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HUISHoUDELil§ EEGLEI"lENI

f. Van de leden
Artikel 1.
LeEen vaí verdienste a1s genoemd in artikel
financië1e verplichtingen.
Artikel 2.
Leden van verdienste a1s genoemd in arti!.jl 5
rechten a1s gewone leden,met uitzondering van
Artikel 3.

5 van de Statutep "irebben geen

tffin O" Statuten hebben
het 'stemrecht.

.rU\/

dezelfde

Gewone leden a1s genoemd 1n artlkel 6 van de statuten hebben.recht:
a. tot deelname aan oefeningen en wedstrijden
b. oir te stemmen,alsook om in enige funktie gekozen te worden.
c. van introduktie tot oefeningen en bijeenkomsten
d. tot het stellen van kandidaten
e. tot het indj.enen van voorstellen bij het bestuur.
Artikel 4.
Junior--tn asplrantleden a1s genoemd in artikel 6 van de Statuten hebben
alleen het recht:
a. tot deelname aan oefenlngen en wedstrijden
b. van lntroduktle tot oefenLngen en bijeenkómsten
Artikel 5.
De-feaen zijn onderworpen aan de in de Statuten en dit huishor.:Celijk reglement
vervatte bepalingen.
Artikel 6.
tloeAwiTfïge beschadlglngen aan eigendonrnen der vereniging of r]oor. haar1.n
gebruik genomen, ter leen ontvangen of anderszlns Ín gebruik verkregen
goederen,komen voor rekenlng van de dader. Het bedrag van de schade'-
vergoedlng wordt door het bestuur vastgesteld.
Artikel 7.
OeleOen-zÍjn verpllcht om veranderinc vet1 adres en/of woonplaats zo spoedig
mogelijk aan het bestuur mede te delen. \
Artikel 8. . ..

t-eEeí,Junior - en asplrantleden,die voor hun lidmaatschap wensen te bedanken
moeten hiervan mededeling doen aan het. bestuur. à

WanneeiEen Iid voor de aanvang van een nieuw seizoen bedan.kt,eindigt
zijn lidmaatschap op de dag waarop ziJn kennisgevi-ng het bq.:tuur
bereikt. Het bedanken kan a11een van l..racht ziJn,als aan de" financiëIe
verpllchtingen jegens de verenlging is voldaan. 213 hebben ook géén
reeht op teruggave van betallngen gedaan aan de vereniging.
Artikel J0.
De feOè'n-t<[nnen volgens artikel 12 van de Statuten door een Algemene
Vergadering worden geroyeerd.
Artikel '11.
VoTgens àrtikel '12 van de Statuten geschiedt royement wegens wanbetalÍng
of herhaaldelijk wangedrag door het bestuur.
Artikel 12.
De-feOen k[nnen door het bestuur voor een door het bestuur te bepalen tíJd
wegens wangedrag worden geschorst.
Artlkel 13.
Heï Ue§tuur is verplicht geschorste en geroyeerde leden bÍnnen i4 dagen
na het besluit,per aangetekend schrijven hiervan in kennis te stellen.
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Iïï.Van het bestuur
ArtÍke114.
Vaí ae-t[nkties genoemd in art.13 punt b,c en d van de statuten kunnen
er maximaal 2 in één persoon verenigd zi.jn.
Artikel 15.
ö-nVeimfnAeiO in het bepaalde 1n art.14 van de Statuten kan het bestuur:
a. Een of meer bestuursleden machtigen om namens het bestuur te handelen,
b. fn voorkomende gevallen een of meer gewone leden machtigen om namens het

bestuur te handelen.
Artikel 16.
ne-besEu[rsleden worden door de Algemene vergadering, bedoe]d in art.1E
van de Statuten uit de gewone leden gekozen en hebben behoudens tussentijds
aftreden, zitting telkens voor drie jaren.
Het bestuur zal het rooster van aftreden van de bestuursleden vaststellen
en schriftelijk aan de leden bekend maken,
Artikel 1 7 .
WensE eeí bestuurslid tussentijds aftetreden,tlan 1s hij verplicht van
zijn voornemen kennis te geven aan het bestuur.
Bij tussentijds aftreden van een der bestuursleden wordt cjiens fLtnktie
door een van de overige bestuursleden waargenor,ren tot in rie ontstane vacature
is voorzien.
t^Jenst het bestuur 1n zi j n geheel af tetreden, dan is het verplicirt binnen 4 wekerr
een Algemene vergadering uit te schrijven,en blijven de bestuursleden in
funktie tot het nieuwe bestuur is gekozen.
A-+-i l.^-1 4C, rr Ul;,-r i U.

Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid treedt
Iid in het rooster van aftreden in de plaats van het

het nletrw gckozr:n bestuur"s
r:'lgetrr:cJen br:stuurs lid .

\r-

Arlikerl S,
Het bestuur is belast met de uitlegging van de Statuten,het llui.slroudelijk
Reglement,benevens a1le regels,bepalingen en besluiten varr cle vereniging.
Het heeft het recht om dispensatie te verlenen, behalve van clie artikelen
t^raarvan de beslissing aan de Algemene vergadering is over gelaten.
Het is verplicht van a1le dispensatj-es medecjeling te doen op de eerstvolgende
Algemene vergadering.
Het beslist verder in alle gevallen,waarin door de Statuten en het Huishoudelijk
reglement niet is voorzÍen.
ïIf-A. Van de Voorzitter Artikel 20.
a. !e voorzitter 1eÍdt de bestuurs-en algemene vergaderÍngen en oefent toezicht
[it oe het vo]voeren van de taak van de àverige bestuursleden.
b.Hj-j is de woordvoerder van het bestuur;hij moet alle uitgaande stukken van
de ve:'eniging,gericht aan officiële instanties mede ondertekenen.
c. Onverminderd het bepaalde bij art.14 van cle statuten en art.15 van dit
Huishoudelijk reglement is hij ti3 voorXomende gelegenheden de vertegenwoordiger
van de vereniging.
g. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt een der ancJere bestuursleden
de funktie waar, met ui-tzondering van de secretaris,
IfI-8. Van de secretaris Artikel 21.
a.l-le secretaris houdt in daarvoor bestemde boeken de notulen van a1le bestuurs-
6n algemene vergaderingen bij. De notulen vrorcjen na goedkeuring van cle
betreffenCe vergadering door hem èn door de voorzitter ondertekenr.l.
b.Hij voert cie brj-efwisseling uit namens van èn 1n overleg met het bestuur
met in achtneming vën het gestelde rn art.20 sub b. van dit Huisiroudelijk
reglement.
c. Hi j is beiast met het bi j houden van Ce leaenii j s+-. rlii bi-cnrt eik,e mutatie
in de ledenli j s'" in de eerst volgenrie bestuur-sver-q:;er; ng ter kennls van rje
overige bestLrursleden,
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!-. In de Algemene vergadering als bedoeld in art.15 van de Statuten brengt
hij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar,
e. Hij heeft het beheer over het archief.
III-C. Van de Penningmeester Artikel 22.

aelefOen Van ae vereniging en zorElt voor het
innen van a1le aan de vereniging toekomende baten.
q. Hij is voor de onder zijn beheer zijnde gelden verantr,;oordelijk.
c. Hij doet die uitgaven,welke met inachtneming van de belangen van de
vereniging verantwoord en noodzakelijk zijn.
d. Voor alle uitgaven is een besluit van het bestuur vereist.
9. Ïn de algemene vergadering als bedoeld in art.16 van de Statuten brengt
hij verslag uit van zijn beheer zoals dat in het afgelopen verenigingsJaar
is gevoerd en presenteert hij de begroting voor het komende verenigings-
j aar.
f. Gelden welke niet nodiC zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven
ilorden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen.
g. Het kasgeld mag een bedrag van FL.500,= (vijf honderd) niet te boven
gaan.

!. Het opnemen van gelden geschiedt op handtekening van de voorzitter èn
de penningmeester te samen.
Artikel 23.
HeE Eeheer van de penningmeester wordt gecontroleercl rjoor eerr fj.n;rrrciö1r-,:
commissie,bestaande uit 2 gewane leden,buiten het bestuur te benoemen door
de Algemene vergadering als bedoeld in art.'16 van de Statuten.
Van cieze twee lecien treedt er jaarliJks één af en rlezs, is niel: orrrnlcJrlr-r11ijk
herkiesbaar.
De controle vindt ten minste eenmaal per jaar plaats.
De commissie brengt van haar bevÍndÍngen schriftelijk verslag uit bij het
bestuur en de Algemene vergadering; ziJ heeft boverrrJien het recltl. rlrn aan-
bevelingen te doen aangaande het financiË1e beleid.
III-D.Van de kommisseris Artike] 24.

esveitàng_oiedervandeeerrlergenoemc1ebestrJLJrS_
Teden behulpzaam of zonodig vervangen en is belast met rle taak hem in
onderling overleg der bestuursleden toebedeeld.
b. Een kommissaris is verplicht daadurerkelÍjk een deel van de bestuurs-
[erkzaamheden op zich te nemen.
c.fn aansluiting op en met inachtneming van art.13 van de Statuten en art.14
van dit Huishoudelijk reglement dienen tenminste de volgende taken onder
de bestuursleden verdeeld te worden:
1. Een lid van de Jeugdcommissie
2. Het kontakt met de publici.teitsmedÍa
3. Het vertegenwoordigen in overkoepelende organisaties in de ruinrste zin
4, De hoofd redaktie van het verenigÍngsorgaan
5. Het wedstrijdsecretariaat
f f I-E. .A1gemeen Artikel 25.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de
Het is belast met de regeling van de
in spoedeisende geva1len.

voorzitter,secretaris en penningnreester.
dagelijkse zaken en neemt besluiten

Van de gedane handelingen is het verplicht op rje eerstvolgencJe vergacJer.ing
van het bestuur verantwoording af te leggen.

\-J
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Artlkel 26.
É";fUit"; Van het bestuur zljn bindend voor alle leden.

AlleeneenAlgemeneVergaderingalsbedoeldinart.l6eníTvande
Statuten kan een bestuursbeslult wijzigen of vernÍetigen'
;;ï;*;ï 

'z)1"r""' lid van het bestuur- kan door de meerderheid van het bestuur
,-- - À ..^L^^ +^ t-,alóddon Alsemene versadgfin

A:à;ïi;i"í;";;" tot aan een blnnen 4 weken te beleggen Algemene vergadering
!! -J r- -c.,^1,+.i- zol-'l-on

;;iil";;"=;;;;;;"* kan opheffen of de persoon uit zÍjn funktie zetten'
Bij verzuim tot nEt nouaen van bedoelde vergadering vervalt de schorsing

automàtisbh.
Artikel 28.
Ëlf È"Ëtru. i= van al zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de

Algemene vergadering.
Artikel 29.
I'e-bEsTu[rsvergaderlngen hebben plaats :

a.Tenminste6xPerjaar
b. 0p verlangen van de voorzltter
c. 0p verlangen van tenminste 3 (drie) leden van het bestuur'
IV. Van de Algemene vergaderÍng
Artikel 30.
fteE beEtu-ur schrijft een Algemene vergadering ult:
;. Tngevolge het Éepaalde 1n art'16 en'17 van de Statuten'
b. ïn de gàva]Ien waarln dit hulshoudelijk reglement zulks
Artikel 31.
6=;; Égenca van de Algemene vergadering bedoeld in art'16
moeten in e1k geval voorkomen:
a. notulen van'de vorlge algemene vergadering
b. jaarverslag van de secretaris
c. jaarverslag van de pennlngmeester
d. verslag van de financlËiIe commissle
d. begroting voor het volgend verenigingsjaar en beleids voorstellen'
e. bestuursverklezlng
f. benoeming van leden voor jeugdcommissie
g. benoeming van een 1id voor de financië1e con'missie

É. vaststellen van de contributie
i.. rondvraag
Artikel 32.
De-sEníiTtelijke oproep tot het
tenminste 2 weken tevoren.
Artikel 33.
ËàË"È-irÉ"; geschieden en besluiten worden genomen biJ meerderheid van de

uitgebracnte geiaige stemmen,behalve branneer de Statuten of dit huishoudelijk

reglement een andere meerderheid voorschrijven'
Artikel 34.
t;ili;;.Essteltlngen kunnen tot aan het moment van de betreffende verkiezing

worden ingediend bij het bestuur'
Artikel 35.
E;=;THrfii ou". personen geschiedt schriftelijk'over zaken mondeling

tenzij de vergadering anders beslist'
Artikel 36.
Stemmen Eie van onwaarde zijn,worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht'
van onwaardezijn:
a. niet ingevulde stembrlefjes of blanco stemmen

b. stembriefies,waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal

personen bedraagt.
c. onleesbare stembriefjes

ï

voorschrljft.

van de Statuten

houden van een Algemene vergadering geschiedt
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vervolg artikel 36

d. ondertekende stembrlefjes
e. stembriefjes met namen van nj_et-verkiesbare personen
Artikel 37.
Besluiten,genomen in strijd met de statuten of het huishoudeli.-lk reglementzijn van rechtswege nietig.
V. Van de .geldmiddelenArtikel 38.
De-gefEmïadeLen van de vereniging bestaan uit:
a.contributÍe van gewone-junior-en aspirantleden
b.bijdgragen van ondersteunende leden
c.andere inkomsten
Artikel 39.
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oe-conEríUutie
als bedoeld in
Artikel 40.
De-w-i37e1an i.nning van contributie en bijdragen van
wordt vastgesteld door het bestuur.
Artikel 41.
De-mini-m'-rm bijdrage voor ondersteunende leden wordt
bestuur vastgesteld.
Artlkel 42.
HeT Uest[ur heeft volgens art.12 van de Statuten het
na herhaalde aanmaning hun financlële verplichtingen
wanbetaling te royeren,doch niet nadat van te voren
schrijven tot betaling is gesonrmeerd.
VI . Van w.edstri.j d-en en oef eningen .
Artikel 43.
Het bestuur is gemachtigd,na overleg met de trainer,/coach,maatregelen te
treffen ter handhavlng van de orde biJ wedstrijcJr:n en oeFeningr:rr.
Artikel 44.

wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene vergadering
art.'16 van de Statuten.

ondersteunende leden

jaarlijks door het

recht om leden,die
niet nakomen,wegens

bij aangetekend

De-aànVoeroer is
en is verplicht
vast te stellen
Artikel 45.

verantwoordelijk voor zijn negental gedurende de wedstrijdIen)
de gebruikelijke formulieren op een door de wedstrijrJsecr-etaris
tijdstip volledig ingevuld bij hem te (doen) trezorgen.

Aangeschreven spelers en reserves zijn verplicht,bij verhinrJering daarvan
terstond kennis te geven aan de coach.
Bij verzuim kan het bestuur straf opleggen.
Artikel 46.
Àaí ae-vereniging kunnen door het bestuur een of meerrlere trainers verbonrlen
worden.
Artikel 47.
Àaí ae-vereniging kunnen rJoor het bestuur,cle Algemene vergarJering gehoord
hebbend,een of meer coaches worden aangesteld.
Artikel 48.
Oe-Oevoe[dheden van trainer(s) en coach(esJ worrJen in een taakonrsr:hri.jving
door de Algemene ver.gadering vastgesteld.
f n deze taakomschri jving mogen geen bepalingen zi j n opgenorllen rlie irr stri j rizijn met de Statuten en dÍt huishoudelijk reglement.
Artikel 49.
De';eu[OEommissie behartigt a1]e zaken die speciaa] de aspÍrant- en junior-
leden betreffen.
Het aantal leden van de jeugdcommissie wordt door het bestuur vastgesteld
met dien verstande,dat tenminste 1 bestuurslid van deze cornmissie deel
uitmaakt.
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ArtÍkeI 50.
De-Uevoegdheden van de jeugdcommissie worden in een taakomschrijving door
de Algemene vergadering vastgesteld.
In deze taakomschrljving mogen geen bepalingen zijn opgenomen die in strijd
zijn met de Statuten en dit huishoudelijk reglement.

Artikel 51.
HeT Eestuur beslist in a1le gevallen waarln door de Statuten en reglementen
der vereniging niet 1s voorzj.en.
Artikel 52.
VeFanOerTngen in dit huishoudelijk reglement welke niet in strijd mogen
zijn met de Statuten kunnen a11een door een Algemene vergadering worden
aangebracht met tenmlnste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
De voorgestelde wijzigingen moeten bij de agenda worden vermeld.
Artikel 53.
Dispensatie van een of meer bepalingen van dlt huishoudelijk reglement
mits niet in striJd met de Statuten,kan door een Algemene vergadering
worden verleend met 2/3der uitgebrachte geldige stemmen
ArtÍke1 54.
OnEUTnOing van de verenÍging kan slechts plaats vinden met inachtneming
van artlkal 21 van de Statuten.
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