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Artikel 1
In de statuten, het Algemeen Reglement en het Districtsreglement van de KNLTB wordt, voor
zover daarin niet uitdrukkelijk anders is bepaald, verstaan onder:
Aangeslotenen

In de statuten aangeduide personen en/of organisaties die niet
een verenigingsrechtelijke maar een contractuele relatie met
de KNLTB hebben.
					
Aanklager
De Aanklager is een onafhankelijk orgaan binnen de KNLTB,
die bevoegd is om een zaak aanhangig te maken bij de tuchtraad.

Activiteitenbegroting

Raming van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de in
een kalenderjaar voorgenomen activiteiten.

Administratieve overtreding

Overtreding van een voorschrift of niet-nakomen van een
verplichting verband houdende met de organisatie van een
door de KNLTB of met goedkeuring van de KNLTB gehouden
evenement en als zodanig vermeld in het betreffende reglement.

Algemeen directeur

De door het Bondsbestuur benoemde persoon die aan het
hoofd staat van de beroepsorganisatie van de KNLTB.

Belanghebbenden bij de
tennissport voor besturen
van KNLTB verenigingen

a. praktiserende tennisleraren en tenniscoaches bij de vereniging, die een economisch belang hebben vanwege deze functie;
b. spelers, die voor de vereniging in competitieverband uitkomen en een economisch belang hebben;
c. exploitant(en) van tennisaccommodatie(s), die door de vereniging geheel of gedeeltelijk gehuurd of gebruikt word
d. werknemers en adviseurs van en stagiaires bij de vereniging.

Beroepsorganisatie

Organisatie van personen die werkzaamheden voor de KNLTB
verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst met de
KNLTB.

Boekjaar

Kalenderjaar.

Bond		

KNLTB.

Bondsbestuur

Het bestuur van de KNLTB.

Bondsfunctionaris

Persoon die door een daartoe bevoegde vergadering of orgaan
van de KNLTB is benoemd in een statutair of reglementair
bepaalde functie binnen de KNLTB.

Bondsfunctie
				

Een bij de statuten of reglementen bepaalde functie binnen de
KNLTB.

Bondsgedelegeerde		Persoon die namens de KNLTB in de ruimste zin toezicht houdt
op de organisatie van een goedgekeurde wedstrijd of
				
goedgekeurd toernooi en op de naleving van de reglementen
				
tijdens die wedstrijd of dat toernooi.
Bondsjaar

Kalenderjaar.
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Bondskaarthouder

Persoon die zonder lid van de KNLTB te zijn, als aangeslotene
het recht heeft verkregen deel te nemen aan door de KNLTB
goedgekeurde wedstrijden en als zodanig door de KNLTB is
ingeschreven.

Bondsleden

Personen die het lidmaatschap van de KNLTB bezitten via het
lidmaatschap van hun vereniging.

Commissie van Beroep

Het deel van de Raad van Beroep dat daadwerkelijk belast is
met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in
hoogste instantie in een specifieke zaak.

Competitie

Het geheel van jaarlijks door de KNLTB op landelijke schaal ge
organiseerde wedstrijden voor ploegen van verenigingen en
met toestemming van de KNLTB gevormde combinaties van
verenigingen.

Competitiereglement

Het reglement van de KNLTB als bedoeld in artikel 16 lid 4 van
het Algemeen Reglement.

Contributie voor bondsleden Op grond van de statuten vastgestelde geldelijke verplichting
welke jaarlijks dient te worden voldaan.
Districten
		
Districtsraad

Niet-rechtspersoonlijkheid bezittende, geografisch bepaalde
eenheden binnen de KNLTB.
Elk district kent een eigen raad. De Districtsraad is
verantwoordelijk voor het vertalen, uitdragen en zo nodig uitvoeren van het door het Bondsbestuur opgestelde beleid.

Districtsvergadering

Een vergadering waarin alle leden en wedstrijdcomités
ressorterend onder een district, al dan niet door vertegenwoordiging, toegang hebben.

Districtswerkgroep

Een door een Districtsraad of Districtsvergadering te
benoemen werkgroep.

Doping

De verboden middelen en methoden die zijn opgenomen op de
door de Wereld Anti-Doping Autoriteit (WADA) vastgestelde
dopinglijst.

Dopingcontroles

De op grond van het Dopingreglement uitgevoerde controles
op doping.

Goedgekeurd evenement

Een toernooi, goedgekeurd door de KNLTB, waaraan bondsleden en bondskaarthouders mogen deelnemen.

Integriteitscommissie		Klankbord voor de Compliance Officer bij integriteitsgevoelige
of lastige kwesties.
ITF				

Internationale Tennis Federatie.

Junioren

Personen die vóór de eerste januari van enig bondsjaar de
zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt.

Koninklijke Nederlandse
Lawn Tennis Bond
Landelijk beleid

Het overkoepelend orgaan van de tennissport en de
tennisverenigingen in Nederland.		
Het door de Ledenraad vastgestelde beleid.
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Landelijke commissie

Een door het Bondsbestuur ingestelde commissie voor een
specifiek aandachtsgebied.

Landelijke Commissie
Administratieve
Overtredingen
				
Landelijk evenement

Orgaan dat administratieve overtredingen beoordeelt in
eerste aanleg.
		
Een evenement dat niet door of namens een regio of district
wordt georganiseerd.

Landelijke Werkgroep

Een door het Bondsbestuur ingestelde werkgroep voor een
specifiek aandachtsgebied.

Leden		

De verenigingen, persoonlijke leden en bondsleden die het
lidmaatschap van de KNLTB bezitten.

Ledenpas

Het jaarlijks door de KNLTB aan zijn bondsleden af te geven
bewijs van het lidmaatschap van de KNLTB.

Ledenraad

De vergadering van afgevaardigden namens de leden die
tezamen de Algemene Vergadering van de KNLTB vormen.

Licentie

Een door de KNLTB afgegeven verklaring dat de betrokken
tennisleraar geschikt is en toestemming is verleend voor het
geven van de in deze verklaring omschreven tennislessen gedurende de in die verklaring omschreven periode.

Licentiereglement		Het reglement als bedoeld in artikel 16 lid 9 van het Algemeen
Reglement.
Meerderjarig

De leeftijd van achttien jaar bereikt hebbend.

Nationaal team

Een team van door de KNLTB geselecteerde spelers dat
uitkomt in wedstrijden namens de KNLTB.

NOC*NSF

De sportkoepel Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse
Sport Federatie.

Onderscheiding

Een officieel blijk van erkenning dat wordt gegeven aan een
persoon conform de bepalingen in het Algemeen Reglement.

Onderzoekscommissie

Door de Aanklager aangestelde commissie belast met
waarheidsvinding voor zaken die aanhangig zijn gemaakt.		

Ordemaatregel

Het met onmiddellijke ingang opleggen van een tijdelijke
beperking van de bewegingsvrijheid inzake rechten, taken,
functie(s), contacten en/of locatie(s).

Organen

Organisatorische eenheden van de KNLTB met een
zelfstandige beslissingsbevoegdheid.

Persoonlijke leden

De personen die wegens hun verdiensten door de KNLTB zijn
onderscheiden, alsmede personen die een bondsfunctie bekleden zonder bondslid te zijn.

Predikaat

Toevoeging aan een bestaande ledencategorie.

Raad van Beroep

Het orgaan dat belast is met het behandelen van
beroepszaken in hoogste instantie binnen de KNLTB.
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Regiocompetitie

Het geheel van jaarlijks door de KNLTB onder
verantwoordelijkheid van twee of meer Districtsraden op
regioniveau georganiseerde wedstrijden voor ploegen van
verenigingen en met toestemming van de KNLTB gevormde
combinaties van verenigingen.		

Regionale overlegstructuren Informele overlegsituaties tussen bondsfunctionarissen op
regionaal niveau.
Register van aangeslotenen

Het register waarin door de KNLTB persoonsgegevens van
aangeslotenen zijn opgenomen.

Register van leden

Het register waarin door de KNLTB persoonsgegevens van
leden zijn opgenomen.

Reglementen

De reglementen van de KNLTB.

Reglement Fair Play

Het reglement van de KNLTB als bedoeld in artikel 16 lid 11
van het Algemeen Reglement.

Senioren

Personen die vóór de eerste januari van enig bondsjaar de
zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.

Statuten

De statuten van de KNLTB.

Tennis Europe

Europese koepelorganisatie voor de tennissport.

Titel		

Eervolle toevoeging aan een bestaande ledencategorie.

Toernooireglement

Het reglement van de KNLTB als bedoeld in artikel 16 lid 3 van
het Algemeen Reglement.

Tuchtcommissie

Het deel van de tuchtraad dat daadwerkelijk belast is met de
uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in eerste
aanleg in een specifieke zaak.

Tuchtraad

Het orgaan dat belast is met het behandelen van zaken binnen
de KNLTB die de Aanklager aanhangig maakt.

Verenigingen

De verenigingen die het lidmaatschap van de KNLTB hebben
verkregen.		

Wedstrijd

Elke tennispartij welke niet het karakter heeft van een zuivere
oefenpartij; onder wedstrijden zijn ook begrepen demonstraties. Een tennispartij wordt in elk geval geacht een wedstrijd te
zijn, indien inschrijfgeld voor het spelen ervan is verschuldigd
of wanneer publiek wordt toegelaten.

Wedstrijdcomité

Een groep van personen, niet zijnde een vereniging, die zich
ten doel stelt één of meer wedstrijden te organiseren en als
zodanig als aangeslotene in contractuele relatie tot de KNLTB
staat.

Wedstrijden buiten KNLTB
verband
				

Wedstrijden die niet worden georganiseerd onder auspiciën
van de KNLTB of een organisatie waarbij de KNLTB is		
aangesloten.
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Artikel 2
Wanneer in de statuten of reglementen voor een persoon de mannelijke vorm van een
zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm hiervan bedoeld,
tenzij uit de strekking van het artikel anders blijkt. Ditzelfde geldt wanneer de vrouwelijke
vorm wordt gebruikt.
Wanneer in de statuten of reglementen enkelvoud wordt gebruikt wordt daarmee tevens
meervoud bedoeld, tenzij uit de strekking van het artikel anders blijkt. Ditzelfde geldt wanneer meervoud wordt gebruikt.
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Meer informatie: KNLTB.NL
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