Huishoudelijk Reglement Brielse Badmintonclub



VAN DE LEDEN

Artikel 1
- De aanmelding van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te geschieden aan het
secretariaat van de vereniging.
- Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde plaatsvinden. De aspirant-leden worden eventueel op
een reservelijst geplaatst mocht het maximale ledental van de club overschreden worden.
- Het lidmaatschap wordt aan juniorleden slechts toegestaan onder voorwaarde dat één van de
ouders, voogd of verzorger(s)/verzorgster(s) die het aanmeldingsformulier mede heeft ondertekend
aansprakelijk blijft voor het gedrag van het junior lid en er tevens aansprakelijk voor blijft dat het
junior lid de door de vereniging gestelde bepalingen naleeft.
- De leden zijn verplicht het secretariaat schriftelijk te informeren over een eventuele adreswijziging.
- De betaling van de contributie dient te geschieden binnen een maand na ontvangst van de
contributiebrief. Mocht hierin verzaakt worden, kunnen er administratiekosten in rekening worden
gebracht.
- Ereleden betalen geen contributie.
- Mededelingen en andere stukken toegezonden aan de geregistreerde leden zijn voor hen bindend.
- Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie vóór 1 november.
Opzeggingen na deze datum worden pas weer verwerkt in november van het volgende jaar.
- Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie van eventueel te veel betaalde contributie plaats.
- Mocht een speler langdurig ziek/geblesseerd of zwanger zijn, komt hij/zij in aanmerking voor een
slapend lidmaatschap van maximaal een jaar, waarin de speler voor de gemiste tijd geen contributie
hoeft te betalen (let op: dit geldt niet voor het bondsgeld). Dit zal in mindering worden gebracht met
de contributie van het jaar erop. Een slapend lidmaatschap wordt door een speler zelf aangevraagd
en moet door het bestuur worden goedgekeurd. Een speler mag, bij ziekte of blessure, maximaal 3
keer deelnemen aan de speelavonden, alvorens het slapend lidmaatschap weer opgeheven wordt.



VAN HET BESTUUR

Artikel 2
- Het rooster van aftredende bestuursleden dient zo te worden opgesteld dat elk bestuurslid binnen
twee jaar aftredend is. Voorzitter, secretaris en penningmeester mogen volgens dit rooster niet
tegelijk aftredend zijn.
- Voor benoeming in het bestuur kunnen door ieder stemgerechtigd lid en het bestuur kandidaten
worden gesteld. De namen van de kandidaten die door de leden worden gesteld dienen echter
uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden, te
worden ingediend.
- Bestuursleden, die handelen in strijd met de statuten, reglementen, besluiten of belangen van de
vereniging, kunnen door het bestuur worden geschorst. De schorsing van een bestuurslid door het
bestuur moet binnen een maand na aanzegging bekrachtigd worden door een algemene
ledenvergadering.
- Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal het bestuur een jaarverslag uitbrengen over de
gang van zaken in de vereniging en tevens een balans en staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering te overleggen. Deze stukken worden
aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring overlegd, nadat deze door alle bestuursleden zijn
ondertekend.



VAN DE VOORZITTER

Artikel 3
- De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene ledenvergadering. De voorzitter
zorgt voor de naleving van de statuten en de reglementen en ondertekent, na goedkeuring, met de
secretaris de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergadering. Bij afwezigheid van de
voorzitter en de vice-voorzitter treedt een van de leden van het bestuur als plaatsvervanger op.



VAN DE SECRETARIS

Artikel 4
-

De secretaris voert de correspondentie en ondertekent alle uitgaande stukken van de
vereniging. De secretaris houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten leden,
begunstigers, ereleden en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van
eventuele mutaties in dit ledenregister.



VAN DE PENNINGMEESTER

Artikel 5
-

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van de
contributie, donaties en andere vorderingen. De penningmeester zorgt ervoor dat er geen
grotere bedragen in kas zijn dan €200,00. Het meerdere wordt op de bank- of girorekeningen
van de verenging gestort. De penningmeester is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een
door de ledenvergadering te benoemen kascommissie voor te leggen en deze alle gevraagde
inlichtingen te verstrekken. Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de opneming
van kas en openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.



VAN DE LEDENVERGADERING

Artikel 6
-

Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven algemene ledenvergadering is
gerechtigd besluiten te nemen, met inachtneming van het gestelde in de statuten.

-

Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de
agenda van de algemene ledenvergadering te doen brengen. De voorstellen moeten echter
tenminste vijf dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn
ingediend.

-

Oproepen voor een algemene ledenvergadering moeten de te behandelen punten bevatten.

-

Indien de voorzitter of minstens tien van de aanwezige leden schriftelijk stemming wensen
over een bepaald onderwerp, dan moet in dat geval schriftelijk worden gestemd.

-

De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan tweemaal in
dezelfde vergadering het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de
vergadering. De voorzitter kan een lid het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat.
Hij/zij is gerechtigd het lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verdere bijwonen van
de vergadering te ontzeggen. Hij/zij kan de vergadering schorsen en, na overleg met het
bestuur, verdagen.



VAN DE BESTUURSVERGADERING

Artikel 7
-

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is. Oproepen voor bestuursvergaderingen moeten in
de regel tenminste twee dagen van te voren in het bezit van de leden zijn. Eventueel kan een
vergadering op mondeling verzoek van de voorzitter of een van de leden worden belegd.

-

De absolute meerderheid van de bestuursleden heeft het recht een buitengewone
bestuursvergadering te doen houden.

-

Voor het nemen van een besluit in de bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van
tenminste de helft plus één van de bestuursleden vereist, tenzij het nemen van een besluit
reeds eenmaal wegens onvolledigheid van het bestuur werd uitgesteld en de bestuursleden
nogmaals voor dezelfde zaak bijeengeroepen zijn.



VAN DE COMMISSIES

Artikel 8
-

Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde
door het bestuur vast te stellen taken. De commissies staan onder leiding en zijn
verantwoording schuldig aan het bestuur.



OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 9
-

Ieder lid is verplicht zijn eigen sportmateriaal op eigen kosten aan te schaffen. Het bestuur
regelt en besluit welk materiaal ten behoeve van de vereniging aangeschaft dient te worden.

-

Het tenue van de leden, bij wedstrijden te dragen, kan bij afzonderlijk besluit van de
algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

-

De juniorleden oefenen en spelen wedstrijden uitsluitend onder leiding van tenminste een
meerderjarig persoon. De juniorleden zijn verplicht zich aan de leiding te onderwerpen.



VAN BIJZONDERE REGLEMENTEN

Artikel 10
-

Tot het instellen van een bijzonder reglement kan – na daartoe ingediend voorstel – aan de
algemene ledenvergadering door deze vergadering worden besloten, onder verwijzing naar
dat artikel.



SLOTBEPALINGEN

Artikel 11
-

De vereniging is niet aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard ook, aan een
of meer leden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies,
vermissing , beschadiging of vernieling.

-

Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de algemene ledenvergadering
in behandeling worden genomen indien dit is vermeld in de oproep.

-

Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden genomen, indien ¼ gedeelte
van het totaal aantal stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig is. Indien het
vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen vier weken een tweede algemene
ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht het aanwezig aantal leden kan
beslissen.

