
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

LEDEN 

Artikel 1. 

1. Aan- en afmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan bij het secretariaat. 

2. Bij afmelding geldt een opzegtermijn van twee maanden 

3. Het lidmaatschap begint, zodra het lid zich bij het secretariaat heeft aangemeld. 

4. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een ondertekend formulier van de 

betalingsovereenkomst. 

5. Nieuwe leden krijgen bij aanmelding een verkort Huishoudelijk Reglement uitgereikt. Op verzoek 

wordt een kopie verstrekt van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

6. Competitiespelende leden dienen tevens een pasfoto in te leveren in verband met de 

spelerskaart. 

7. Indien door persoonlijke nalatigheid een boete wordt opgelegd, kan deze door het bestuur 

doorberekend worden aan de desbetreffende persoon. 

CONTRIBUTIE 

Artikel 2. 

1. De contributie is gekoppeld aan de leeftijd en het soort lidmaatschap. 

2. Het bestuur doet jaarlijks voorstellen de contributies aan te passen. De wijziging vereist de 

instemming van de Algemene Ledenvergadering. 

3. Minimum bedragen voor donateurs worden elk jaar door de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld. 

4. Betalingen kunnen per maand, kwartaal, halfjaarlijks of per jaar geschieden. 

5. Betaling per jaar houdt in: betalen voor 1 oktober van het desbetreffende seizoen. 

6. Contributie moet betaald worden vanaf de maand van aanmelding. 

7. Competitiegeld moet voor 1 oktober van het lopende seizoen betaald worden. 

8. Betaling dient te geschieden middels een machtiging tot automatische incasso of een 

acceptgirokaart. 

9. Voor betaling per acceptgiro en aanmaning tot betaling geldt een opslagpercentage per 

acceptgiro. 

10. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus enig jaar tot en met 31 juli van het daarop 

volgend jaar. 

BESTUUR 

Artikel 3. 

1. Het bestuur stelt een Intern Reglement voor bestuursvergaderingen vast. 

2. De bepalingen hiervan mogen niet in strijd zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

3. Het bestuur kan verschillende commissies benoemen, welke belast kunnen worden met diverse 

activiteiten. 



4. Het bestuur kan bepalingen van orde vaststellen en diegenen, die deze bepalingen overtreden 

een berisping, schorsing of ontzetting opleggen. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 4. 

1. Het bestuur is voor zijn beslissingen en beleid verantwoording verschuldigd aan de Algemene 

Ledenvergadering. 

2. Het bestuur legt aan de Algemene Ledenvergadering een begroting voor het komende 

verenigingsjaar voor ter goedkeuring. 

3. Goedkeuring is eveneens nodig, wanneer het bestuur ten laste van de vereniging leningen wil 

aangaan, respectievelijk obligaties wil uitgeven, is goedkeuring nodig van de Algemene 

Ledenvergadering. 

4. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal stemming over personen schriftelijk plaatsvinden. 

Stemming over zaken zal mondeling of door hand opsteken geschieden. 

5. De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden behandeld op de eerstvolgende 

Algemene Ledenvergadering. 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 5. 

1. Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht door de Algemene 

Ledenvergadering. 

2. Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op 1 september 1999. 

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 1999 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

Ed Bohré      Martien van Dijk 


