
   Huishoudelijk Reglement.                       (november 2019) 

 

Art. 1 - Lidmaatschap 

Door toetreding verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen van de Statuten 

en het Huishoudelijk reglement en doet dit door ondertekening van de lidmaatschapskaart. 

Het lidmaatschap is bindend tot het eind van het seizoen en, indien niet schriftelijk is 

opgezegd vóór 1 augustus, telkens stilzwijgend voor de tijd van 1 jaar verlengd. 

Minderjarigen dienen tevens  hun lidmaatschapskaart te laten ondertekenen door hun 

ouders of voogd. 

Art. 2 - Royement 

Leden kunnen door de Algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, worden 

geroyeerd, indien ze door ernstige misdragingen handelen in strijd met het belang van de 

vereniging, of hun verplichtingen uit het lidmaatschap voortvloeiende, niet nakomen. 

Art. 3 - Contributie 

De contributie van de leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. 

Jaarlijks ontvangen de leden van de contributie een factuur die binnen 30 dagen na 

factuurdatum moet worden voldaan. Er kan eventueel in twee termijnen worden betaald, de 

vervaldata van deze termijnen zijn op de factuur vermeld. Tevens verplicht het lid zich om 1x 

per jaar mee te doen aan een actie ten bate van de clubkas. 

Art. 4 - Geldelijke verplichtingen 

Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, worden door geen 

van de bestuursleden verricht dan na daartoe door het bestuur of de meerderheid daarvan 

verleende toestemming. 

Art. 5 - Commissies 

Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer uit 

leden gevormde commissies. 

Art. 6 - Bestuurswisseling 

Leden van het bestuur worden door de Algemene ledenvergadering gekozen voor de tijd van 

3 jaar en zijn herkiesbaar. Elk jaar treden 2 bestuursleden af,  met uitzondering van de 

voorzitter, deze treed in zijn eentje af, en stellen zich al dan niet herkiesbaar. Het aftreden 

vindt plaats op basis van een vastgesteld rooster. Het bestuur wijst zo mogelijk voor elke 

opengevallen plaats een kandidaat aan, wier naam bij aankondiging van de Algemene 

ledenvergadering bekend wordt gemaakt. Kandidaten kunnen ook door de gewone leden 

worden voorgesteld. 



 

 

Art. 7 - Kascommissie 

De Algemene ledenvergadering wijst op voorstel van het bestuur een kascommissie, 

bestaande uit 2 personen, aan die tot de eerstvolgende Algemene ledenvergadering zitting 

heeft. Deze kascommissie controleert voor de Algemene ledenvergadering de financiële 

geldstromen van de vereniging. Zijn de financiële geldstromen in orde bevonden, dan wordt 

dit op het financiële overzicht aangetekend en wordt dit door de leden van de kascommissie 

met een handtekening bekrachtigd. De kascommissie brengt haar bevindingen mondeling uit 

tijdens de Algemene ledenvergadering, waarna de penningmeester decharge wordt 

verleend. Ieder jaar treedt een der leden van de kascommissie volgens rooster af. Tegelijk 

met dit aftreden wordt hiervoor in dezelfde Algemene ledenvergadering een nieuw lid 

gekozen. 

Art. 8 - Stemmingen 

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Over zaken wordt mondeling gestemd, 

tenzij door 5 leden of meer ook een schriftelijke stemming wordt verlangd. Tevens kan een 

bestuurslid bij acclamatie worden verkozen. 

Art. 9 - Wijzigingen huishoudelijk reglement 

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd in een Algemene ledenvergadering waarin 

tenminste 2 / 3 der aanwezigen zich daarvoor verklaard. 

Art. 10 - Slotbepaling 

In gevallen, waarin dit reglement  niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 


