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Omwille van de leesbaarheid, wordt in dit huishoudelijk reglement gesproken van :

● vereniging, daar waar Sportvereniging T.H.O.R. wordt bedoeld

● hij, daar waar hij/zij wordt bedoeld

● zijn, daar waar zijn/haar wordt bedoeld

● functies of personen worden in de mannelijke vorm weergegeven daar waar mannelijke/vrouwelijke

vormen worden bedoeld.
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1 Naam en kleuren

1. De vereniging draagt de naam sportvereniging T.H.O.R. (tot heil onzer ribbenkast)
Zij is gevestigd in Bergambacht en draagt de hoofdkleuren blauw-wit.

2. Doel en middelen

Sportvereniging T.H.O.R. tracht het in artikel 2 van de statuten omschreven doel: “De vereniging heeft
ten doel de sport in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te
stimuleren” te bereiken door:
2.1.     Verschillende sporten in haar geledingen op te nemen.
2.2. Iedere sport die onder haar hoede is gebracht te stimuleren door activiteiten te organiseren die nodig

zijn voor een goede uitoefening van de sport, zoals omschreven in artikel 21 van dit reglement “De
afdelingen”.

3. Leden

3.1. Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten per tak van sport en het daarbij
te hanteren onderscheid in contributies en entreegelden, worden de leden per afdeling
onderverdeeld.

3.2. Voorts wordt er een verdeling gemaakt naar leeftijd zoals door de desbetreffende overkoepelende
landelijke bonden is of wordt vastgesteld.

4. Aanmelding van het lidmaatschap

4.1. Het lidmaatschap wordt verkregen door het indienen van het volledig ingevulde en ondertekende
aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie.

4.2. Bij het aanmeldingsformulier krijgt het kandidaat-lid op zijn verzoek informatie over:
a. zijn indeling als senior-, junior- of jeugdlid;
b. de voor de betreffende categorie van leden geldende entreegelden, verenigings- en

bondscontributie;
c. de door de vereniging of onderafdeling afgesloten collectieve verzekeringen.

4.3. Bij toelating geeft het bestuur daarvan kennis aan het kandidaat-lid of diens wettelijke
vertegenwoordiger door het toezenden van een betalingsverzoek met de verschuldigde contributie,
entreeegelden en eventuele bondscontributie.

4.4. Bij niet toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat-lid of diens
wettelijke vertegenwoordiger onder opgaaf van redenen. Daarbij wordt tevens vermeld, binnen
welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan bij de algemene ledenvergadering.
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5. Rechten van de leden

Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met inachtneming van de regels zoals
gesteld in de nederlandse wetgeving, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de
algemene ledenvergadering, het hoofdbestuur van de vereniging en de afdelingsbesturen, verordeningen
en besluiten van de desbetreffende bond, de volgende rechten:

a. deel te nemen aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de vereniging;
b. deel te nemen aan de beraadslagingen en besluitvorming van de vereniging middels de algemene

ledenvergadering respectievelijk voorstellen te doen op de algemene ledenvergadering;
c. zich aan te melden, respectievelijk verkiesbaar te stellen voor een functie in de organen/afdelingen

van de vereniging conform de statuten;
d. kandidaten te stellen voor de organen, afdelingen van de vereniging;
e. deel te nemen aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens

de betreffende overkoepelende organisatie waarbij de vereniging is aangesloten;
f. zich aan te melden, respectievelijk verkiesbaar te stellen voor een functie binnen een

overkoepelende organisatie;
g. gemaakte kosten te declareren op basis van een door de vereniging of de overkoepelende

organisatie afgesloten collectieve verzekering voor haar leden;
h. beroep aan te tekenen tegen maatregelen en/of besluiten, welke niet conform de gestelde regels of

normen tot stand zijn gekomen, bij het hoofdbestuur, het afdelingsbestuur en de algemene
ledenvergadering van de vereniging.

i. bij blessure, ziekte en zwangerschap e.d. de betaling van zijn contributie tijdelijk  stop te zetten.
We spreken dan van een niet-actief lid. Voorwaarde is wel dat het niet-actieve lid voor een periode
van minimaal 3 maanden (m.u.v. zomerstop) niet aan trainingen kan deelnemen of gebruik kan
maken van de accommodatie. Het niet-actieve lid dient dit zelf bij de ledenadministratie aan te
geven en is ook verplicht zich na hervatting van de trainigen weer aan te melden. De niet-actieve
periode kan niet langer zijn dan 1 jaar.

6. Beëindiging van het lidmaatschap

6.1. Het lidmaatschap kan beëindigd worden door middel van de
indiening van een volledig ingevuld en ondertekend
afmeldingsformulier, dat bij de trainer of de ledenadministratie
verkregen kan worden.

6.2.Dit afmeldingsformulier moet bij de ledenadministratie worden
ingediend. Bij afmelding blijft contributie verschuldigd tot het
einde van het betreffende kwartaal, dus tot 31 Maart, 30 Juni, 30
September of 31 December. Voor het lopende seizoen of jaar door
de vereniging vooruitbetaalde bondscontributies, blijven eveneens
verschuldigd. Door de vereniging betaalde bondscontributies
worden niet gerestitueerd.

7. Contributie
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De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies per afdeling en eventueel het entreegeld vast
voor de onderscheiden categorieën van leden, als vastgesteld in artikel 4 van dit reglement.
Naast de hoogte van de onderscheiden contributies stelt de algemene ledenvergadering tevens de wijze
van inning van de verenigings- en de bondscontributies vast.
De minimum bijdrage voor ondersteunende leden wordt jaarlijks vastgesteld door het hoofdbestuur of het
betreffende afdelingsbestuur met goedkeuring van het hoofdbestuur.

8. Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 of 5 leden plus de afgevaardigden van een afdeling te weten:
a. voorzitter
b. vice-voorzitter
c. secretaris
d. penningmeester
e. ledenadministrateur
f. lid
g. afgevaardigde per afdeling
Dit bestuur wordt het hoofdbestuur genoemd.

9. Benoeming van hoofdbestuur

9.1 . De benoeming van de bestuursleden van het hoofdbestuur geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten.
Het hoofdbestuur kan voor elk te benoemen hoofdbestuurslid een kandidaat stellen. Voorts hebben
vijf of meer leden het recht in de algemene ledenvergadering kandidaten te stellen.

9.2. De voordracht van het hoofdbestuur wordt op de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
medegedeeld.
Een voordracht van vijf of meer leden moet uiterlijk achtenveertig uur vóór de aanvang van de
algemene ledenvergadering schriftelijk bij het hoofdbestuur worden ingediend.

9.3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen
in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.

9.4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene
ledenvergadering vrij in de keus.

9.5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschied de benoeming uit die voordrachten.
9.6. Het hoofdbestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van 48 uur

niet is aangehouden indien:
a. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;
b. er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld.

10. Beëindiging bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden & schorsing

10.1 Elk bestuurslid van het hoofdbestuur, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
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10.2. Elk bestuurslid van het hoofdbestuur treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in
een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

10.3. In een tussentijdse vacature in het hoofdbestuur wordt door het hoofdbestuur zo spoedig mogelijk
voorzien. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal deze plaatsvervulling ter
goedkeuring worden voorgelegd.

10.4. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is:

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
c. Als men zich wel herkiesbaar stelt, maar niet herkozen wordt.

11. Bestuursfuncties & besluitvorming van het hoofdbestuur

11.1. De voorzitter van het hoofdbestuur wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd.
Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor
ieder van hen uit haar midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie
bekleden.

11.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

11.3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
11.4. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden bij

de vergadering aanwezig is.
11.5. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Blanco

stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken dat is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

11.6. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij één van de bestuursleden
anders wenst.

11.7. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt
tevens voor de inhoud van een besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zo
nodig het te nemen voorstel schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

12. Dagelijks bestuur

Het hoofdbestuur kan uit haar middelen een dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar
verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.
Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

13. Voorzitter

13.1. De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging.
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13.2. Hij leidt de algemene ledenvergadering en de bestuurs-vergaderingen.
13.3. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden.
13.4. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.
13.5. Hij is bevoegd zijn taken over te dragen aan andere bestuursleden.

14. Vicevoorzitter

14.1. De vice-voorzitter neemt alle taken van de voorzitter over bij zijn afweigheid.
14.2.  Hij is bevoegd zijn taken over te dragen aan andere bestuursleden.

15. Secretaris

15.1. De secretaris is verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de vergadering.
15.2. Hij voert de algemene correspondentie.
15.3. Hij houdt het archief in goed geordende staat.
15.4. Hij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van de algemene ledenvergadering.

16. Ledenadministrateur

16.1. De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor de verzorging van het ledenregister.
16.2. Hij maakt de betalingsverzoeken en houdt deze bij.

Bij in gebreke blijven van de betalingen, zal dit worden gemeld aan de betreffende afdeling, welke
stappen zal ondernemen tot het innen van de betaling.

17. Penningmeester

De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.
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a. Hij is verantwoordelijk voor en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze
beheren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging,

b. Hij houdt controle op de inkomsten van de leden aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden
verplichtingen.

c. Hij int en administreert de overige inkomsten.
d. Hij beheert de kas waarbij de hoeveelheid, een door het bestuur te bepalen bedrag niet te boven mag

gaan, behoudens goedkeuring per geval door het dagelijks bestuur.
e. Hij verricht tijdig alle betalingen en administreert deze.
f. Hij stelt een lijst op van alle bezittingen van de vereniging en houdt deze bij.
g. Hij beheert en administreert van de door de vereniging ingestelde reserve- en andere fondsen.
h. Hij brengt jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uit over de financiële positie van de

vereniging in zijn geheel en gesplitst per afdeling, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar.

De penningmeester behoeft machtiging van het dagelijks bestuur om een hoger bedrag dan € 4.000,00 per
kalendermaand van de belegde gelden op te nemen of daarvan voor een hoger bedrag rechtstreeks
betalingen te doen aan derden.

18. Kascommissie

De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de
penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het hoofdbestuur. Dit rapport wordt aan de
algemene ledenvergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de
penningmeester gevoerde beleid.
Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed, wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan
het hoofdbestuur.

19. Samenstellen kascommisie

De kascommissie bestaat uit 2 leden en 1 reservelid. De leden van de kascommissie worden door de
algemene ledenvergadering voor 2 achtereenvolgende jaren benoemd. Ieder verenigingsjaar treedt 1 van
de leden van de kascommissie af.
Zijn plaats wordt automatisch ingenomen door het reservelid.

20. Geldmiddelen van de sportvereniging

20.1 De geldmiddelen van de sportvereniging kunnen bestaan uit:
a. afdrachten van de afdelingen naar rato van het aantal leden;
b. inkomsten uit door het hoofdbestuur te organiseren activiteiten of acties;
c. rente inkomsten uit vermogen;
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d. giften en sponsorgelden;
e. andere inkomsten.

20.2 Het maximale vermogen van de sportvereniging zal € 16.000,00 bedragen (zijnde ca. 35% van de
jaaromzet)
Het meerdere zal 1 jaar na het einde van het boekjaar waarin deze overschrijding is ontstaan, naar
rato van het aantal leden over de afdelingen worden verdeeld.

20.3   Het minimale vermogen zal € 8.000,00 bedragen. Wanneer het vermogen onder het minimum
bedrag daalt, kan het hoofdbestuur met een voorstel komen om de afdrachten van de afdelingen naar
rato van het aantal leden (zie artikel 20.1 onder a.) zodanig te verhogen dat het minimale vermogen weer
hersteld zal worden.

21. Afdelingen

21.1 De vereniging is onderverdeeld in de afdelingen: Gymnastiek, Volleybal en Trim.
Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur, welke is vertegenwoordigd in het hoofdbestuur
van de vereniging.

21.2 Per afdeling is er een bestuur, indien mogelijk, bestaande uit minimaal 3 en maximaal 9 leden, te
weten:
a. voorzitter
b. secretaris
c. penningmeester
d. wedstrijdsecretaris
e. (commissie)leden

21.3 Een afdelingsbestuur zorgt zelf voor invulling van ontstane vacatures binnen haar bestuur.

21.4 De voorzitter van elk afdelingsbestuur neemt zitting in het hoofdbestuur. Is er geen voorzitter of ziet
de voorzitter geen kans daartoe, dan kiest het afdelingsbestuur een andere kandidaat uit haar midden
om de afdeling in het hoofdbestuur te vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger van de afdeling
treedt in functie in het hoofdbestuur na benoeming in de algemene ledenvergadering van de
sportvereniging.
Is er geen vaste kandidaat te vinden, dan mag de afdeling via een roulatiesysteem
afdelingsbestuurleden laten vertegenwoordigen in het hoofdbestuur.
Bij een rouleringssysteem blijft de voorzitter de vaste afgevaardigde van de afdeling tijdens de
algemene ledenvergadering.

21.5 Voorstellen die een bepaalde afdeling betreffen worden eerst behandeld in de vergadering van het
afdelingsbestuur.

22. Doel en middelen van de afdelingen

De afdeling tracht de sport die onder haar hoede is gebracht te stimuleren door activiteiten te organiseren
die nodig zijn voor een goede uitoefening van de sport.
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23. Geldmiddelen van de afdelingen en afdracht aan de sportvereniging

23.1 De inkomsten van een afdeling kunnen bestaan uit:
a. contributies van de leden van de afdeling;
b. opbrengsten uit de door de afdeling te organiseren activiteiten en acties;
c. rente opbrengsten uit vermogen;
d. giften en sponsorgelden;
e. andere inkomsten.

23.2 Indien het vermogen van de sportvereniging het maximaal toelaatbare vermogen van artikel 20 lid 2
te boven gaat, zal het meerdere naar rato van het aantal leden ten gunste van de afdelingen komen.

23.3 De zaalhuur die wordt betaald door het hoofdbestuur wordt omgeslagen naar de afdeling volgens
het eigenlijke gebruik van de afdeling.

23.4 Betalingen die door het hoofdbestuur worden gedaan voor een bepaalde afdeling, zoals uitbetaling
aan trainers, worden omgeslagen naar die afdeling.

23.5 Per lid van een afdeling vindt een afdracht plaats aan de sportvereniging voor kosten gemaakt ten
behoeve van alle afdelingen, zoals het verenigingsblad, verzekeringen, representatie etc.

23.6 Het hoofdbestuur maakt een jaarrekening per afdeling op.
Een voor- of nadelig saldo komt ten gunste of ten laste van die afdeling.

23.7 Mocht een afdeling een verlies niet direct kunnen vereffenen dan kan een renteloze lening van de
sportvereniging worden toegekend.

23.8 Aan het einde van een boekjaar levert het afdelingsbestuur haar begroting voor de komende twee
boekjaren in bij het hoofdbestuur. De begroting van het tweede boekjaar kan een voorlopig karakter
hebben.

23.9 Vier weken voor de algemene ledenvergadering moet het financiële verslag ter bestudering bij de
afdelingsbesturen zijn.

24. Taken en bevoegdheden van een afdelingsbestuur

24.1 Een afdelingsbestuur schept de mogelijkheden voor het uitoefenen van haar tak van sport, zoals:
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1. Het verzorgen van trainingen, door trainingsmogelijkheden te creëren in adequate
gymzalen/sporthallen.

2. Het aanstellen van deskundige leiding.
3. Het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, instuiven, proeven, examens en

dergelijke.
4. Het bevorderen van deelname aan de in sub.3 genoemde activiteiten.
5. Het stimuleren van de deelname van de technische leiding aan opleidingen, stages,

bijscholingen e.d. die door de verschillende overkoepelende organisaties worden georganiseerd.
6. De aanschaf en het onderhoud van de benodigde materialen die nodig zijn voor de uitoefening

van die tak van sport.
7. Het organiseren van activiteiten ter bevordering van deelname aan die tak van sport.
8. Het vervangen van de leiding i.v.m. ziekte etc.

24.2. Een afdelingsbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor:
1. Het goed functioneren van die afdeling. Daarbij moet het algemeen belang van de totale

sportvereniging niet uit het oog verloren worden.
2. Het goed gebruiken van de financiën bestemd voor haar afdeling.

24.3 Een afdelingsbestuur heeft de bevoegdheid financiële beslissingen te nemen binnen haar begroting
zonder toestemming van het hoofdbestuur.

24.4 Een afdelingsbestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering en het
hoofdbestuur.

24.5 Het reilen en zeilen van een afdeling wordt gerapporteerd aan het hoofdbestuur tijdens de
vergadering van het hoofdbestuur. Verder worden de notulen van de vergadering van het
afdelingsbestuur ter kennisname aan het hoofdbestuur gestuurd.

25. Kleding

Het afdelingsbestuur stelt de voorgeschreven kleding vast voor deelname aan wedstrijden, demonstraties
en overige naar buiten tredende activiteiten van die afdeling, met inachtneming van artikel 1.
Daarnaast kan het afdelingsbestuur regels vaststellen met betrekking tot de kleding voor de trainingen.

26. Commissies

Per afdeling kunnen er commissies actief zijn die verantwoordelijk zijn voor een aan haar door het
afdelingsbestuur opgedragen taak.

27. Technische leiding

27.1 Het hoofdbestuur kan op voorstel van de afdelingsbesturen een of meerdere technische leiders in
vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden
en/of vergoedingen.

27.2 Daarnaast kunnen de afdelingsbesturen gebruik maken van diensten van zelfstandige leiders.
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27.3 De salarissen c.q. vergoedingen van deze leiders komen ten laste van betreffende afdelingsbesturen.

28. Taken van het hoofdbestuur ten aanzien van de afdelingen

28.1 Het hoofdbestuur draagt zorg voor de financiële administratie van de afdelingen, daarbij al dan niet
bijgestaan door een afdelingspenningmeester.

28.2 De ledenadministratie wordt centraal verzorgd en behoort tot de verantwoordelijkheid van het
hoofdbestuur.

28.3 Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het inhuren van de zalen op contractbasis, op voordracht
van de afdelingen.

29. Algemene ledenvergadering

29.1 Seniorenleden en ereleden hebben op de algemene ledenvergadering het recht het woord te voeren.
Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan juniorenleden, begunstigende leden en derden.

29.2 De voorzitter kan terwille van de goede vergaderorde de volgende maatregelen treffen:
a. een maximaal aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
b. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande

onderwerp;
c. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden (zie punt 3). De

vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking
heeft op in behandeling zijnde agenda punten, alsnog tot behandeling besluiten;

d. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien een der
aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt een schriftelijke stemming.

29.3 Voorstellen, welke tenminste vier weken voor de algemene ledenvergadering schriftelijk ter kennis
van het hoofdbestuur zijn gesteld, en door tenminste vijf stemgemachtigden worden ondersteund,
worden op de agenda geplaatst.
Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits
ondersteund door tenminste vijf stemgerechtigde leden.

30. Besluitvorming algemene ledenvergadering

30.1 Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de
statuten anders is bepaald.
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30..2 Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de
voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau beslist over de geldigheid van een
stembiljet.

30.3 Bij een schriftelijke stemming zijn van onwaarde de biljetten die:
a. niet zijn ingevuld;
b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken

die bedoeld zijn;
d. ondertekend, of op een andere manier gekenmerkt zijn;
e. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
f. onleesbaar zijn.

30.4 Stemming over zaken geschiedt mondeling of bij hand opsteken. Bij staking van de stemmen over
zaken is het voorstel verworpen. Indien een der stemgerechtigde leden de uitkomst van de
stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van
de presentielijst.

30.5 Stemming over personen geschiedt:
a. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of een van de stemgerechtigden, mits hiertegen geen

bezwaar door een van de stemgerechtigden wordt aangetekend.
b. door middel van een schriftelijke stemming.

30.6 Bij stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure.
Benoemd wordt:
a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (=meer dan 50% van het aantal

uitgebrachte stemmen) heeft behaald;
b. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stemming de volstrekte

meerderheid heeft behaald.
c. indien bij stemming b. geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven,

volgt een derde stemming tussen de twee kandidaten, die bij stemming b. het hoogste aantal
stemmen hebben gehaald.

d. indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot door het stembureau daartoe
getrokken.

31. Opleggen van sancties

Indien het hoofdbestuur of afdelingsbestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een sanctie, wordt
alvorens de sanctie definitief op te leggen, de beschuldigde eenmalig in de gelegenheid gesteld zich
mondeling in de betreffende bestuursvergadering te verweren. Deze vergadering vindt plaats op een
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datum en tijdstip door het betreffende bestuur te bepalen, echter niet later dan vier weken nadat de
beschuldiging ter kennis van de beschuldigde is gebracht. In geval van verhindering om dringende
redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in
een nieuwe vergadering, welke binnen 10 dagen na de eerste wordt belegd.

Het betreffende bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde.
Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die tekort zijn geschoten in hun contributie
verplichtingen. In geval van schorsing blijft het lid geschorst, hangende het verweer en conform de
statuten ingesteld beroep.
Tot schorsing van een lid kan door het afdelingsbestuur worden overgegaan wanneer er door het lid over
een periode van zes maanden geen contributie is betaald. De schorsing gaat in wanneer het lid hiervan
schriftelijk, per aangetekende post, op de hoogte is gesteld en vervalt wanneer de achterstand van de
contributiebetaling is voldaan. Het afdelingsbestuur zal het lid de toegang tot de trainingen en wedstrijden
ontzeggen tot de schorsing is opgeheven.

32. Verenigingsblad

Bij besluit van de algemene ledenvergadering kan een verenigingsblad worden ingesteld, dat op geregelde
tijden onder de leden wordt verspreid. Voor de redactie zal, indien nodig, door de algemene
ledenvergadering een redacteur worden benoemd. In het bedrag van de contributie kan een financiële
bijdrage worden opgenomen ter bestrijding van de kosten van het vervaardigen en het verspreiden van het
orgaan.
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de taken uitgevoerd door de redacteur.

33. Wijziging van het huishoudelijk reglement

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering. Genomen
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een voorstel tot
wijziging van dit reglement moet tenminste drie weken voor de datum van de algemene ledenvergadering
op de gebruikelijke wijze aan de leden bekend worden gemaakt.

Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag volgend op die waarop de
algemene ledenvergadering het besluit hiertoe heeft genomen.

34. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of een artikel voor meerdere uitleg vatbaar is, beslist het
hoofdbestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2006 :
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Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:
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