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Organisatie en reglement
1.	De KNLTB kent territoriale districten, zoals bepaald in de statuten. De Ledenraad stelt
het aantal districten vast.
2.	Het Districtsreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad.
Het bepaalde in artikel 21 van de statuten is op de vaststelling en wijziging van dit
reglement van toepassing.
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Leden en aangeslotenen
1.	De leden en aangeslotenen ressorteren onder een district op de wijze zoals is bepaald
in artikel 16 van de statuten.
2.	De Districtsraad bevordert dat personen die buiten het verband van de verenigingen
aan wedstrijden in het district willen deelnemen zich als bondslid bij een vereniging
aanmelden.
3.	De bondsleden worden in hun district vertegenwoordigd door hun vereniging.
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Taken en bevoegdheden district
1.	De districten hebben tot taak medewerking te verlenen aan het bereiken van de
doelstellingen van de KNLTB.
2.	Deze medewerking zal met name geschieden op de volgende wijze:
a. door het geven van voorlichting over en het bevorderen van het tennisspel;
b.	door het regelen, respectievelijk het doen regelen van Districtskampioenschappen;
c.	door het regelen, respectievelijk het doen regelen van
Districtsjeugdkampioenschappen en het uitschrijven en regelen van andere
jeugdwedstrijden;
d. door het houden van toezicht op de toernooien in het district;
e. 	door het ondersteunen van de landelijke instanties van de KNLTB bij de verbetering
van het spelpeil;
f. 	door het verrichten van werkzaamheden, welke door het Bondsbestuur aan de
districten zijn toevertrouwd.
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Samenstelling en bevoegdheid Districtsvergadering
1.	Een Districtsvergadering beslist over die aangelegenheden die haar krachtens de
statuten of een reglement zijn opgedragen, alsook over aangelegenheden die alleen
het eigen district raken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
2.	In een Districtsvergadering worden de onder dat district ressorterende leden
en wedstrijdcomités vertegenwoordigd. Een Districtsvergadering bestaat uit
de vertegenwoordigers van de verenigingen, de vertegenwoordigers van de
wedstrijdcomités en uit de persoonlijke leden. De bondsleden worden in de
Districtsvergadering vertegenwoordigd door hun vereniging.
3.	Als vertegenwoordigers van een vereniging kunnen worden aangewezen één of twee
personen die als lid van die vereniging aan de KNLTB zijn opgegeven en die bovendien
aan het einde van het voorafgaande boekjaar als lid van die vereniging waren
opgegeven. Indien als vertegenwoordigers van een vereniging andere personen dan
bestuursleden van die vereniging worden aangewezen, moeten die vertegenwoordigers
een schriftelijke volmacht van het verenigingsbestuur overleggen, waaruit hun
aanwijzing als vertegenwoordiger blijkt. Als vertegenwoordiger van een vereniging naar
een Districtsvergadering kunnen niet worden aangewezen de leden van de Ledenraad,
het Bondsbestuur, de Districtsraad, alsmede belanghebbenden.
4.	Als vertegenwoordiger van een wedstrijdcomité kunnen worden aangewezen één of
twee personen die als lid van het wedstrijdcomité aan de KNLTB zijn opgegeven.
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5.	Stemrecht in een Districtsvergadering hebben de onder het district ressorterende
verenigingen en de persoonlijke leden. Een onder het district ressorterende vereniging
heeft in een Districtsvergadering evenzoveel stemmen als zij op 30 september van het
voorafgaande boekjaar bondsleden heeft, alsmede een stem voor de vereniging als
zodanig. De vereniging wordt in de Districtsvergadering vertegenwoordigd door een
vertegenwoordiger die namens de vereniging en haar bondsleden aan de stemming
deelneemt. Persoonlijke leden hebben in de Districtsvergadering één stem.
6. Het recht om advies uit te brengen aan een Districtsvergadering hebben:
a. de leden van de werkgroepen van het betreffende district;
b. de algemeen directeur of in diens plaats een andere werknemer;
c. al diegenen die tot de Districtsvergadering als adviseur zijn toegelaten.
	De personen met het recht advies uit te brengen aan een Districtsvergadering alsmede
de wedstrijdcomités hebben het recht in een Districtsvergadering het woord te voeren,
maar kunnen niet aan de stemming deelnemen.
7.	Een Districtsvergadering benoemt leden van de Ledenraad, zoals bepaald in artikel
8 lid 2 van de statuten, die de onder het district ressorterende leden in de Ledenraad
vertegenwoordigen. De Districtsraad, ten minste drie onder het district ressorterende
verenigingen gezamenlijk en/of ten minste drie onder het district ressorterende
persoonlijke leden gezamenlijk kunnen kandidaten stellen. De kandidaatstelling dient
ten minste twintig dagen voor de dag van de vergadering waarin de benoeming kan
plaatshebben, te geschieden. Deze termijn kan worden verkort tot ten minste twee
weken in het geval de Districtsraad gebruik maakt van de haar ingevolge artikel 5 lid 4
toekomende bevoegdheid om de termijn voor de oproep voor een districtsvergadering
te verkorten. Het te benoemen lid van de Ledenraad moet voor de duur van zijn
benoeming als lid onder dat district ressorteren. Een Districtsvergadering heeft het
recht om in elk geval ten minste één lid in de Ledenraad te benoemen.
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Bijeenroeping Districtsvergadering
1. Jaarlijks worden in elk geval de volgende Districtsvergaderingen gehouden:
a. de Voorjaarsvergadering in de maand mei;
b.	de Najaarsvergadering in de maand november.
	Beide vergaderingen worden gehouden ten minste drie weken maar niet eerder dan
zes weken voor de vergadering van de Ledenraad, zoals bepaald in artikel 9 lid 1 van de
statuten.
2. 	Een buitengewone Districtsvergadering wordt gehouden op verzoek van het
Bondsbestuur, de Districtsraad of van een zodanig aantal verenigingen en/of
persoonlijke leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte van de
stemmen in de Districtsvergadering, welk aantal stemmen zal worden bepaald met in
achtneming van het bepaalde in artikel 4.
	Het verzoek van verenigingen, persoonlijke leden en/of het Bondsbestuur tot het
houden van een buitengewone Districtsvergadering wordt met vermelding van en met
toelichting op de te behandelen onderwerpen schriftelijk bij de Districtsraad ingediend.
3.	De Districtsraad roept binnen twee weken na ontvangst van het in het vorige lid
bedoelde verzoek een Districtsvergadering bijeen. Indien de Districtsraad een
Districtsvergadering niet binnen twee weken bijeenroept zijn de verzoekers zelf
bevoegd tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop de Districtsraad
normaliter de Districtsvergaderingen bijeenroept.
4.	De oproep voor een Districtsvergadering gebeurt door een schriftelijke of elektronische
oproep aan de onder het district ressorterende verenigingen, de wedstrijdcomités, de
persoonlijke leden, de overige bondsfunctionarissen van het district, alsmede aan de
leden van de Ledenraad met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste
twintig dagen, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de vergadering
niet meegerekend. In bijzondere gevallen ter beoordeling van de Districtsraad kan
deze termijn worden verkort tot ten minste twee weken.
5.	De Districtsraad bepaalt waar en wanneer vergaderingen als bedoeld in dit artikel
worden gehouden, behalve in het geval als bedoeld in het tweede gedeelte van de
eerste zin van lid 3, in welk geval de verzoekers zulks kunnen bepalen.
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Agenda Districtsvergadering
1.	De agenda en de bijbehorende stukken van een Districtsvergadering worden tegelijk
met de oproep per post of op elektronische wijze toegezonden of beschikbaar
gesteld aan de onder het district ressorterende verenigingen, de wedstrijdcomités, de
persoonlijke leden, de overige bondsfunctionarissen van het district, alsmede aan de
leden van de Ledenraad. Tevens wordt de agenda toegezonden aan het Bondsbestuur.
2.	De agenda van de Voorjaarsvergadering van een district vermeldt onder meer:
a. notulen van de laatst gehouden Districtsvergadering;
b.	activiteitenverslag door de Districtsraad over het in het afgelopen boekjaar gevoerd
beleid;
c. voorstellen voor districtseigen activiteiten;
d. toelichting op het gevoerd landelijk beleid;
e. (eventueel) verkiezing van een voorzitter;
f. (eventueel) verkiezing van een secretaris;
g. (eventueel) verkiezing van verdere Districtsraadsleden;
h. (eventueel) verkiezing leden van de Ledenraad;
i. (eventueel) voorstellen van het Bondsbestuur of de Districtsraad;
j. 	(eventueel) voorstellen van ten minste vijf tot het district behorende vereni-gingen,
wedstrijdcomités en/of persoonlijke leden;
k. bespreking van de agenda van de Voorjaarsvergadering van de Ledenraad;
l. 	bespreking van eventuele voorstellen van het district voor de Voorjaarsvergadering
van de Ledenraad;
m. rondvraag.
3. De agenda van de Najaarsvergadering van een district vermeldt onder meer:
a. notulen van de laatstgehouden Districtsvergadering;
b. activiteitenplan voor het komende bondsjaar;
c. (eventueel) verkiezing van een voorzitter;
d. (eventueel) verkiezing van een secretaris;
e. (eventueel) verkiezing van verdere bestuursleden;
f. (eventueel) verkiezing leden van de Ledenraad;
g. (eventueel) voorstellen van het Bondsbestuur of de Districtsraad;
h.	(eventueel) voorstellen van ten minste vijf tot het district behorende vereni-gingen,
wedstrijdcomités en/of persoonlijke leden;
i. bespreking van de agenda van de Najaarsvergadering van de Ledenraad;
j.	bespreking van eventuele voorstellen van het district voor de Najaarsvergadering
van de Ledenraad;
k. rondvraag.
4.	Voorstellen worden aan de agenda van de Districtsvergadering toegevoegd indien deze
voorstellen voorzien van een toelichting schriftelijk bij de Districtsraad zijn ingediend
door hetzij het Bondsbestuur, hetzij ten minste vijf onder het district ressorterende
verenigingen, wedstrijdcomités, en/of persoonlijke leden. Voorstellen dienen uiterlijk
vijf dagen voor de dag van de vergadering door de Districtsraad te zijn ontvangen,
waarna de Districtsraad het voorstel zo spoedig mogelijk overeenkomstig de in lid 1 van
dit artikel genoemde wijze verspreidt.
5.	De Districtsraad is bevoegd de Districtsvergadering ter vergadering te verzoeken later
ingekomen voorstellen, moties, vragen en/of eigen voorstellen, voorzien van een
toelichting aan de agenda toe te voegen.
6.	De Districtsvergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de
agenda zijn vermeld en niet daaraan zijn toegevoegd op de wijze als bedoeld in lid 4 en
lid 5 van dit artikel, tenzij de Districtsvergadering anders beslist.
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Toegang en besluitvorming Districtsvergadering
1.	Tot een Districtsvergadering hebben toegang vertegenwoordigers van de onder dat
district ressorterende verenigingen en wedstrijdcomités en de onder het district
ressorterende persoonlijke leden, de leden van de Ledenraad, de leden van het
Bondsbestuur, de leden van de Districtsraad, de overige bondsfunctionarissen van
het district, de algemeen directeur, de door de algemeen directeur aangewezen
werknemers en overige door de Districtsraad toegelaten personen. De algemeen
directeur heeft in een Districtsvergadering, die hij bijwoont, de bevoegdheid advies uit
te brengen.
2.	De vertegenwoordigers van de verenigingen naar de Districtsvergaderingen zijn
in principe gehouden overeenkomstig de mening van de verenigingen die zij
vertegenwoordigen te handelen, met dien verstande dat, indien andere gezichtspunten
of amendementen ter sprake komen, zij deze bij hun meningsvorming moeten kunnen
betrekken.
3.	Een Districtsvergadering kan alleen een rechtsgeldig besluit nemen indien ten minste
eentiende van het totale aantal onder het district ressorterende stemgerechtigde leden
vertegenwoordigd is. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is kunnen genomen
besluiten voorzover zij de Ledenraad regarderen rechtsgeldigheid verkrijgen door
bekrachtiging van deze besluiten door de Ledenraad. Rechtsgeldig genomen besluiten
zijn bindend voor alle leden en aangeslotenen ressorterend onder het betreffende
district.
4.	De besluitvorming en stemming op een Districtsvergadering geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 19 van de statuten en voorts op de wijze, zoals in artikel 4 is
bepaald.
5.	Een stemgerechtigde in een Districtsvergadering kan een andere stemgerechtigde
een schriftelijke volmacht geven om namens hem aan de stemming deel te nemen.
Een gevolmachtigde kan alleen namens zichzelf en ten hoogste één ander lid aan de
stemming deelnemen. De volmacht dient door de volmachtgever van zijn naam te zijn
voorzien, te zijn ondertekend en te zijn gedateerd en dient vóór de aanvang van de
vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd.
6.	Binnen veertien dagen na afloop van een Districtsvergadering zendt de Districtsraad
aan het Bondsbestuur de voorlopige besluitenlijst dan wel de (concept)notulen van de
desbetreffende Districtsvergadering, alsmede een opgave van de namen van de door
de betreffende Districtsvergadering gekozen of herkozen leden van de Ledenraad.
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Samenstelling en verkiezing Districtsraad
1. Een Districtsraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden.
2.	Een Districtsraad kent in elk geval de volgende functies: voorzitter, vice-voorzitter,
secretaris, districtraadslid Wedstrijdtennis, districtsraadslid Breedtetennis en
districtsraadslid Jeugd. Met uitzondering van de vice-voorzitter worden de
districtsraadsleden in functie benoemd. Naast deze functies kunnen maximaal vier
Districtsraadsleden worden benoemd met in hun functie bepaalde aandachtsgebieden.
	De functie van vice-voorzitter wordt door de leden van een Districtsraad aan één van
hen toebedeeld.
3.	De functies binnen de Districtsraad zijn niet verenigbaar met elkaar met uitzondering
van de functie van vice-voorzitter.
4.	Het lidmaatschap van een Districtsraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de
Ledenraad, het Bondsbestuur, een Landelijke Commissie, als ook met het lidmaatschap
van de Tuchtraad, de Raad van Beroep en een Landelijke Commissie Administratieve
Overtredingen. Het lidmaatschap van een Districtsraad eindigt zodra zich een
onverenigbaarheid voordoet.
5.	De leden van een Districtsraad worden benoemd door de Districtsvergadering op
voordracht van de Districtsraad en/of ten minste drie onder het district ressorterende
verenigingen of persoonlijke leden.
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6.	De kandidaatstelling van leden van de Districtsraad dient ten minste twintig dagen
voor de dag van de vergadering van de Districtsvergadering waarin de benoeming kan
plaatsvinden, te geschieden. Een kandidaat dient onder het desbetreffende district te
ressorteren. De kandidaatstelling en verkiezing geschiedt met inachtneming van het in
artikel 11 van het Algemeen Reglement bepaalde.
7.	De leden van de Districtsraad worden benoemd voor een periode van twee jaren. Leden
van een Districtsraad zijn benoembaar tot een maximum van vijf aaneengesloten
perioden. Nadat een lid van een Districtsraad aansluitend vijf maal tot lid van een
Districtsraad is benoemd, kan hij nadien niet tot lid van de Districtsraad worden
benoemd dan nadat een daaropvolgende periode van twee jaren is verstreken. Alsdan
is het in de eerste en tweede zin bepaalde wederom van toepassing.
8.	De leden van een Districtsraad treden in functie de dag volgend op de dag van hun
benoeming en treden af aan het einde van de dag waarop de duur van hun benoeming
eindigt of waarop zij (moeten) aftreden.
9.	Een Districtsraadslid kan, ook al is deze voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde
door de Districtsvergadering die het districtsraadslid heeft benoemd worden ontslagen
of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
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Taken en bevoegdheden Districtsraad
1.	Een Districtsraad is binnen zijn district belast met het bevorderen en ontwikkelen van
de tennissport, alsmede met het uitvoeren van het bondsbeleid en van de besluiten van
het Bondsbestuur en van de Ledenraad. De Districtsraad is daarvoor verantwoording
verschuldigd aan het Bondsbestuur.
2.	Een Districtsraad stelt jaarlijks voor de districtsactiviteiten een activiteitenplan op dat
de goedkeuring van de Districtsvergadering behoeft.
3.	De Districtsraden in een regio zijn verantwoordelijk voor het inrichten van regionale
overlegstructuren tussen de bestuurlijke organen van de betreffende districten.
4.	Een Districtsraad is binnen zijn district belast met het inrichten van overlegstructuren
met de verenigingen in het district.
5.	Een Districtsraad doet binnen dertig dagen mededeling aan de onder dat district
ressorterende leden alsmede aan het Bondsbestuur van een door de Districtsraad
of van een door de Districtsvergadering genomen besluit dat van toepassing is op
de leden van dat district. De mededeling aan de bondsleden wordt gedaan door een
mededeling aan de verenigingen.
6.	Een Districtsraad zendt binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar een door de
Districtsraad ondertekende financiële verantwoording aan het Bondsbestuur.
7.	Het Bondsbestuur is te allen tijde bevoegd inzage te (doen) nemen van de
boekhouding, rekeningen en verdere bescheiden van het district.
8.	De voorzitter van een Districtsraad is belast met de algemene leiding in het district
en draagt er zorg voor dat de Districtsraad toeziet op het naleven van de statuten,
reglementen en besluiten. De voorzitter van de Districtsraad is bij de officiële
vertegenwoordiging van het district de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander
heeft opgedragen. De voorzitter van een Districtsraad leidt de vergaderingen van de
Districtsraad en van de Districtsvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast,
behoudens het recht van genoemde vergaderingen om daarin wijziging aan te brengen.
De voorzitter van een Districtsraad heeft het recht de beraadslagingen te sluiten indien
hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te
openen wanneer meer dan eenderde van de aanwezige leden dit verlangt. Het bepaalde
in artikel 19 lid 9 en 10 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
9.	Bij afwezigheid van de voorzitter van een Districtsraad neemt de door de Districtsraad
aangewezen vice voorzitter deze functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming
duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter.
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10.	De secretaris van een Districtsraad is als eerste verantwoordelijk voor het voeren van
de correspondentie en voor de algemene administratieve organisatie van het district.
De secretaris zendt van het activiteitenverslag een uittreksel aan de secretaris van het
Bondsbestuur die daarvan gebruik maakt bij het samenstellen van het jaarverslag van
de KNLTB.
11.	De besluitenlijst en/of de notulen van de vergadering van een Districtsraad wordt/
worden aan het Bondsbestuur ter beschikking gesteld.
12.	Bij de uitoefening van zijn taken wordt de Districtsraad bijgestaan door de
beroepsorganisatie.
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Vertegenwoordigingsbevoegdheid Districtsraad
1.	Aan een Districtsraad komt vertegenwoordigingsbevoegdheid toe binnen het
vastgestelde activiteitenplan en de vastgestelde begroting voor het betreffende district.
2.	Een Districtsraad is uitsluitend na schriftelijke volmacht van het Bondsbestuur bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten waaruit verplichtingen voortvloeien voor het
district welke niet blijken uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde begroting en budget
en waarbij de KNLTB gebonden wordt, dan wel voor nakoming van de door het district
aangegane verplichting verantwoordelijk kan worden gehouden.
3.	Een Districtsraad is niet bevoegd tot het kopen, vervreemden en bezwaren van
registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de KNLTB of dat
district zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
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Bijeenroeping en besluitvorming Districtsraadsvergaderingen
	Het bepaalde in artikel 10 van het Algemeen Reglement is van overeenkomstige
toepassing op het bijeenroepen van en de besluitvorming op vergaderingen van een
Districtsraad.
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Werkgroepen
1.	Een Districtsraad en een Districtsvergadering zijn bevoegd werkgroepen in te stellen en
de leden daarvan te benoemen.
2.	Het bepaalde in artikel 17 van de statuten is, behoudens de uitzonderingen genoemd in
dit artikel, van overeenkomstige toepassing.
3.	Kandidaten voor het lidmaatschap van een door een Districtsvergadering ingestelde
werkgroep kunnen worden voorgedragen door ten minste vijf onder dat district
ressorterende verenigingen gezamenlijk, door vijf persoonlijke leden gezamenlijk en/
of door het Districtsraad. De kandidaatstelling dient ten minste drie weken voor de dag
van de Districtsvergadering ter kennis van de secretaris van het Districtsraad te zijn
gebracht.
4.	Op de kandidaatstelling is het bepaalde in artikel 11 van het Algemeen Reglement van
toepassing.
5.	Met uitzondering van de werknemers worden de leden van een werkgroep benoemd
voor de duur van twee jaren. Leden van een werkgroep zijn benoembaar tot een
maximum van vijf aaneengesloten perioden van twee jaren. Nadat een lid van een
werkgroep aansluitend vijf maal tot lid van die werkgroep is benoemd, kan hij nadien
niet tot lid van die werkgroep worden benoemd dan nadat een daaropvolgende
periode van twee jaren is verstreken. Alsdan is het in de eerste en tweede zin bepaalde
wederom van toepassing.
6.	Een Districtsraad en een Districtsvergadering kunnen besluiten de maximale termijn
van opeenvolgende benoemingen van leden van werkgroepen te verlengen.
7.	Bij een eventueel geschil tussen een Districtswerkgroep en de Districtsraad beslist de
Districtsraad.
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Onderscheidingen
1.	Een Districtsraad kan met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen het Erelidmaatschap van het district toekennen aan een tot
het district behorend bondslid of persoonlijk lid dat zich gedurende vele jaren op
zeer bijzonder positieve wijze voor het district heeft ingezet. Het besluit behoeft
bekrachtiging van de Districtsvergadering. Het insigne Erelid van een district is een
insigne, zoals door het Bondsbestuur is vastgesteld.
2.	Een Districtsraad kan met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen het Lidmaatschap van Verdienste van het district toekennen aan
een tot het district behorend bondslid of persoonlijk lid dat zich gedurende lange tijd
op uitzonderlijke wijze voor het district heeft ingezet .Het besluit behoeft bekrachtiging
van de Districtsvergadering. Het insigne Lid van Verdienste van een district is een
insigne, zoals door het Bondsbestuur is vastgesteld.
3.	Een Districtsraad kan met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen de Gouden Districtspeld toekennen aan een tot het district behorend bondslid
of persoonlijk lid dat zich binnen het district uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.
Het insigne van Drager van de Gouden Districtspeld is een insigne, zoals door het
Bondsbestuur is vastgesteld..
4.	Een Districtsraad kan met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen de Zilveren Districtspeld toekennen aan een tot het district behorend
bondslid of persoonlijk lid dat zich binnen het district of een vereniging zeer
verdienstelijk heeft gemaakt Het insigne van Drager van de Zilveren Districtspeld is een
insigne, zoals door het Bondsbestuur is vastgesteld.
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