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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 1 
1.1. Artikel 4.4. van de Statuten bepaalt dat leden die zich jegens de vereniging op bijzondere 

wijze verdienstelijk hebben gemaakt op voordracht kunnen worden benoemd tot Lid van 
verdienste. Onderstaande nadere criteria concretiseren de in de Statuten genoemde 
algemene voorwaarde voor voordracht en benoeming tot Lid van verdienste. Het voor te 
dragen lid tot Lid van verdienste: 
● heeft zich gedurende zeer lange tijd (>circa 15 jaar) ingezet als vrijwilliger of 
● heeft zich gedurende lange tijd (>circa 10 jaar) ingezet als meewerkend commissielid of 
● heeft zich gedurende aanzienlijke tijd (>circa 5 jaar) ingezet als  eindverantwoordelijk 

commissielid of als bestuurslid of 
● heeft een bijzondere en/of omvangrijke prestatie met grote inzet verricht of 
● heeft een bijzonder en/of omvangrijk project met grote inzet gerealiseerd of 
● voldoet aan een combinatie van twee of meer van bovenstaande criteria en 
● is al aanzienlijke tijd (>circa 5 jaar) lid van onze vereniging en 
● is geen fungerend lid van het bestuur. 

1.2. Artikel 4.5. van de Statuten bepaalt dat leden die zich jegens de vereniging in hoge mate 
hebben ingezet op voordracht kunnen worden benoemd tot Erelid. Onderstaande nadere 
criteria concretiseren de in de Statuten genoemde algemene voorwaarde voor voordracht en 
benoeming tot Erelid. Het voor te dragen lid tot Erelid: 
● heeft zich gedurende extreem lange tijd (>circa 30 jaar) ingezet als vrijwilliger of 
● heeft zich gedurende uitzonderlijk lange tijd (>circa 20 jaar) ingezet als meewerkend 

commissielid of 
● heeft zich gedurende lange tijd (>circa 10 jaar) ingezet als eindverantwoordelijk 

commissielid of als bestuurslid, waarbij een grote inhoudelijke of bestuurlijke prestatie is 
geleverd of 

● heeft een buitengewone en/of zeer omvangrijke prestatie met grote inzet en 
verantwoordelijkheid verricht of 

● heeft een buitengewoon en/of zeer omvangrijk project met grote inzet en 
verantwoordelijkheid gerealiseerd of 

● voldoet aan een combinatie van twee of meer van bovenstaande criteria en 
● is al lange tijd (>circa 10 jaar) lid van onze vereniging en 
● is geen fungerend lid van het bestuur. 

Artikel 2 
De duur van het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd, echter met inachtneming van de desbetreffende 
bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Artikel 3 
Het bestuur heeft het recht een lid gedurende een bepaalde tijd van met name genoemde 
clubactiviteiten uit te sluiten op grond van uitspraken of misdragingen op het terrein van de vereniging 
of bij verenigingsactiviteiten elders, dan wel bij activiteiten buiten de vereniging alsmede ingeval van 
onredelijke benadeling van een of meer clubleden. 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN 
VERDIENSTE EN JEUGDLEDEN 

Artikel 4 
Door het toetreden als lid van de vereniging onderwerpt het lid zich aan de statuten, het huishoudelijk 
reglement en alle andere reglementen, bepalingen of besluiten van de vereniging. 

Artikel 5 
Het bestuur kan voor bepaalde bijeenkomsten of andere activiteiten van de vereniging aan de leden 
een recht op introductie van derden verlenen 
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Artikel 6 
Een lid kan nimmer worden verplicht om ten behoeve van de vereniging sportkleding met de 
kenmerken van een sponsor te dragen 

Artikel 7 
Vermeende ernstige klachten over een of meer leden kunnen uitsluitend bij het bestuur worden 
ingediend. 
Artikel 8  
Leden en jeugdleden zijn verplicht de vergoeding aan de NJBB voor de licentie en/of verenigingskaart 
aan de vereniging af te dragen. Dit geldt eveneens voor leden van verdienste en ereleden die te 
kennen hebben gegeven over een licentie te willen beschikken. 

Artikel 9 
Een lid dat is geschorst verliest tijdens de schorsingsperiode alle rechten verbonden aan het 
lidmaatschap. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 10 
De contributie en andere inkomsten waaronder door de club ontvangen sponsorgelden, worden 
besteed aan activiteiten die aan het doel van de vereniging beantwoorden.  

Artikel 11 
De contributie en het eventueel verschuldigde entreegeld dienen, behoudens bijzondere 
omstandigheden ter beoordeling van het bestuur, te worden voldaan binnen één maand na ontvangst 
van de nota. De licentie wordt pas uitgereikt nadat de gelden door de penningmeester zijn ontvangen. 

Artikel 12 
Een lid dat in gebreke is zijn contributie te voldoen wordt hieraan door de penningmeester schriftelijk 
herinnerd. 

Artikel 13 
Een lid dat in de loop van enig jaar tot de vereniging wordt toegelaten is, naast entreegeld, voor het 
restant van dat verenigingsjaar een evenredig deel van de jaarcontributie verschuldigd, vermeerderd 
met de aan de NJBB verschuldigde afdracht. 

Artikel 14 
Bij beëindiging van het lidmaatschap verliest een lid alle rechten op de door hem of haar ten behoeve 
van de vereniging gestorte contributie en entreegeld 

BESTUUR 

Artikel 15 
Het bestuur beheert de eigendommen van de vereniging en organiseert vergaderingen, 
bijeenkomsten en andere activiteiten die aan het doel van de vereniging beantwoorden. 

Artikel 16 
Het bestuur zorgt voor publiciteit binnen en buiten de vereniging 

Artikel 17 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de afdelingsvergaderingen van de NJBB en neemt deel 
aan de stemmingen in die vergaderingen. 

Artikel 18 
Het bestuur vergadert voor zover mogelijk éénmaal per maand. 

Artikel 19 
Besluiten worden in de bestuursvergaderingen genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen 
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Artikel 20 
Bij staking van de stemmen in een bestuursvergadering wordt dit agendapunt een volgende 
vergadering opnieuw geagendeerd. Indien de stemmen wederom staken, is het voorstel verworpen. 

Artikel 21 
In de door het bestuur op te maken rooster van aftreding van bestuursleden mogen in geen geval de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester in hetzelfde jaar aftreden 

Artikel 22 
De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en aan de werkzaamheden van het bestuur.  
Hij leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de inachtneming van de besluitvorming van de 
vergaderingen overeenkomstig de statuten.  
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen besluiten 

Artikel 23 
De secretaris verzorgt de interne en externe correspondentie van de vereniging en maakt de notulen 
van de bestuursvergaderingen en van de algemene vergaderingen.  
Hij brengt in de jaarvergadering verslag uit over het daaraan voorafgaande verenigingsjaar.  
Hij houdt de ledenadministratie bij en is verantwoordelijk voor het ordelijk beheren van het 
verenigingsarchief.  
Hij geeft de leden tijdig kennis van de te houden vergaderingen, bijeenkomsten en andere 
verenigingsactiviteiten.  
Hij verstrekt aan de leden een exemplaar van de geldige statuten, het huishoudelijk reglement en 
andere reglementen. 

Artikel 24 
De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging alsmede met het 
incasseren van de contributie- en begunstigergelden.  
Hij draagt zorg voor de inning van de overige aan de vereniging toekomende gelden en voor de 
voldoening van schulden 
Op de jaarvergadering en bij zijn aftreden brengt hij schriftelijk verslag uit over het beheer van de 
gelden. 
Hij dient te allen tijde een in goede staat verkerende boekhouding te kunnen overleggen. 

Artikel 25 
Het bestuur kan een overeenkomst tot sponsoring aangaan ten behoeve van donatie aan de 
vereniging. De uit het sponsorcontract voortvloeiende verplichtingen kunnen geen dwingend karakter 
voor de leden inhouden.   

Artikel 26 
Het bestuur is verplicht in haar jaarverslag aan de algemene vergadering melding te maken van en 
informatie te verstrekken over de in artikel 14 van de statuten genoemde commissies. 

Artikel 27 
De leden van de door het bestuur in het leven geroepen commissies worden voor een door het 
bestuur te bepalen tijd benoemd. 

Artikel 28 
Een commissie bestaat minimaal uit 2 leden 

Artikel 29 
De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Deze functies kunnen in één 
persoon worden gecombineerd 

Artikel 30 
Het bestuur geeft in haar richtlijnen aan de commissie een omschrijving van de omvang van de 
werkzaamheden alsmede van haar taak en bevoegdheden en maakt deze aan de leden bekend en 
draagt er zorg voor, dat deze in het clubhuis ter inzage zijn. 
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Artikel 31 
Het bestuur heeft het recht zich te allen tijde door middel van een door haar aangewezen bestuurslid 
als intermediair in een commissie vergadering te laten vertegenwoordigen behoudens in de 
kascommissie. 

Artikel 32 
Bij de benoeming van de kascommissie benoemt de algemene ledenvergadering bovendien drie 
reserveleden als plaatsvervangers. 

Artikel 33 
Indien de door de algemene vergadering benoemde kascommissie (uitgezonderd de drie 
reserveleden) uit drie leden bestaat, worden de leden voor de commissie gekozen voor een periode 
van drie jaar. De benoeming en aftreding van de leden van de kascommissie geschiedt zodanig dat 
elk jaar één lid van de commissie wordt vervangen. 

Artikel 34 
Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht op de wijze als in artikel 23 van de statuten 
omschreven. 

Artikel 35 
Een door de algemene vergadering aangenomen wijziging treedt onmiddellijk in werking. 

Artikel 36 
In de gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
Vastgesteld in de algemene vergadering van 26 april 2012 


