Huishoudelijk reglement Biks Shots
Artikel 1 – Geldigheid, aansprakelijkheid en veiligheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Door het enkele feit van het lidmaatschap van de vereniging of de aanvraag daartoe
erkent men de geldigheid van dit huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement staan voor de leden steeds ter inzage op de website.
De leden zullen de vereniging vrijwaren van aanspraken op schadevergoedingen van
welke aard dan ook.
De leden verplichten zich de door hen toegebrachte schade aan uitrusting, goederen,
accommodaties en/of belanghebbende vervoersmiddelen aan de vereniging te
vergoeden.
Leden zullen zich onderwerpen aan de bepalingen en voorschriften die gelden in de
door hen te betreden sportaccommodaties.
De leden verplichten zich zowel tijdens trainingen als tijdens de wedstrijden te
onthouden van het dragen van sieraden en kleding die kunnen leiden tot het hinderen
of verwonden van mede- of tegenspelers.

Artikel 2 – Leden
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Aanmelding van nieuwe leden geschiedt door middel van een inschrijfformulier in te
leveren bij of te mailen naar een trainer of de secretaris.
Het voltallige bestuur met algemene stemmen is gerechtigd de aanmelding te
accepteren dan wel af te wijzen.
Als de aanmelding niet geaccepteerd wordt wegens onvoldoende
plaatsingsmogelijkheden, wordt de aangemelde op een wachtlijst geplaatst.
Na het accepteren van een aanmelding door het bestuur, wordt de plaatsing in een
trainings- en/of wedstrijdgroep bepaald door het bestuur.
Het lidmaatschap geldt voor de duur van 1 (verenigings)jaar. Het lidmaatschap wordt,
behoudens tijdige opzegging (zie artikel 2.6), telkens verlengd voor dezelfde duur. Het is
wel mogelijk het lidmaatschap tussentijds op te zeggen, hetgeen het lid niet ontslaat van
zijn/haar (betalings-)verplichtingen.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Schriftelijke opzeggingen dienen vóór 1 mei
bij de secretaris binnen te zijn, daar men anders wederom voor 1 (verenigings)jaar lid is
van Biks Shots en derhalve ook verplicht is de volledige contributie te voldoen.
7. Het lidmaatschap kan in bijzondere gevallen ook beëindigd worden door een beslissing
van het voltallige bestuur met algemene stemmen.
8. Een beslissing zoals genoemd in punt 7 zal aan de betrokkene schriftelijk en met
redenen omkleed worden medegedeeld dan wel bevestigd.
9. De betrokkene kan tegen de beslissing genoemd in punt 8 beroep aantekenen bij het
bestuur. Het bestuur is dan gehouden beroep te behandelen tijdens een
(buitengewone) algemene ledenvergadering, te houden binnen een maand na
ontvangst van het beroep.
10. Voor nietigverklaring van een dergelijke beslissing is een meerderheid van stemmen
in de algemene ledenvergadering vereist. Hierbij dient minstens de helft van de
stemgerechtigde leden zijn stem uit te brengen.
11. Het voltallige bestuur met algemene stemmen is bevoegd in bijzondere gevallen een
schorsing van ten hoogste drie maanden op te leggen.
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12. Tijdens een schorsing heeft de betrokkene slechts het recht van beroep. Alle overige
rechten zijn vervallen.
13. Tijdens een schorsing is men verplicht zijn contributie te (blijven) voldoen.
14. Tegen een schorsingsbesluit kan men beroep aantekenen bij het bestuur. Het bestuur
zal een dergelijk beroep behandelen tijdens een (buitengewone) algemene
bestuursvergadering. Punt 10 van dit artikel wordt dan van toepassing.
15. Ieder lid is verplicht om een verenigingscursus te doen.
16. Een competitiespelend lid vanaf 12 jaar wordt ingezet voor tafelbeurten. Vanaf 16 jaar
wordt een competitiespelend lid ingezet om te fluiten. Het bestuur behoudt het recht
om hier uitzonderingen op te maken.

Artikel 3 – Erelid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
Voor een benoeming tot erelid is een gewone meerderheid van stemmen voldoende.
De voordracht voor het benoemen tot erelid geschiedt door het voltallige bestuur met
algemene stemmen.
Ereleden worden voor de duur van hun leven benoemd.
Het bestuur is gerechtigd ereleden bepaalde voorrechten toe te kennen.
Beëindiging van het erelidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging door het
erelid bij het bestuur.
Beëindiging van het erelidmaatschap kan bovendien geschieden door de algemene
ledenvergadering, waarbij minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is,
met meerderheid van de stemmen, alleen in die gevallen waarin het gedrag van het
erelid de vereniging in ernstige mate schaadt.

Artikel 4 – Contributie en boeteregelingen
1.

De hoogte van de contributie zal jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden
vastgesteld.

2.

De leden zijn verplicht de vastgestelde contributie te betalen per automatische incasso.
De contributie wordt geïnd in 1 termijn. De betaaltermijn wordt bekend gemaakt op de
website. Leden die geen automatische incasso afgeven, betalen het volledige
contributiebedrag plus € 10 administratiekosten vóór 1 december van het
verenigingsjaar.

3.

Het bedrag van de contributie wordt gezien als brengschuld en zal tijdig worden gestort
op de bankrekening van de vereniging onder IBAN-nummer NL64 RABO 0122 3871 98
ten name van Basketballclub H’beek.

4.

De contributie dient betaald te zijn vóór de gepubliceerde vervaldatum. Bij niet tijdig
betalen wordt een boete opgelegd van € 10. Men dient dat deel van de contributie en
de boete vervolgens te betalen binnen 15 dagen na betreffende vervaldatum. Worden
de contributie en de boete niet betaald binnen 30 dagen na betreffende vervaldag, dan
volgt schorsing van trainingen en wedstrijden, tenzij het bestuur anders beslist.

5.

Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals verhuizing, langdurige ziekte of
dergelijke, kan men zich schriftelijk via de penningmeester tot het bestuur wenden voor
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6.
7.
8.
9.

het treffen van een betalingsregeling. Bij verzuim is het volle contributiebedrag
verschuldigd.
Bij tussentijdse aanmelding als lid zal het bestuur de contributie vaststellen volgens de
volgende formule : (jaarcontributie : 10) X aantal maanden tot einde verenigingsjaar
plus de vaste afdrachten aan de bond.
Indien men zich als lid aanmeldt binnen drie maanden nadat men lid van de vereniging
is geweest dient men het volle contributiebedrag te voldoen.
Het niet nakomen van de tafel- en/of fluitverplichting heeft een boete tot gevolg.
Boetes opgelegd door de NBB aan de vereniging welke het gevolg zijn van overtredingen
van leden worden verhaald op die leden of op het team dat aan die wedstrijd heeft
deelgenomen en waar de boete betrekking op heeft. De boete wordt doorbelast aan
ieder daarbij aanwezige lid en op dat moment formeel deel uit maakte van dat team.

Artikel 5 – Kleding
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

De vereniging stelt de leden die competitie spelen een tenue ter beschikking.
Elk lid tekent een bruikleenovereenkomst.
Het wedstrijdtenue bestaat minimaal uit:
• Een shirt;
• Een broek;
De leden dienen zelf te zorgen voor:
• Sokken;
• Geschikte zaalsportschoenen (geen zwarte zolen);
Het door de vereniging ter beschikking gestelde tenue blijft eigendom van de vereniging
en dient bij beëindiging van het lidmaatschap in goede staat te worden ingeleverd.
De verantwoordelijkheid voor wat betreft het wassen en het gebruik van het aan het lid
beschikbaar gestelde tenue ligt bij het lid zelf. Bij schade, verlies en dergelijke dient het
bestuur onmiddellijk hiervan op de hoogte te worden gebracht, waarna het bestuur een
schaderegeling kan bepalen.
De boeteregelingen staan vermeld in de bruikleenovereenkomst.
Een lid is verplicht het complete tenue als omschreven onder de punten 3 en 4 van dit
artikel te dragen tijdens:
• Competitie- en bekerwedstrijden te spelen door de vereniging en
georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond;
• Toernooien en vriendschappelijke wedstrijden waarbij de vereniging wordt
vertegenwoordigd;
Behoudens tijdens nader door het bestuur te bepalen activiteiten waarbij de vereniging
wordt vertegenwoordigd is het verboden het bovenomschreven tenue te gebruiken.
Het tenue als omschreven mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
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Artikel 6 – Bestuursvergaderingen en bestuurssamenstelling
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Het bestuur bepaalt zelf de onderlinge taakverdeling van voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar. De tijd gelegen tussen twee
vergaderingen mag ten hoogste twee maanden bedragen. Het staat het bestuur vrij in
onderling overleg meerdere vergaderingen vast te stellen, alsmede datum, plaats en
aanvangstijd van de vergaderingen te bepalen.
Een bestuursvergadering en de daar genomen besluiten zijn slechts dan geldig als daar
minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Als het bestuur na bespreking van een agendapunt niet tot een eensluidend standpunt
kan komen, zal een stemming over dat agendapunt worden gehouden. Voor een
dergelijke stemming gelden dezelfde regels zoals gesteld in de statuten van de
vereniging voor het houden van een stemming tijdens een algemene ledenvergadering.
(hoofdstuk Besluitvorming uit de statuten).
Indien de behandeling van de op de agenda van een bestuursvergadering geplaatste
onderwerpen te veel tijd vergt naar het oordeel van het bestuur, worden de niet urgent
onderwerpen verplaatst naar de volgende vergadering en dan als eerste agendapunt
behandeld.
Aan het einde van de oneven verenigingsjaren treden af:
• Bestuurslid een;
• Bestuurslid twee;
• Bestuurslid drie;
Aan het einde van de even verenigingsjaren treden af:
• Bestuurslid vier;
• Bestuurslid vijf;
• Bestuurslid zes;
Het bestuur heeft het recht om zelf een nieuw lid voor te dragen. De algemene
ledenvergadering geeft goedkeuring.

Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 6 juni 2014
De voorzitter

De secretaris

(H. Schottert)

(H. Liebregts)

