Huishoudelijk reglement

(april 2013)

Artikel 1
Lidmaatschap
Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur worden toegelaten met
inachtneming van het bepaalde in de Statuten, art 4, lid 2 en 3.
De leden worden onderscheiden in de volgende categorieën:
H-jeugd
t/m 6 jaar
F-jeugd
7 en 8 jaar
E-jeugd
9 en 10 jaar
D- jeugd
11 en 12 jaar
C -jeugd
13 en 14 jaar
B -jeugd
15 en 16 jaar
A -jeugd
17 en 18 jaar
Senioren
19 jaar en ouder
Recreanten
Ondersteunende leden
Voor de bepaling van de categorie, waartoe een lid behoort, gelden de maatstaven van het N.H.V.
Artikel 2
Inschrijven van leden
De inschrijving als lid vindt slechts plaats na schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie van de
vereniging.
De persoon, die zich als lid meldt zal de plicht op zich nemen, de op dat moment geldende kosten
van registratie te betalen.
Artikel 3
Contributie
Naast het bepaalde in de statuten, art. 8, lid 1 t/m 3 dient elk lid bij vooruitbetaling aan zijn
contributieverplichtingen te voldoen in door het bestuur te bepalen termijnen.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en vastgelegd in het
contributiereglement.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gedeeltelijk of geheel vrijstelling van betaling van de
contributie te verlenen,
Artikel 4
Tenue
1. Het verenigingstenue bestaat uit blauwe broek en geel shirt (uittenue: blauw shirt)
2. De leden verplichten zich in het door de vereniging voorgeschreven eenheidstenue aan de
officiële wedstrijden deel te nemen.
3. Op het tenue van een team kan op basis van met de vereniging gemaakte afspraken een
sponsornaam en of logo worden afgedrukt.
4. De competitie spelende leden nemen deel aan het kledingfonds. Dit kledingfonds bestaat uit een
maandelijkse bijdrage van de leden die gelijk met de contributie geïnd wordt.
5. Uit het kledingfonds betaalt de vereniging een shirt, een broek en een trainingspak voor elk
competitie spelend lid. Het volledige tenue blijft eigendom van de vereniging.
Artikel 5
Punt 1 Het bestuur heeft taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan diverse commissies
en/of personen. Het betreft:
Commissie PR - en sponsorzaken
Technische commissie (TC)
Materiaalbeheer
Jeugdcommissie
Activiteiten commissie (AC)
Beheercommissie buiten –accommodatie

Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechterscommissie
Toernooicommissie (ToCo)
Overige
Punt2 Het bestuur blijft altijd eindverantwoordelijk voor de genomen beslissingen door de
verschillende commissies en /of personen. Het bestuur heeft altijd het recht om de genomen
beslissing, bij punt 1, te herroepen.
Punt 3 De verschillende commissies en /of personen vallen in de organisatie onder de
verantwoordelijkheid van een bestuurslid. Het bestuur wordt aangaande de beslissingen
geïnformeerd door het betrokken bestuurslid.
Artikel 6
Samenstelling en begeleiding van de teams
Punt1 De TC bepaalt de teamsamenstelling. De coördinatoren maken in overleg met de trainers en
coaches concept teamsamenstellingen op. De coördinatoren lichten de teamsamenstellingen toe
tijdens een vergadering van de TC, waarna de TC beslist.
Punt2 Coaches worden door de technische commissie aangeworven en benoemd.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
Als een lid door zijn handelen of nalaten schade veroorzaakt waarvoor de vereniging aansprakelijk is,
dan is het lid voor die schade hoofdelijk aansprakelijk naast de vereniging.
Artikel 8
Scheidsrechters
Punt 1 Ieder lid dat 15 jaar is en competitie speelt, is verplicht de bevoegdheid om wedstrijden te
leiden als scheidsrechter te behalen.
Punt 2 De leden die weigeren om de scheidsrechterscursus, zonder geldende reden, te volgen
worden uitgesloten voor het deelnemen aan wedstrijden in competitieverband.
Punt 3 Leden die zijn aangewezen om als scheidsrechter een wedstrijd te leiden en deze wedstrijd
niet zelf of door een ander laten leiden worden voor één wedstrijd geschorst. De schorsing vindt
plaats binnen één maand nadat de speler of de coach van het team waarin de speler uit komt van de
vereniging bericht heeft gekregen dat de speler geschorst moet worden.
Punt 4 Ieder seniorenteam is verplicht een NHV scheidsrechter te leveren. Indien een team geen
NHV scheidsrechters heeft kan het van een ander team, met meer dan één NHV scheidsrechter, een
NHV scheidsrechter overnemen. Indien er te weinig NHV scheidsrechters zijn, worden de teams die
geen scheidsrechter leveren als eerste uit de competitie gehaald.
Artikel 9
Bardienst
Ieder lid van 18 jaar of ouder, met uitzondering van leden niet spelend actief(NSA) en niet spelend
passief(NSP), is verplicht om beheersactiviteiten te verrichten in ’t Theehuis volgens een roulerend
rooster.
Artikel 10
Vertegenwoordiging
Het bestuur heeft goedkeuring nodig van de algemene vergadering, voor het aangaan van
rechtshandelingen, verrichten van investeringen die het bedrag van € 22700.00 te boven gaan.
Artikel 11
Slotbepaling
In alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

