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BASKETBALLCLUB VLIJMSCHERP SVH  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 1 (LEDEN) 

 

De vereniging bestaat uit: 

a. leden: 

minimaal 16 jaar oud en 6 maanden lid van de vereniging. 

b. ereleden: 

worden op voorstel van het bestuur of van minimaal 5 leden door de Algemene Vergadering met minimaal 

tweederde der geldige stemmen benoemd. Zij betalen geen contributie en hebben toegang tot de 

vergaderingen en hebben hierin stemrecht. 

c. leden van verdienste: 

worden door het bestuur benoemd en hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben hierin 

stemrecht. 

d. adspirant leden: 

jonger dan 16 jaar, hebben geen stemrecht, maar hebben wel toegang tot de Algemene Vergadering. 

e. begunstigers: 

die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen (met een door de Algemene 

Vergadering vast te stellen minimum bijdrage). 

 

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 

Het lidmaatschap is persoonlijk. 

 

 

ARTIKEL 2 (TOELATING) 

 

Tot de vereniging kunnen toetreden personen, die 7 jaar of ouder zijn. Indien men als lid tot de vereniging wenst 

toe te treden, dient men deze wens kenbaar te maken aan de secretaris. Deze verstrekt een formulier, dat binnen 

14 dagen, volledig ingevuld en ondertekend, geretourneerd moet worden (indien de aanvrager jonger is dan 18 

jaar, moeten ook de ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier ondertekenen). 

Bij aanmelding als lid betaalt men het verschuldigde inschrijfgeld (de hoogte van het bedrag wordt door de 

Algemene Vergadering vastgesteld). 

Het bestuur beslist omtrent de toelating van bovengenoemde leden.  Bij het niet toelaten als lid kan de 

Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

Ieder lid dat zich aanmeldt en toegelaten wordt, verbindt zich voor het verdere deel van het verenigingsjaar. 

Het bestuur kan hiervan, in bijzondere gevallen, dispensatie verlenen. 

Ieder lid, dat zich aanmeldt en toegelaten wordt na 15 november van het lopende verenigingsjaar, betaalt voor 6 

maanden contributie plus het verschuldigde inschrijfgeld. 

Ieder lid, dat zich aanmeldt en toegelaten wordt na 1 april van het lopende verenigingsjaar, betaalt geen 

contributie over dat jaar, doch wel het verschuldigde inschrijfgeld, maar verplicht zich lid te blijven in het 

komende verenigingsjaar en tot het betalen van de hiervoor verschuldigde contributie. 

 

 

ARTIKEL 3 (EINDE LIDMAATSCHAP) 

 

Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden van het lid 

b. opzegging door een lid: 

dit dient schriftelijk aan het secretariaat medegedeeld te worden, minimaal 4 weken voor het einde van het 

verenigingsjaar. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan dispensatie verlenen 

c. opzegging namens de vereniging: 

geschiedt door het bestuur 

d. ontzetting: 
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geschiedt door het bestuur in de volgende gevallen: 

− wanbetaling 

− wangedrag 

− het schaden van de belangen en/of de goede naam van de vereniging hetzij door nalatigheid, hetzij door 

lijdelijk verzet. 

Indien het bestuur besluit tot opzegging van een lidmaatschap of ontzetting, wordt de betrokkene onmiddellijk 

van het besluit in kennis gesteld.  Hij kan dan binnen een maand een beroep doen op de Algemene Vergadering.  

In de tijd die ligt tussen de opzegging/ontzetting en de Algemene Vergadering is het betrokken lid geschorst. 

De rechten en verplichtingen van adspirantleden en begunstigers kunnen te allen tijde door beide partijen 

schriftelijk worden beëindigd. 

Wanneer een lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel 

verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

 

 

ARTIKEL 4 (RECHTEN ADSPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS) 

 

Behalve de rechten, die zij krachtens de statuten hebben, hebben zij ook het recht de door de vereniging 

georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen en daaraan deel te nemen. 

 

 

ARTIKEL 5 (JAARLIJKSE BIJDRAGE) 

 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a.  contributies 

b.  donaties 

c.  andere toevallige bijdragen 

 

Alle leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene 

Vergadering wordt vastgesteld.  Zij kunnen daartoe in categorieën 

worden ingedeeld, die elk een verschillende bijdrage betalen. 

 

In het geval dat meerdere personen uit een gezin lid van de vereniging zijn, betaald het oudste lid 100% van de 

vastgestelde bijdrage. Voor de jongere(n) geldt (gelden) andere bedragen, die ook door de Algemene 

Vergadering worden vastgesteld. 

 

In de jaarlijkse bijdrage is de afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond en het Rayon begrepen. 

 

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het 

betalen van de bijdrage te verlenen. 

 

De penningmeester of secretaris zal de leden schriftelijk uitnodigen het verschuldigde bedrag op het bank- of 

gironummer van de vereniging over te schrijven. De contributie wordt in twee termijnen betaald. 

le termijn: voor 1 september 

2e termijn: voor 1 februari 

 

In overleg met de penningmeester kan tot een andere, redelijke betalingsregeling, worden overgegaan. 

 

Indien niet voor de vervaldatum is voldaan, dan kunnen met tussenpozen van veertien dagen twee aanmaningen 

worden gezonden, waarbij het oorspronkelijke bedrag met administratiekosten wordt verhoogd. De hoogte van 

de administratiekosten wordt door het bestuur vastgesteld. 

 

De door of namens de Nederlandse Basketball Bond opgelegd boetes in verband met onregelmatigheden tijdens 

competitiewedstrijden worden, voor zover verwijtbaar, doorberekend aan de leden. 

 

 

Door het bestuur opgelegde boetes: 

Leden, die aangewezen zijn om op een betaalde datum bepaalde werkzaamheden voor de vereniging te 

verrichten (hetzij scoren, fluiten e.d.) dienen bij verhindering zelf voor correcte vervanging te zorgen (denk aan 

b.v. leeftijden en licenties).  Blijven zij hier in gebreke, dan is hierop de boeteregeling, zoals jaarlijks op de 

Algemene Vergadering wordt vastgesteld, van toepassing. 
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ARTIKEL 6 (BESTUUR) 

 

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden, te weten: 

− voorzitter 

− secretaris 

− penningmeester 

− wedstrijdsecretaris 

− gewone bestuursleden 

Minimaal twee bestuursleden moeten meerderjarig zijn. 

 

Een bestuurslid kan meerdere bestuursfuncties bekleden, met dien verstande, dat de functie van voorzitter niet 

kan worden gecombineerd met die van penningmeester. 

Het bestuur kan zich doen bestaan uit een onbepaald aantal commissies. 

De voorzitter wordt in functie benoemd; de benoeming geschiedt uit de leden. De benoeming van bestuursleden 

geschiedt uit één of meerdere bindende voordrachten. 

 

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, als vijf leden. 

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping tot de vergadering medegedeeld. 

Een voordracht door vijf of meer leden moet minimaal zeven dagen voor de aanvang van de Algemene 

Vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend.  Aan elke voordracht kan het bindende karakter 

worden ontnomen, door een, met minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen, genomen besluit van de 

Algemene Vergadering, indien minimaal tweederde van de leden vertegenwoordigd is. 

Is geen voordracht gemaakt, of besluit de Algemene Vergadering het bindende karakter aan de voordracht te 

ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in haar keus. 

Indien er meerdere bindende voordrachten zijn, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. 

Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop 

van die termijn. 

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, maar 

is wel terstond herkiesbaar. 

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 

 

Volgorde van aftreden: 

− als eerste treedt de voorzitter af 

− als tweede treden de penningmeester en de wedstrijdsecretaris af 

− als derde treden de secretaris en de gewone bestuursleden af. 

 

Het bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en/of door 

opzegging door het bestuurslid als bestuurslid. 

 

 

ARTIKEL 7 (BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING) 

 

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris aan. Het kan ook voor 

elk hunner een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden, met uitzondering 

van de combinatie voorzitter/penningmeester of voorzitter/secretaris. 

 

Van de volgende bestuurstaken mogen de werkzaamheden door het bestuur onder de bestuursleden worden 

verdeeld, of aan een lid: 

- inkopen en reparatie van materiaal 

- onderhouden van contacten met de bonden 

- aanschrijven van leden 

 

Werkzaamheden, niet genoemd in dit reglement, worden door het gehele bestuur vastgesteld. 

 

Handelingen, die aan de vereniging geldelijke verplichtingen, groter dan € 15,-- opleggen, worden door geen 

van de bestuursleden verricht, zonder toestemming van het bestuur of de meerderheid daarvan. 

 

Het bestuur heeft het recht een lid, die een ernstige overtreding heeft begaan, te schorsen voor de eerstvolgende 

Algemene Vergadering. Indien de overtreding door het bestuur niet voldoende ernstig wordt geacht, nadat het 

betreffende lid de gelegenheid heeft gehad zich tegenover het bestuur te motiveren, kan hij/zij geschorst worden 

voor maximaal een maand of maximaal vier wedstrijden. 
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Een geschorst lid verliest alle rechten, behalve het recht van beroep op de Algemene Vergadering; behoudt 

echter alle verplichtingen. 

 

Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de 

open plaatsten) aan de orde komt. 

 

Het bestuur benoemt commissies. 

 

Het bestuur is, indien de Algemene Vergadering accoord is, bevoegd tot: 

− het sluiten van overeenkomsten, het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen aangaan van 

rechtshandelingen 

− verrichten van investeringen, welke financiële gevolgen hebben, voorzover deze in de door de 

jaarvergadering goedgekeurde begroting niet zijn voorzien huren en/of verhuren en op andere wijze in 

gebruik geven en/of nemen van onroerende goederen aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging 

bankkrediet wordt verleend het op andere wijze lenen of uitlenen van geld het optreden in rechte, behalve 

wanneer het zaken betreft die geen uitstel kunnen lijden 

− sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten 

 

In en buiten rechte wordt de vereniging vertegenwoordigd door minimaal twee, gezamenlijk handelende, 

meerderjarige bestuursleden, onder wie in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris. 

 

 

ARTIKEL 8 (VERGADERINGEN) 

 

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

Het bestuur belegt ieder jaar, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens een besluit tot 

uitstel van deze termijn door de Algemene Vergadering, een Algemene Vergadering. 

Verder wordt eventueel een Algemene Vergadering belegd door het bestuur of op gemotiveerd verzoek van 

minstens tien stemgerechtigde leden. 

De oproep voor de Algemene Vergadering geschiedt schriftelijk, minimaal een week van tevoren aan alle leden, 

met opgave van de agendapunten. 

Het bestuur brengt in de Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit, onder overlegging van de balans en een 

staat van baten en lasten, rekening en verantwoording, over zijn, in het afgelopen boekjaar, gevoerde bestuur. 

Na verloop van de termijn van zes maanden kan ieder lid deze rekening en verantwoording van het bestuur 

vorderen. 

 

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van minimaal twee personen, die geen 

bestuursfunctie mogen bekleden.  Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 

en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van de bevindingen. 

Het bestuur is verplicht alle boeken ter inzage aan deze commissie te geven en eventueel deskundige hulp in te 

roepen. 

De uitspraak van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch alleen 

door het benoemen van een nieuwe commissie. 

Het bestuur is verplicht de stukken aangaande de Algemene Vergadering tien jaar te bewaren. 

 

Andere zaken, die in de Algemene Vergadering dienen te worden geregeld: 

− voorziening in een eventuele vacature 

− begroting voor het komende verenigingsjaar 

− voorstellen van het bestuur 

− vaststelling van de jaarlijkse bijdragen 

 

Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit nodig acht. 

Verder is het bestuur verplicht binnen vier weken een Algemene Vergadering te beleggen op schriftelijk verzoek 

van minimaal eentiende deel van de stemgerechtigde leden. 

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen niet wordt voldaan kunnen de verzoekers zelf tot een oproep van 

de Algemene Vergadering overgaan. Zij die de Algemene Vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel 

proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken, De inhoud van de notulen van de Algemene Vergadering of 

het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

 

Alle leden, leden van verdienste, ereleden, adspirantleden en begunstigers hebben toegang tot de Algemene 

Vergadering. Over toelating van andere beslist het bestuur. 
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leder lid, erelid of lid van verdienste, tenzij geschorst, heeft een stem. 

Het stemmen bij volmacht is uitgesloten. 

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk. 

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede 

stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, 

plaats. Heeft dan nog niemand 

de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat een persoon de volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, of tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

Bij gemelde herstemming (uitgezonderd tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij 

de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het 

kleinste aantal stemmen is uitgebracht. 

Ingeval tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

 

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders beslist. 

Als de stemmen staken over een voorstel dat geen personen betreft, is het voorstel verworpen. 

 

Bij een schriftelijke stemming zijn de volgende van onwaarde: 

− blanco stemmen 

− stemmen, welke een persoon niet duidelijk aanwijzen 

− getekende stembriefjes 

− stemmen op personen, die niet benoembaar zijn 

 

Stemmen van onwaarde worden van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken. 

Alvorens tot stemming over te gaan wordt elk voorstel ter discussie gebracht. 

Bij te lange duur kan de voorzitter de Algemene Vergadering verdagen en heeft het recht maatregelen van orde 

te nemen, zoals een vergadering schorsen. 

 

 

ARTIKEL 9 (STATUTEN WIJZIGEN) 

 

Hiertoe kan alleen worden overgegaan in een speciaal daartoe opgeroepen Algemene Vergadering, waarbij 

minimaal drievierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, met minimaal tweederde der geldig 

uitgebrachte stemmen. 

In de oproep tot de Algemene Vergadering moeten de voorgedragen wijzigingen zijn opgenomen. 

Een statutenwijziging treedt pas in werking, als hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

 

 

ARTIKEL 10 (ONTBINDING) 

 

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, indien drievierde van het 

aantal stemgerechtigde leden, aanwezig is, met minimaal tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.  Wat er 

eventueel met het batig saldo gebeurt, beslist de Algemene Vergadering (of gelijk verdelen onder de leden, of 

een andere bestemming). 

 

 

ARTIKEL 11 (SLOTBEPALINGEN) 

 

Plichten van de leden, nog niet eerder genoemd: 

− het volgen van een scheidsrechterscursus, indien het bestuur dit noodzakelijk acht een lid dat buiten 

verenigingsverband aan wedstrijden of trainingen wil deelnemen, dient hiervoor toestemming te vragen aan 

het bestuur 

− elke speler is gehoorzaamheid verschuldigd aan de trainer-coach tijdens wedstrijden - trainingen 

− de leden mogen de basketballen, die eigendom zijn van de vereniging, alleen in de zaal tijdens trainingen en 

wedstrijden gebruiken. Bij ander gebruik legt het bestuur een boete op (dit i.v.m. slijtage) 

− prijzen en premies, behaald door de teams van de vereniging, worden eigendom van de vereniging 

− vriendschappelijke wedstrijden of extra trainingen tijdens niet bezette gehuurde zaaluren alleen in overleg 

met de wedstrijdsecretaris en de bedrijfsleider van de sporthal 

− er wordt alleen getraind in aanwezigheid van een trainer.  Dit houdt in, dat er in de zomer- en/of winterstop 

alleen getraind kan worden na overleg met het bestuur, trainer en betreffende leden 

− het inleveren van het origineel en/of copie van het wedstrijdformulier bij het wedstrijdsecretariaat, binnen 24 

uur 
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− het actief deelnemen en medewerken aan acties ten behoeve van de verenigingskas waarvan een 

overeenkomst is aangegaan door het bestuur van de vereniging 

− het betalen van de verschuldigde bijdrage aan het teamtenue 

 

Plichten van het bestuur nog niet eerder genoemd: 

− het bestuur is verplicht voor de leden die dit wensen een sportkeuring aan te vragen. Deze kosten zijn in 

principe voor rekening van het lid 

− het bestuur zorgt voor het aanwezig zijn van een teamtenue voor ieder lid 

− het bestuur bepaalt de aanvang en duur van de eventuele zomer- en/of winterstop 

− het organiseren van cursus, indien noodzakelijk ten behoeve van de vereniging 

 

Tot wijziging van het reglement kan alleen worden besloten in de Algemene Vergadering met minimaal 

tweederde der uitgebrachte geldige stemmen. 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin twijfel bestaat, beslist het bestuur. 

Tot de eerstvolgende Algemene Vergadering zijn de leden aan de uitleg van het bestuur onderworpen. 

De statuten liggen voor alle leden ter inzage bij de bestuursleden. 

 

Elk lid wordt geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement, hetgeen voor iedereen 

toegankelijk is op onze website www.vlijmscherpsvh.nl en op aanvraag bij een van de bestuursleden op papier 

te verkrijgen is. 

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering te Vlijmen op 27 augustus 1981. 

 

Aldus voor de eerste maal gewijzigd op de Algemene Vergadering te Vlijmen op 23 augustus 1983. 

 

Aldus voor de tweede maal gewijzigd op de Algemene Vergadering te Vlijmen op 25 oktober 1987. 

 

Aldus voor de derde maal gewijzigd op de Algemene Vergadering te Vlijmen op 17 mei 1992. 

 

Aldus voor de vierde maal gewijzigd is op de Algemene Vergadering te Vlijmen op 19 mei 2005. 

 

Aldus voor de vijfde maal gewijzigd is op de Algemene Vergadering te Vlijmen op 19 mei 2008. 

 

De voorzitter, De secretaris, 

 

 

H.P.M. Jansen C.C.M. Jacobs - Bosman 

 

http://www.vlijmscherpsvh.nl/

