. 

 

(e) Die lede van die klub kies op die Algemene Jaarvergadering die Bestuurskomitee vir die 

volgende jaar, soos saamgestel volgens reël  4. 



 

(f) Slegs aktiewe lede is verkiesbaar as gewone bestuurslede. 

 

(g) Die Bestuurskomitee vergader minstens een keer elke maand.  Die Sekretaris moet drie dae 

vooraf kennis gee van alle Bestuurskomiteevergaderings, waarop vyf lede ‘n kworum 

uitmaak. 

 

(h) Enige Bestuurslid wat sonder afwesigheidsverlof of grondige rede van drie agtereenvolgende 

vergaderings afwesig is, verbeur sy lidmaatskap van die komitee.  Die Bestuurskomitee vul 

enige vakature aan wat gedurende die jaar mag ontstaan. 

 

(i) Op alle vergaderings het elke lid een stem.  Die voorsitter het benewens sy gewone stem 

ook ‘n beslissende stem.  Op Komiteevergaderings word met handopstekings gestem en op 

Algemene Jaarvergaderings met handopstekings of per stembrief na gelang die meerderheid 

van die aanwesige lede mag besluit.  Wanneer daar per stembrief gestem word, moet twee 

stemopnemers deur die vergadering aangewys word. 

 

(j) Die konstitusie kan alleen gewysig, verander of aan toegevoeg word deur die Algemene 

Jaarvergadering, met dien verstande dat skriftelike kennisgewing van enige voorgestelde 

wysiging, verandering of toevoeging een week vooraf op die kennisgewingbord moet 

verskyn en ook dat sodanige wysigings, verandering of toevoeging aangeneem word deur 

ten minste twee-derdes van ‘n behoorlike saamgestelde vergadering van die klub. 

 

(k) Aangeleenthede waarvoor geen voorsiening in die konstitusie gemaak is nie, word aan die 

Dagbestuur voorgelê vir behandeling en beslissing. 

 

(l) Elke lid moet gratis voorsien word van ‘n afskrif van die konstitusie van die klub en alle 

wysigings wat van tyd tot tyd aangebring word. 

 

13. FINANSIES 

 

(a) Alle ledegeld van die klub behalwe R50,00 (vyftig Rand) vir kleinkas, moet namens die klub in 

‘n erkende finansiële instelling gestort word.  Alle tjeks en of onttrekkings wat namens die 

klub gedoen word, moet deur die Sekretaris/Penningmeester geteken word en mede-

onderteken word deur die Voorsitter, of in sy afwesigheid die Ondervoorsitter. 

 

(b) Die ampsdraers van die klub moet alle permanente stukke en boeke van die klub sorgvuldig 

bewaar en aan hulle opvolgers oorhandig sodat al die geskiedkundige gegewens aangaande 

die klub nie verlore gaan nie. 

 

(c) Die Finansiële Jaar strek van 1 Maart tot 28 Februarie die volgende jaar. 

 

 

 

 



14. VERTOLKING VAN REëLS 

 

(a) Ingeval daar enige geskil ontstaan oor die betekenis of vertolking van enige van hierdie 

reëls, wat van tyd tot tyd deur die Dagbestuur opgestel is, moet die beslissing van die 

Dagbestuur aanvaar word.  Enige lid wat ontevrede is met die Dagbestuur se beslissing 

kan die geskilpunt voor die volgende Algemene Jaarvergadering lê na veertien dae 

kennisgewing daarvan aan die Sekretaris/Pennismeester .  Die beslissing van sodanige 

Algemene Jaarvergadering is finaal en bindend. 

 

15. KLAGTES 

 

(a) Alle klagtes en wenke moet skriftelik by die Sekretaris/Penningmeester ingedien word. 

  

 


