
 
versie 29 februari 2016 

Huishoudelijk reglement Badmintonclub BC Zetten 
Vastgesteld op de ALV van 29 februari 2016 

Artikel 19 van de statuten regelt de mogelijkheid van het samenstellen van een huishoudelijk reglement. 
Daarin staan nadere gegevens over het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en 
entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het 
stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw van de vereniging en alle verdere onderwerpen, 
waarvan de regeling de algemene vergadering van de leden gewenst voorkomt. Wijziging kan 
geschieden zowel bij besluit van de algemene ledenvergadering op schriftelijk verzoek van minstens een 
derde van de leden als op voorstel van het bestuur. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen 
bevatten die afwijken van of strijdig zijn met wettelijke bepalingen of de statuten. 

ARTIKEL 1 

Leden/contributies 

1. Leden zijn zij die conform de daarover in dit huishoudelijk reglement vastgelegde regels tijdig 
aan hun contributieverplichtingen voldoen. Voor elk lid wordt een label aangemaakt waarmee 
hij/zij op de speelavonden kan afhangen op het wedstrijdbord. 

2. Een lid dient zich te onthouden van alles dat het belang van de vereniging schaadt en/of afbreuk 
doet aan de goede naam van de vereniging 

3. Indien een lid niet handelt conform het in lid 1 en 2 bepaalde kan het bestuur, nadat het lid in de 
gelegenheid is gesteld mondeling door het bestuur te worden gehoord, besluiten hem/haar 
maximaal een maand te schorsen als lid, dan wel hem/haar het lidmaatschap van de vereniging te 
ontnemen. Het betreffende lid wordt schriftelijk door het bestuur van dit besluit in kennis gesteld. 

4. Leden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, tenzij het bestuur 
op grond van het bijzondere lidmaatschap bepaalde rechten uitdrukkelijk heeft uitgezonderd. 

5. Het lidmaatschap voor junioren en senioren wordt aangegaan voor het volledige speelseizoen dat 
loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. 

6. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris en wel vóór 1 mei 
voorafgaand aan het nieuwe speelseizoen. 

7. De penningmeester verzendt de contributienota's voor het nieuwe speelseizoen in de loop van de 
maand april. Betaling van de contributie geschiedt bij vooruitbetaling. De leden hebben daarbij 
de keuze tussen betaling ineens vóór 31 augustus of betaling in twee termijnen waarbij de eerste 
termijn moet zijn betaald vóór 31 mei en de tweede vóór 31 augustus 

8. Nieuwe leden kunnen zowel aan het begin van het nieuwe speelseizoen als in de loop van het 
seizoen toetreden tot de vereniging. De aanmelding als lid geschiedt schriftelijk door volledige 
invulling van een aanmeldingsformulier. Bij jeugdleden moet dit formulier mede zijn 
ondertekend door een ouder of verzorger. Nieuwe leden ontvangen binnen vier weken na hun 
aanmelding als lid een contributienota naar rato van de duur van hun lidmaatschap in het 
betreffende speelseizoen. Betaling daarvan dient te geschieden ineens of in twee termijnen. De 
vervaldata worden door het bestuur vastgesteld en opgenomen in de contributienota. 

9. Leden zijn verplicht om de secretaris van de vereniging schriftelijk mededeling te doen van 
wijzigingen in adres of andere voor de registratie van het lidmaatschap relevante gegevens. 

10. Leden worden aangemeld als lid bij de Nederlandse Badminton Bond. De bondscontributie 
wordt jaarlijks gelijktijdig met de verenigingscontributie bij de leden in rekening gebracht. 
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ARTIKEL 2 

1 .  B e s t u u r  

Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht 
tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten, die door de leden zijn gesteld, dienen onder 
overlegging van een lijst van handtekeningen van tenminste tien leden, die de betrokken kandidaten 
steunen, te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk tot het begin van de algemene vergadering, 
waarop de verkiezing zal plaats vinden. De verkiezing zal schriftelijk plaats vinden. Twee leden, niet 
zijnde zittende bestuursleden, zullen het stembureau vormen. 

Het bestuur overlegt jaarlijks aan de algemene vergadering het rooster van aftreden van de zittende 
bestuursleden. 

2 .  Voorzitter. 

De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde, waarin het wordt gevraagd. Hij 
is niet verplicht meer dan drie maal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen. 
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter zal één van de andere bestuursleden als leider van de 
vergadering optreden. 

3 .  Secretaris. 

De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en algemene vergadering bij, zorgt dat de bestuursleden 
en gewone leden tijdig ter vergadering bijeen worden geroepen en voert alle correspondentie van de 
vereniging. Hij is verplicht een kopie te houden van alle stukken die van de vereniging uitgaan. 
Daarnaast is het de taak van de secretaris om het ledenregister bij te houden. 

4 .  Penningmeester. 

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van de contributies, 
donaties en andere vorderingen en voor betaling van alle aan leden en derden verschuldigde bedragen. 
Hij zorgt ervoor dat hij geen grotere bedragen in contanten in kas heeft dan € 100. Het meerdere wordt 
door hem afgestort op de bankrekening van de vereniging. Hij is verplicht boeken en bescheiden aan de 
door de algemene vergadering te benoemen kascommissie te overleggen en deze alle gevraagde 
inlichtingen te verstrekken. 

5 .  Tweede secretaris en tweede penningmeester 

De secretaris en de penningmeester zijn met goedkeuring van de voorzitter bevoegd om onder hun eigen 
verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen aan een tweede secretaris, respectievelijk tweede 
penningmeester. 
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Artikel 3 

Kascommissie. 

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden, die 
tot taak heeft de boeken en bescheiden van de penningmeester en de financiële jaarstukken van de 
vereniging te controleren. De kandidaatstelling van de leden van de kascommissie geschiedt op voorstel 
van het bestuur, staande de algemene vergadering. Leden hebben het recht om, door tenminste vijf leden 
ondersteunde, tegenkandidaten te stellen. Een van de leden van de kascommissie brengt verslag uit over 
de bevindingen met betrekking tot de door de commissie uitgevoerde controle. De goedkeuring van het 
desbetreffende verslag door de algemene vergadering dechargeert de kascommissie van haar taak. Tot de 
leden van de kascommissie kunnen niet worden gekozen leden van het bestuur, jeugdleden en leden, die 
in een van de twee voorafgaande jaren, lid van de kascommissie zijn geweest. 

Artikel 4 

Algemene vergaderingen. 

1. De leden worden schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen tot 
het bijwonen van de vergadering opgeroepen. Een algemene vergadering wordt tenminste 
éénmaal per kalenderjaar bijeengeroepen. In ieder geval zal vóór 1 maart na afloop van het 
verenigingsjaar (=kalenderjaar) een algemene vergadering worden belegd waarop het bestuur 
zijn jaarverslag uitbrengt en financiële verantwoording aflegt. 

2. Stemrecht hebben alleen de ter vergadering aanwezige werkende leden en niet aanwezige leden 
die een wel aanwezig lid daartoe schriftelijk hebben gemachtigd. Een aanwezig stemgerechtigd 
lid kan door maximaal twee personen worden gemachtigd namens hen een stem uit te brengen in 
de algemene vergadering. Jeugdleden en begunstigers hebben geen stemrecht, maar mogen de 
algemene vergadering wel bijwonen als toehoorder. Geschorste leden en geschorste 
bestuursleden hebben geen stemrecht krachtens artikel twaalf lid één van de statuten. 

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. De 
voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening over de 
geldigheid van de stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering af het stembureau, indien 
dit aanwezig is. Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van één van de 
kandidaten, zijn van geen waarde. 

Artikel 5. 

Commissies. 

Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde door het 
bestuur vast te stellen taken. De commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. 
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Artikel 6. 

Gastspelers 

Ieder lid mag gastspelers introduceren die binnen één speelseizoen maximaal twee maal in een periode 
van drie weken gratis mogen spelen alvorens ze beslissen al of niet lid te worden. 

Artikel 7. 

Contributierestitutie 

Als een lid ten gevolge van overmacht, dit ter beoordeling van het bestuur, langer dan drie maanden niet 
in staat is om te spelen, kan hij of zij restitutie van contributie vragen. In dit verband wordt onder 
overmacht onder meer verstaan (dus niet limitatief bepaald): langdurige blessures, (tijdelijke) verhuizing 
naar het buitenland of een (tijdelijke) buiten-regionale verhuizing en zwangerschap. Voorwaarde om op 
grond van overmacht-situaties zoals hiervoor vermeld, restitutie van contributie te kunnen claimen is dat 
melding van de (tijdelijke) afwezigheid vóóraf schriftelijk plaats vindt bij het secretariaat van de 
vereniging.  
Voor de restitutie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Het seizoen bestaat uit 9 speelmaanden. 
 Contributie is 1/9 afgerond op hele euro’s per speelbare maand (sept t/m mei). 
 Drie aaneengesloten speelmaanden niet gespeeld (niet gebonden aan kalendermaanden) 
 Restitutie bedraagt maximaal 75% van de geldende contributie voor de maanden waarvoor 

restitutie gevraagd wordt. 
 Restitutie moet door het lid zelf worden aangevraagd 

Artikel 8. 

Slotbepalingen 

1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in behandeling 
worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep als vermeld in artikel 4 lid l van dit 
reglement. 

2. Wijzigingen van dit reglement geschieden bij besluit van de algemene vergadering, indien dit 
schriftelijk wordt verzocht door tenminste één derde van de leden van de vereniging ter 
vergadering aanwezig en op voorstel van het bestuur. 

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 29 februari 2016, waarmee het huishoudelijk 
reglement van augustus 2005 is komen te vervallen. 

F. Eggink voorzitter  Arnold Hoekstein, secretaris 


