HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(laatste wijziging: 14 maart 2015 door C.Zwier, Secretaris)

Beemster Volleybalvereniging (bevok)
LIDMAATSCHAP
Artikel 1
Het lidmaatschap staat open voor personen die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt. Alleen in bijzondere
gevallen, dit ter beoordeling door het bestuur, kan dispensatie worden verleend.
Artikel 2
Uitgesloten van lidmaatschap zijn die personen die in deze of in een zustervereniging zijn geroyeerd.
Artikel 3
Bij aanvaarding van het lidmaatschap verplicht de betrokkene zich te onderwerpen aan de statuten en
reglementen van de vereniging.
Artikel 4
De rechten, verbonden aan het lidmaatschap, nemen een einde op de dag waarop het lidmaatschap is
opgezegd of het royement is uitgesproken.
Artikel 4 a
Beëindiging van lidmaatschap:
In aanvulling op artikel 7 van de statuten van Bevok, is het tevens mogelijk om naast het einde van het
verenigingsjaar, vallende op 30 juni, ook het lidmaatschap op te zeggen halverwege het verenigingsjaar,
vallende op 31 december, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
Een opzegging dient uiterlijk 4 weken voor één van deze data schriftelijk (per post of per e-mail) te worden
doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@bevok.nl). Dan wordt de contributiebetaling
beëindigd per verzochte datum, 30 juni of 31 december. Bij afmelden na bovengenoemde datum wordt de
termijn automatisch met 6 maanden verlengd en zal de contributie daarvoor betaald moeten worden. Voor
competitie spelende leden wordt dit verhoogd met de kosten voor de spelerspas, en andere door de Nevobo
verplichte kosten per speler. Er wordt geen contributiegeld geretourneerd.

BESTUUR
Artikel 5
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, t.w. het dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter, secretaris
en penningmeester, en verder uit tenminste twee of vier (commissie-)leden. Twee of meerdere leden die
samen één functie bekleden, worden samen gezien als één lid. De zittingsduur is drie jaar.
Artikel 6
De voorzitter belegt de vergadering en heeft daarvan de leiding. Bij afwezigheid van de voorzitter wijzen de
aanwezige bestuursleden een hunner aan om de vergadering te leiden.
Artikel 7
De secretaris voert de correspondentie en heeft het beheer over het archief. In elke bestuursvergadering
doet hij mededeling van de ingekomen en uitgegane stukken. In de jaarvergadering brengt hij verslag over
de toestand en de werkzaamheden van de vereniging. Van alle vergaderingen worden door hem notulen
gehouden.
Artikel 8
De penningmeester is belast met de inning en betaling van gelden en houdt van alle inkomsten en uitgaven
aantekening in de daarvoor bestemde boeken.
Artikel 9
Door de jaar vergadering worden twee leden benoemd die tegen het einde van het lopende boekjaar de
administratie van de penningmeester in diens vertegenwoordigheid zullen controleren. Deze commissie
brengt op de eerst volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevinding. De jaarvergadering verlangt, op
voorstel van de commissie, bedoeld in dit artikel, de penningmeester decharge.

De Leden van de commissie mogen geen lid van het bestuur zijn.

COMMISSIES
Artikel 10
Uit de leden kunnen commissies gekozen worden, waaraan bijzondere taken kunnen worden opgedragen.
Voor deze commissies kunnen aanvullende reglementen vastgesteld worden.

VERGADERINGEN
Artikel 11
Ledenvergaderingen worden minimaal twee weken tevoren uitgeschreven door de secretaris.
Artikel 12
Alle leden, behoudens zij die geschorst zijn, en ouders van jeugdleden hebben recht om de jaarvergadering
bij te wonen.
Door de leden kunnen kandidaten gesteld worden voor de functie van voorzitter en overige bestuursleden.
Ieder lid heeft het recht binnen het kader van de agenda voorstellen op de vergadering te doen en hierover
stemming te verlangen.
Artikel 13
Wanneer de rust en orde op de vergadering wordt verstoord, kan de vergadering worden geschorst.
Besluiten, genomen tijdens deze schorsing, zijn ongeldig.

STEMMINGEN
Artikel 14
Alleen leden van 18 jaar en ouder, behoudens zij die geschorst zijn, hebben stem- en kiesrecht. Voor leden,
jonger dan 18 jaar, kan het stem- en kiesrecht aan een der ouders of voogden worden overgedragen.
Artikel 15
Stemmingen voor bestuur- of andere functies geschiedt schriftelijk of bij acclamatie.
De schriftelijke stemming wordt onderzocht door een daartoe uit de vergadering aan te wijzen commissie.
De commissie onderzoekt of het aantal ingeleverde briefjes gelijk is aan het aantal aanwezige leden die aan
de stemming hebben deelgenomen. Is dat niet het geval, dan worden de stembriefjes ongeopend vernietigd
en wordt een nieuwe stemming gehouden.
De volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking van de stemmen volgt
een herstemming. Bij staking van stemmen bij herstemming beslist het lot.
Artikel 16
Bij stemming over zaken beslist de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking
van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
De stemming over zaken geschiedt mondeling.

CONTRIBUTIE
Artikel 17
Aan het donateurschap is een geldelijke verplichting van minimaal €15,00 per jaar verbonden
Artikel 18
De contributie zal op de algemene ledenvergadering, welke ieder jaar gehouden zal worden, voor het
komende verenigingsjaar worden vastgesteld. Publicatie van de contributie zal via de website en/of
nieuwsbrief worden verricht. Leden van 65 jaar en ouder betalen 100% van de voor senioren geldende
contributie.

Artikel 19
Betaling dient eens per half jaar te geschieden per factuur of door machtiging. Bij betaling per factuur zullen
kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 20
Bij langdurige ziekte, ongeval, zwangerschap en in soortgelijke gevallen kan het bestuur gehele of
gedeeltelijke ontheffing verlenen van verenigings contributiebetaling. Nadat het lid dit zelf kenbaar heeft
gemaakt bij het bestuur.
Artikel 21
Indien het lidmaatschap gedurende enige maanden wordt onderbroken, zal het opnieuw toetreden tot de
vereniging slechts mogelijk zijn, indien de contributie over de ontbrekende periode wordt voldaan.

Artikel 22
Wanneer een lid drie maanden achtereen in gebreke is gebleven de verschuldigde contributie te voldoen,
kan hij worden geroyeerd indien na schriftelijke aanmaning het verschuldigde niet binnen een week is
voldaan. Voor schriftelijke aanmaning wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Artikel 23
(Vervallen)

TENUE
Artikel 24
De hoofdkleuren van de volleybalvereniging zijn GROEN
Het wedstrijdtenue bestaat uit:
shirt:
groen met verenigingslogo
korte broek:
wit; echter ook zwart is toegestaan
sokken
sportschoenen
Wedstrijdspelers zijn verplicht borst- en rugnummers te dragen. Het bestuur bepaalt het te dragen nummer.
Artikel 24a
Het bestuur heeft het recht wijzigingen, met betrekking tot het wedstrijdtenue, te doen, welke worden
aangeboden nadat voor een team wijziging verzocht wordt van de indeling van de clubkleuren.
Artikel 24b
De shirts van de competitie spelende leden zijn eigendom van de vereniging.
Artikel 25
De leden zijn verplicht op de wedstrijden in het voorgeschreven tenue te verschijnen.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
Artikel 26
Leden, die in de wedstrijdteams zijn opgesteld, moeten op het uitgeschreven tijdstip aanwezig zijn. Bij het te
laat komen kunnen zij van de wedstrijd worden uitgesloten.
Leden, die verhinderd zijn op een bepaalde tijd een wedstrijd te spelen, dienen dit uiterlijk 48 uur voor de
aanvang van de wedstrijd bekend te maken aan hun aanvoerder.
Het zonder afbericht wegblijven bij een wedstrijd kan door de vereniging worden beboet met €4,54 binnen
een week na het vermelde feit te voldoen aan de penningmeester. Bij herhaling door dezelfde persoon kan
dit bedrag worden verdubbeld. Bovendien moet aan het bestuur de reden van wegblijven opgegeven
worden als dit door het bestuur verzocht wordt. Het herhaaldelijk zonder afbericht wegblijven bij wedstrijden
kan royement tot gevolg hebben.
Artikel 27
Tijdens wedstrijden opgelopen boetes (opgelegd door de NeVoBo) ontstaan anders dan door overmacht,

worden door de penningmeester doorberekend aan de desbetreffende teams. Persoonlijke boetes en
eventueel daaruit voortvloeiende kosten en/of boetes aan de vereniging, ontstaan door
onsportief/onbehoorlijk gedrag (gele en rode kaarten) zullen door de vereniging worden doorberekend aan
het desbetreffende lid.
Artikel 28
De kosten voor de zgn. spelerspas en teamgelden worden door machtiging of per factuur door de leden zelf
betaald aan de vereniging. De contributie en overige bijdragen aan de NeVoBo worden door de vereniging
middels de verenigingscontributie verrekend.
Het bestuur kan besluiten voor bepaalde tijd voor groepen of personen de bijdragen aan de NeVoBo geheel
of gedeeltelijk uit de verenigingskas te betalen, maar is daartoe niet verplicht.

Artikel 29
Voor elk team dat aan wedstrijden meedoet zal een aanvoerder aangewezen worden. De aanwijzing zal
geschieden door de leden, deel uitmakend van dat team.
Ieder wedstrijdteam dient zich bij de wedstrijden te laten begeleiden door een coach.
Artikel 30
Gedurende een wedstrijd zijn de spelers onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan hun aanvoerder
verschuldigd, voor zover dit op de wedstrijd betrekking heeft.
Artikel 31
Geen der spelers mag het veld verlaten zonder toestemming van de aanvoerder.
Artikel 32
Een speler die aanleiding is tot onreglementair opkomen van het team, kan door het bestuur het recht tot
meespelen worden ontzegd in een of meer op elkaar volgende wedstrijden.
Artikel 33
Aan leden die zich tijdens wedstrijden en/of trainingen zodanig gedragen dat er sprake is van ondisciplinair
gedrag, is het bestuur bevoegd een boete en/of schorsing op te leggen. De hoogte van de boete en de duur
van de schorsing zal worden getoetst aan de regelingen die bij de NeVoBo van kracht zijn.

-----------------------------------------------------Einde----------------------------------------------

