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::e=::w -z:X:e reactie en bijlage van de afdeling Juridische Zaken KNLTB naar aanleiding van voorgestelde 
:5:3::::::""':!" 3'" 

_ ... -.. ....... -...... =....,~· :e;!ement van Tennisclub DelfzijL 
.::.=. -;:p- ?2..- aë;ng van ons gesprek woensdag 7 november 2012. 

= ~"iaat Tennisclub Delfzijl 

_ ~ ~ezaken@knltb.nl 

-= -e:::ronsema@hotmail.com 
· <#knltb.nl 

--=-= -.,, 21 Nov 201112:16:57 +0100 

::.a::-e ~r Bronsema, 

-= =. age vindt u onze reactie op de voorgestelde statuten en het huishoudelij k reglement van TCD. 

-=- -ç Juridische Zaken 
=-..::~ '2..'1 den Oever 

_ ~ 3ondsbureau 
::;-_...;c ;eg 4 =- =Amersfoort 

-:S::l!S :617 
: 3,:J Amersfoort 
-1302600 

~ 
=~ ;e;evens in dit elektronisch document en de eventuele bijlagen zijn 
~- clijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit 
-~-- ., et voor u bestemd is, is het strikt verboden de inhoud daarvan op 
=--=:c ;ze bekend te maken of te vermenigvuldigen. 
:-: ::::O.....,.."atie wordt zorgvuldig samengesteld. De KNL TB kan echter niet 

l -_012 



Geachte heer Bronsema, 

Naar aanleiding van uw e-mail, die wij op 16 november 2011 ontvingen betreffende de statutenwijzi
ging van TCD, berichten wij u als volgt. 

:::le antwoorden op uw vragen over de statuten luiden als volgt. 

• Ondersteunende leden zijn hetzelfde als donateurs, zie artikel 4 lid 1 sub e. 
• Op grond artikel 10 lid 5 van de statuten mogen donateurs adviseur zijn van een commissie. 
• Een e-mail om aan te melden of op te zeggen is in principe rechtsgeldig . Bij aanmelding moet 

iemand natuurlijk wel een aanmeldingsformulier inleveren en de aanmelding moet worden be
oordeeld door het bestuur. Het bestuur zou iemand namelijk kunnen weigeren als lid. 

• U mag dit aanpassen hoe u wilt. 
• U mag de statuten op de website of in het clubblad zetten of op aanvraag aan leden verstrek

ken. De keuze is aan u, zolang een lid er maar over kan beschikken indien hij dit wil. 

- et bestuur van de KNL TB heeft geen bezwaar tegen de door uw vereniging voorgestelde statuten en 
-:et huishoudelijk reglement. Graag ontvangen wij een afschrift van de notariële akte . 

• ~et vriendelijke groet, 

LTB 
-.:deling Juridische Zaken 
,'r Ellen van den Oever 
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