
 
             SPORTVERENIGING “DE BLAAK” 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 ____________________________________________________________ 
ALGEMEEN 

 

Artikel 1 

Het huishoudelijk reglement heeft ten doel te voorzien in die zaken, waarin de 

statuten van de vereniging niet voorzien of geven een aanvulling op hetgeen in 

de statuten van de vereniging is bepaald. 

Dit reglement vervangt volledig alle voorgaande versies. 
 

Artikel 2 

Het huishoudelijk reglement en alle toekomstige wijzigingen en of aanvullingen 

daarop mogen niet in strijd zijn met de statuten van de vereniging. In 

voorkomende gevallen prevaleren de bepalingen in de statuten en zijn de 

bepalingen in het huishoudelijk reglement nietig. 
 

Artikel 3 

Wijzigingen en aanvullingen in het huishoudelijk reglement worden geacht 

rechtsgeldig te zijn indien de meerderheid van de op de algemene 

ledenvergadering aanwezige leden hiertoe een besluit neemt, één en ander 

conform het bepaalde in artikel 21 van de statuten van de vereniging. In 

voorkomende gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, 

beslisthet bestuur overeenkomstig de statuten. 
 

Artikel 4 

Het bestuur roept één maal per jaar de algemene ledenvergadering bijeen. 
 

LIDMAATSCHAP 
 

Artikel 5 

De voorwaarden, rechten en verplichtingen van het lidmaatschap zijn uitvoerig 

omschreven inde artikelen 4 t/m 7 van de statuten. 
 

Artikel 6 

De ere-, gewone- en junior leden zijn gerechtigd  kandidaatleden te 

introduceren. Indien bij het gewenste sportonderdeel het maximaal aantal 

beschikbare plaatsen reeds is bezet, worden de kandidaatleden op een 

wachtlijst geplaatst. 
 

Artikel 7 

Kandidaatleden kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden conform het 

bepaalde in artikel 5 van de statuten. 

Voor deze kandidaatleden gelden overigens dezelfde regels, zoals die zijn 

bepaald in artikel 6 voor geïntroduceerde kandidaatleden. 
 

Artikel 8 

Kandidaatleden dienen zich schriftelijk op een daartoe door de vereniging te 

verstrekken formulier aan te melden. Voor minderjarigen is tevens de 

handtekening van een van de ouders of verzorgers vereist. 

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 juni schriftelijk te 

geschieden en te worden gericht aan de ledenadministratie. 
 

CONTRIBUTIE 
 

Artikel 9 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks per sportonderdeel door het 

bestuur vastgesteld aan de hand van een kostenbegroting. De aldus 

berekende bedragen worden aan de algemene ledenvergadering ter 

goedkeuring voorgelegd. 
 

Artikel 10 

Nadat de algemene ledenvergadering haar goedkeuring aan de voorgestelde 

contributie heeft gegeven, kan door de leden geen bezwaar meer worden 

gemaakt tegen de vastgesteldebedragen. 
 

Artikel 11 

Bij de in artikel 9 en 10 bedoelde contributie is het streven de contributie voor 

de junior-leden op een lager bedrag vast te stellen. 
 

 

 

Artikel 12 

De bestuursleden, ereleden en trainers zijn vrijgesteld van 

contributiebetaling. Zij zijn gerechtigd om gratis aan een door henzelf te 

kiezen sportonderdeel deel te nemen, dan wel één gezinslid in hun plaats 

gratis te laten deelnemen. 
 

Artikel 13 

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Leden die nalatig zijn 

geweest en de contributienota niet hebben voldaan binnen vier weken na de 

ontvangst hiervan, worden per die datum uitgesloten van deelname aan 

wedstrijden en/of competities. Indien zij na een aanmaning tot betaling in 

gebreke blijven de verschuldigde contributie te voldoen binnen veertien 

dagen na dit betalingsverzoek, dan zullen zij worden geschorst in hun 

rechten verbonden aan het lidmaatschap, terwijl hun verplichtingen als lid 

onverminderd zullen voortduren. De door de vereniging voor de vordering te 

maken kosten zijn eveneens door hetdesbetreffende lid verschuldigd. 
 

Artikel 14 

De contributie wordt in één termijn geïncasseerd. Bij te late betaling van de 

contributienota wordt bij elke betalingsherin-nering een bedrag van  

€ 2,50, zijnde extra administratiekosten, in rekening gebracht. 

Voor nieuwe leden geldt dat, indien de ingangsdatum van het lidmaatschap 

in de eerste twee maanden van een nieuw seizoen start, het volledige 

bedrag voor deze termijn dient te worden betaald. Daarna vindt een 

evenredige vermindering plaats. 
 

KORTINGSREGELING 
 

Artikel 15 

Leden die aan meer dan één sportonderdeel deelnemen hebben recht op 

een korting van 15% op de totaal te betalen contributie. 
 

Artikel 16 

Indien er drie of meer gezinsleden lid zijn van de vereniging verkrijgen zij 

het recht op een gezinskorting van 15% op de totaal te betalen contributie. 
 

Artikel 17 

Bestuursleden, ereleden, trainers worden in aansluiting op het bepaalde in 

artikel 12 van dit reglement voor het bepalen van de korting zoals bedoeld 

in artikel 15 en 16, in aanmerking genomen als betalend lid. 
 

Artikel 18 

Korting op te betalen contributie, danwel reservering van reeds betaalde 

contributie bij het niet deelnemen aan sportactiviteiten van de vereniging, is 

alleen mogelijk bij langdurige ziekte, zwangerschap of een door het bestuur 

in deze zin goed te keuren onderbreking. Bij voornoemde gevallen gaat 

deze periode in op het moment van schriftelijke melding bij de 

ledenadministratie. De contributie dient te zijn betaald. Het restant van de 

betaalde contributie wordt verrekend met het eerstvolgend nieuwe 

sportseizoen. Tussentijdse opzegging gaande het seizoen geeft géén recht 

op terugbetaling van een deel van de contributie. 
 

Artikel 19 

Leden die reeds gedurende een periode van 2 jaar als betalend lid staan 

ingeschreven kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar tegen een 

vergoeding van € 15.-- ingeschreven blijven zonder aan dit sportonderdeel 

deel te nemen. Men is dan een zogenaamd rustend lid en heeft het recht 

om een vrijkomende plaats bij de sport waarvoor men ingeschreven staat in 

te nemen. 

Deze regeling is alleen van kracht als men de contributie tot en met de 

laatste periode van het normale lidmaatschap geheel heeft voldaan. 
 

BESTUUR 
 

Artikel 20 

Het verenigingsbestuur wordt samengesteld uit daartoe in de algemene 

ledenvergadering gekozen leden. Uit de leden van het bestuur worden de 

voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd, evenals een 
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plaatsvervangend voorzitter en secretaris. Voor elk sportonderdeel is één van 

de bestuursleden belast met de taak van sportcoördinator. Één van de 

bestuursleden is belast met de taken van de ledenadministratie. 
 

Artikel 21 

Ieder jaar treden tenminste twee bestuursleden af, en wel volgens 

onderstaand rooster: 

in 2009, 2012, 2015 enz..: de secretaris en één overig bestuurslid. 

in 2010, 2013, 2016 enz..: de penningmeester en één overig bestuurslid. 

in 2011, 2014, 2017 enz..: de voorzitter en één overig bestuurslid. 
 

Artikel 22 

De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der bestuursleden worden, met 

inachtneming van de bepalingen in de statuten en dit reglement, door het 

bestuur vastgelegd. 
 

Artikel 23 

Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, die 

het bedrag van €.226,89 te boven gaan, mogen alleen worden verricht na een 

daartoe door het bestuur of een meerderheid daarvan gegeven mandaat. 
 

Artikel 24 

Bij het uitoefenen van haar taken op het gebied van de sportbeoefening wordt 

het bestuur bijgestaan door minimaal één sportcoördinator of contactpersoon 

per sportonderdeel. 
 

TAKEN/BEVOEGDHEDEN 

SPORTCOÖRDINATOREN EN CONTACTPERSONEN 
 

Artikel 25 

De sportcoördinatoren dienen leiding te geven aan een groep vrijwilligers en 

leden. Zij regelen tevens de praktische gang van zaken voor hun 

sportonderdeel. Zij fungeren als contactpersoon tussen het bestuur en de 

leden van het desbetreffende sportonderdeel. Zij zijn verplicht de leden-lijst 

van hun sportonderdeel regelmatig te controleren. Ook hebben zij als taak bij 

te dragen aan het opstellen van een realistische begroting van hun 

sportonderdeel. Als een sportonderdeel geen sportcoördinator heeft, is de 

contactpersoon degene die het contact onderhoudt tussen een van de 

bestuursleden en de leden van het betreffende sportonderdeel. Alle 

inkomende en uitgaande post dient bij de bestuursvergadering te worden 

ingediend. Alle financiële zaken worden vóóraf geregeld met de penning-

meester, contant geldverkeer dient zoveel mogelijk te worden vermeden. 
 

Artikel 26 

De sportcoördinatoren hebben het recht, als zij dit nodig oordelen, problemen 

die zich onverhoopt voor mochten doen aan het bestuur voor te leggen, 

waarbij zij niet behoeven te wachten op de eerstkomende 

bestuursvergadering. 
 

Artikel 27 

De sportcoördinatoren voeren het beheer over de materialen bestemd voor 

hun sportonderdeel en houden hiervan een inventarislijst bij. 
 

Artikel 28 

De sportcoördinatoren hebben het recht aan het bestuur voorstellen te doen 

inzake de voor hun sportonderdeel bestemde gelden. De besluitvorming en de 

eindbeslissing berusten echter bij het bestuur. 
 

GEBRUIK GEBOUWEN EN MATERIALEN 
 

Artikel 29 

Het gebruik van de door de vereniging gehuurde of aan haar ter beschikking 

gestelde gebouwen wordt, voor de diverse sportonderdelen, geregeld door 

een jaarlijks door het bestuur op te stellen rooster. 
 

Artikel 30 

Alle door de vereniging verstrekte materialen, boeken en kleding blijven 

eigendom van de vereniging. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, dienen 

de in bruikleen gekregen artikelen gelijktijdig bij de desbetreffende 

sportcoördinator te worden ingeleverd. 
 

Artikel 31 
De vereniging draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de in het 

gebouw aanwezige eigendommen van haar leden of van derden. 

Het (kandidaat) (junior) lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van 
takken van sport risico's met zich meebrengt en dat zij/hij eventuele 

(vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van 
sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. 
De vereniging is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade, 

lichamelijk en/of geestelijk toegebrachte schade c.q. vernielde en/of 
zoekgeraakte eigendommen van (kandidaat) juniorleden, (kandidaat) leden 
en derden. Een (kandidaat) (junior) lid verklaart dat zij/hij de sportactiviteiten 

uitsluitend zal volgen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of 
letsel geheel door haar/hem worden gedragen, behoudens opzet of grove 
schuld aan de zijde van een/de vertegenwoordiger(s) van de vereniging, of 

anders aan haar in die mate toe te rekenen is.  
 
 

Artikel 32 

In afwijking van het in artikel 31 bepaalde zal de vereniging, voor die zaken 

waarvoor zij volgens de wet aansprakelijk kan worden gesteld ten opzichte 

van derden, een deugdelijke verzekering sluiten. 
Het bestuur streeft er naar de risico’s voor schade aan leden waar mogelijk 
op voorhand te ondervangen.  

BESCHADIGINGEN 
 

Artikel 33 

Voor de beschadigingen toegebracht aan de eigendommen van de 

vereniging of aan de bij haar in gebruik zijnde gebouwen blijft elk der leden 

zelf aansprakelijk en zij zijn gehouden deze schade aan belanghebbende te 

vergoeden. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse 

geldende voorschriften. 
 

Artikel 34 

Onder beschadigingen wordt tevens verstaan het verlies van eigendommen 

van de vereniging die zij aan haar leden voor de beoefening van hun sport 

ter beschikking heeft gesteld. 
 

Artikel 35 

De artikelen 33 en 34 zijn ook van toepassing op bij de vereniging in dienst 

zijnde trainers en voor de vereniging werkende vrijwilligers. 
 

WEDSTRIJDEN 
 

Artikel 36 

Het bestuur is bevoegd om namens de vereniging wedstrijden uit te 

schrijven alsmede de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan 

door derden georganiseerde wedstrijden. 
 

Artikel 37 

Op verzoek van de leden kan worden ingeschreven op voor de diverse 

sportonderdelen bestaande competities in verenigingsverband. 
 

Artikel 38 

De kosten van deelname aan in de artikelen 36 en 37 bedoelde wedstrijden 

of competities kunnen in het geval van jaarlijks terugkerende evenementen 

in de contributie zijn verrekend. 

In de overige gevallen worden deze afzonderlijk aan de deelnemers in 

rekening gebracht of door henzelf rechtstreeks betaald. 
 

Artikel 39 

De samenstelling van teams, die de vereniging op wedstrijden of in 

competities zullen vertegenwoordigen, geschiedt door de sportcoör-

dinatoren in overleg met de leden van het desbetreffende sportonderdeel. 
 

SLOTBEPALING 
 

Artikel 40 

Alle leden ontvangen van de secretaris een exemplaar van het huishoudelijk 

reglement. De statuten liggen ter inzage bij de zaalbeheerder en staan op 

de website van de vereniging. 

Nieuwe leden dienen bij het aanvaarden van hun lidmaatschap een 

exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen waarmee zij 

impliciet instemmen door het plaatsen van hun handtekening op het 

aanmeldingsformulier. 
 
 
 
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van sportvereniging 

“De Blaak”, 

gehouden op 22 juni 2010

 


