HUISHOUDELIJK REGLEMENT N.T.V.B. V2021-1.0

Artikel 1:
1.1. Dit huishoudelijk reglement vormt één geheel met de statuten van de NTVB en is hier
onlosmakelijk mee verbonden.

Artikel 2:
2.1. Een organisatie die lid wil worden van de NTVB, dient een schriftelijk (e-mail) verzoek tot
toetreding te doen bij het NTVB-bestuur.
2.2. Het lidmaatschap loopt parallel aan een kalenderjaar, dus van 01-01 tot en met 31-12.
2.3. Leden conformeren zich aan het doel van de NTVB, proberen dit in ieder geval te benaderen.
2.4. Leden hebben altijd de intentie om onderling samen te werken en zullen alles in het werk stellen
om samenwerking na te streven.
2.5. Nieuwe leden moeten naar waarheid alle door of namens het NTVB-bestuur gevraagde opgaven
en inlichtingen die relevant zijn voor beoordeling tot toetreding als lid verschaffen.
2.6. Leden zijn verplicht om op geregelde basis een competitie, toernooien of andere (niet
commerciële) tafelvoetbalactiviteiten te organiseren.
2.7. Commerciële partijen zijn uitgesloten van het verkrijgen van een lidmaatschap.
2.8. De aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen door het NTVB-bestuur voor een bepaalde
tijd geheel of gedeeltelijk worden ontzegd aan hen die zich schuldig maken aan overtreding van de
bepalingen in dit reglement of de statuten.
2.9. De bepaling in artikel 2.8. geldt ook voor ereleden en leden van verdienste.
2.10. Een lid die uit het verband van de NTVB wenst te treden meldt dit schriftelijk (e-mail) aan het
NTVB-bestuur. Het lid ontvangt hiervan binnen twee (2) weken een schriftelijke bevestiging (E-mail).
2.11. Het lidmaatschap kan worden beëindigd per 31-12 van het lopend jaar.
2.12. Zonder wederopzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor de periode van één
(1) jaar.

Artikel 3:
3.1. Het NTVB-bestuur kan overgaan tot schorsing of vervallenverklaring van het lidmaatschap bij:
3.1.a het schaden van de belangen van de NTVB en/of de tafelvoetbalsport.
3.1.b het plegen van bedrieglijke handelingen.
3.1.c het niet na komen van aangegane verplichtingen.
3.2. Schorsing kan maximaal twee (2) maanden duren waarna het NTVB-bestuur een besluit neemt
tot het opheffen van de schorsing ofwel over te gaan tot vervallenverklaring van het lidmaatschap.

Artikel 4:
4.1. Elk lid betaalt per kalenderjaar een door de ALV vastgesteld bedrag als contributie per team.
4.1.a Het genoemde bedrag in artikel 4.2. kan maximaal € 350 bedragen.
4.2. Voor toernooien die in een ranking moeten worden verwerkt betaalt de organisator een door de
ALV vastgesteld bedrag als toernooifee per geregistreerde speler.
4.2.a het vastgesteld bedrag in artikel 4.2. vervalt als een aangesloten lid de in ditzelfde artikel
bedoelde verwerking zelf verzorgt.
4.3. Een lid betaalt rechtstreeks de kosten van een ITSF-toernooi aan de ITSF. (Zie tarief onder
art.12).
4.3.a Voor het registreren van een toernooi bij de ITSF door de NTVB zijn er geen kosten verbonden.
4.4. Alle geldmiddelen dienen per bank aan de NTVB te worden overgemaakt
(NL34RABO0151804249 ten name van NTVB te Maastricht).

Artikel 5:
5.1. Het bestuur kan zich in haar uitvoering laten ondersteunen door commissies.
5.2. Een bestuurslid kan zitting nemen in een commissie met uitzondering van de
kascontrolecommissie.
5.3. Het bestuur kan ook personen die geen lid zijn van een vereniging vragen zitting te nemen in een
commissie.
5.4. De NTVB heeft de intentie dat niemand langer dan 8 jaar deel uitmaakt van het bestuur.
5.5. De ALV kan jaarlijks besluiten om een bestuurslid bij meerderheid van stemmen af te zetten.
5.6. Het bestuur heeft de mogelijkheid om een bestuurslid per direct uit zijn functie te zetten wegens
wanbeleid.

Artikel 6:
6.1. De kascontrolecommissie bestaat uit minimaal 2 personen en heeft tot taak:
6.1.a Het controleren van het kasboek en verlies en winstrekening.
6.1.b Het controleren van de bankrekeningen én kasgeld.
6.1.c Bij akkoord rapport opstellen en ondertekenen.
6.1.d Het uitbrengen van advies aan het bestuur.
6.1.e Bij akkoord de ALV te vragen om het bestuur decharge te verlenen.
6.2. Bij gebleken onregelmatigheden is de commissie verplicht om hiervan melding te maken via een
e-mail aan voorzitter én secretaris.

6.3. De leden van de kascommissie treden ieder jaar af en zijn aansluitend meteen weer herkiesbaar.

Artikel 7:
7.1. Algemene ledenvergaderingen (ALV) worden uitgeschreven door het NTVB-bestuur.
7.2. Het aantal vergaderingen hangt af van het verloop van het bondsleven, doch minimaal één (1)
keer per jaar.
7.3. Toegang tot de ALV hebben afgevaardigden van alle bij de NTVB aangesloten leden.
7.4. Ieder lid heeft het recht om maximaal 2 personen af te vaardigen naar de ALV.
7.4.a Ieder lid maak tenminste een (1) week voor de ALV kenbaar welke personen er afgevaardigd
worden.
7.5. In geval van stemming kan ieder lid één (1) geldige stem per afgevaardigde uitbrengen.
7.5.a Bij afwezigheid van een (1) van de twee (2) afgevaardigden heeft het lid recht op een tweede
(2e) stem bij volmacht.
7.5.b Bij afwezigheid van twee (2) van de twee (2) afgevaardigden verspeelt het lid het volledige
stemrecht.
7.6. De bestuursleden van de NTVB behartigen bij stemming alleen de belangen van de NTVB en
mogen geen stem uitbrengen voor een ander lid.

Artikel 8:
8.1. Als een vereniging een ITSF-toernooi wil organiseren dient hij dit minstens twee (2) maanden
voor toernooidatum aan te vragen bij de NTVB.
8.1.a Om überhaupt voor goedkeuring van het toernooi in aanmerking te komen dient aanvrager alle
relevante gegevens aan te leveren via een (digitaal) aanvraagformulier.
8.1.b De NTVB kan op basis van gegronde redenen de aanvraag afwijzen.
8.1.c Aanvrager ontvangt meteen na besluit door de ITSF schriftelijk (e-mail) bericht hierover.
8.2. Challengers en andere niet ITSF-toernooien dienen minimaal 14 dagen voor aanvang van het
toernooi schriftelijk (e-mail) te worden aangevraagd bij de NTVB.
8.2.a Aanvrager ontvangt binnen een week een reactie op de aanvraag.
8.2.b Bij tijdige aanmelding verzorgt de NTVB de registratie op de website.
8.2.c Bij tijdige aanmelding worden achteraf de (aangeleverde) resultaten op de website en dus in de
betreffende ranking verwerkt.
8.3. Als de resultaten door de NTVB in een ranking moeten worden verwerkt dan is het gebruik van
TIFU (toernooi-software) verplicht.

8.4. Leden zijn verplicht om binnen vier dagen toernooiresultaten te uploaden naar de website of via
email te versturen naar het NTVB-bestuur.
8.5. Leden zijn (mede) verantwoordelijk voor het goed beheren van de spelersdatabase.
8.6. De NTVB zorgt voor jaarlijkse update van de onlinedatabase van TIFU.
8.6.a Het gebruik van de meest actuele versie van de TIFU-software is verplicht.
8.6.b De in 8.6.a genoemde versie is beschikbaar via www.dtfb.de of www.tafelvoetbal.nl
8.6.c De “DTFB” versie dient geconfigureerd te worden voor “Nederlands” gebruik
8.6.d De juiste instellingen zijn te raadplegen via www.tafelvoetbal.nl
8.6.e In Tifu ingevoerde resultaten zijn te raadplegen via www.tifu.info
8.7. Jaarlijks kan de NTVB een door de ITSF vastgesteld aantal ITSF-toernooien gunnen aan de leden.
De NTVB is leidend én bepalend in deze gunning waarna een besluit door ITSF volgt.
8.8. Het in artikel 8.7. genoemd aantal toernooien is verbonden aan het soort ITSF-lidmaatschap en
kan dus gewijzigd worden.
8.9. Alle regels m.b.t. toernooien en ranglijsten zijn te raadplegen op www.tafelvoetbal.nl.

Artikel 9:
9.1. De NTVB probeert haar doelen onder andere te bereiken door;
9.1.a Het organiseren én houden van een Nationaal overleg.
9.1.b Het organiseren van een landelijke competitie.
9.1.c Het organiseren van de Nederlandse kampioenschappen.
9.1.d Het faciliteren van (Challengers) toernooien in de vorm van (toernooi)-software, knowhow en
presentatie op de website.
9.1.e Het inrichten van een ranking.
9.1.f Het ondersteunen van haar leden.
9.1.g Het afvaardigen van team NL naar een WC of een WCS.
9.1.h Het ter beschikking stellen aan de leden van een eigen sectie op de website.
9.1.i Het in bruikleen ter beschikking stellen van wedstrijdtafels.

Artikel 10:
10.1. De verwerking van persoonsgegevens van de leden van de NTVB gebeurt volgens ons privacy
statement (AVG/GDPR) en is te raadplegen op onze website www.tafelvoetbal.nl.

Artikel 11:

11.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet heeft de NTVB het recht om in voorkomende
gevallen hierover een besluit te nemen.

Artikel 12:
Voor 2021 is door de ALV bepaald dat:
12.1. De contributie is vastgesteld op € 10,00 per team (artikel 4.1.).
12.2. De toernooifee is vastgesteld op € 0,50 per geregistreerde speler (artikel 4.2.).
12.3. De peildatum voor het aantal teams is vastgesteld op 31 januari (art 7.3.a statuten).
Voor 2020 is door de ITSF bepaald dat:
12.4. De kosten voor een Pro-tour € 150,00 per toernooi bedragen (artikel 4.4.a).
12.5. De kosten voor een Master-toernooi € 300,00 per toernooi bedragen (artikel 4.4.a).
12.6. Het aantal aan de NTVB toegekende Pro-tours is vastgesteld op twee (2) (artikel 8.7. en artikel
8.8.).
12.7. Het aantal aan de NTVB toegekende Master-toernooien is vastgesteld op een (1) (artikel 8.7. en
artikel 8.8.).
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