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HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOORNSE BADMINTONVERENIGING HBV 
 

 

ARTIKEL 1. BESTUUR. 

a. Bij de samenstelling en omvang van het Bestuur wordt uitgegaan van het bepaalde in artikel 

9 van de Statuten van de Hoornse Badmintonvereniging. (HBV); 

b. De voorzitter, bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, is belast met de leiding van de  

 vergaderingen van het Bestuur; 

c. De penningmeester is belast met de inning, de financiële administratie en het beheer der 

gelden. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 

d. Het secretariaat is belast met de notulering van de vergaderingen, voert de correspondentie 

en houdt de algemene administratie bij; 

e. Het Bestuur zal zich voor het uitvoeren van deeltaken laten assisteren door commissies. Deze 

commissies kunnen zowel een permanent als tijdelijk karakter hebben. Commissieleden 

worden steeds door het Bestuur benoemd; 

f. Uit de permanente commissies wordt tevens een vast lid afgevaardigd naar het Bestuur. 

 

ARTIKEL 2. COMMISSIES ALGEMEEN. 

a. Commissieleden hebben het recht kandidaat-commissieleden voor te dragen bij het Bestuur; 

b. Commissies zijn alleen aan het Bestuur verantwoording verschuldigd; 

c. De activiteiten van de commissies behoeven de goedkeuring van het Bestuur; 

d. Commissies zullen gehouden zijn tot het uitvoeren van Bestuursbeslissingen. 

 

ARTIKEL 3. COMMISSIES-PERMANENT. 

a. De taken van de Technische Commissie (TC) zijn: 

 - afwikkeling van de competitie; 

 - het benoemen van een of meer competitieleiders/sters; 

 - verantwoordelijk voor de teamindeling in samenwerking met de trainersstaf; 

 - het versturen van uitnodigingen voor wedstrijden en toernooien; 

 - het organiseren van toernooien en andere activiteiten; 

 - het organiseren van de clubkampioenschappen; 

 - het verzorgen van het materiaal; 

- het werven en opvangen van nieuwe competitieleden. 

 

b. De Jeugd Commissie (JC) heeft tot taak (voor zowel de recreatieve- als competitiespelers): 

 - afwikkeling van de competitie; 

 - de opvang en begeleiding van de jeugd; 

 - in samenwerking met de trainersstaf verantwoordelijk voor de teamindeling; 

 - het organiseren van toernooien en aanverwante activiteiten; 

- het organiseren van de clubkampioenschappen; 

- het onderhouden van het contact met de ouders; 

- het werven en opvangen van nieuwe jeugdleden. 
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c. De Overkoepelende Recreanten Commissie (ORC) heeft tot taak: 

 - organiseren van de senioren recreantenavonden; 

 - het organiseren van toernooien en aanverwante activiteiten; 

 - het benoemen van een of meer nacompetitieleiders/-sters; 

 - organiseren van de clubkampioenschappen; 

- werven nieuwe recreantenleden en het organiseren opvang nieuwe leden; 

- opstellen van de seizoenagenda. 

 

d. De Kantinecommissie heeft tot taak: 

- de in- en verkoop van dranken en voedselwaren; 

- de prijsstelling van dranken en voedselwaren te bewaken 

- het maken en actueel houden bardienstinstructie; 

- het verzorgen van de barbezetting met behulp van een geautomatiseerd systeem; 

- het toezicht op naleving inroostering bardiensten; 

- het toezicht op uitvoering taken barvrijwilligers; 

- de zorg voor de aankleding van de kantine; 

- de zorg voor het onderhoud van de kantine; 

- gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren inzake kantineaangelegenheden. 

 

ARTIKEL 4. VERGADERINGEN. 

a. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen. 

b. Bijzondere Ledenvergaderingen worden bijgeroepen zo dikwijls als het Bestuur dat wenselijk 

acht of wanneer minimaal 1/10 (een tiende) van het aantal stemgerechtigde leden de 

vereniging daartoe verplichten; 

c. De oproeping tot de Algemene- of Bijzondere Ledenvergadering dient tenminste 10 (tien) 

dagen voor de vergadering te worden gedaan met opgave van de te behandelen 

agendapunten; 

d. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als hen nodig voorkomt. 

e. Voorstellen van leden kunnen ter vergadering schriftelijk worden ingediend en behandeld, 

tenzij het Bestuur anders beslist; 

f. Een Bestuursbesluit wordt met meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. 

 

ARTIKEL 5. VERKIEZING BESTUUR/STEMMING. 

a. Voor elke vacature in het Bestuur is een afzonderlijke stemming vereist, zoals bepaald in 

artikel 9 lid 2 en 3 van de statuten; 

b. Ieder der Bestuursleden is na een zittingsperiode van 3 (drie) verenigingsjaren volgens 

rooster aftredend, doch kan zich herkiesbaar stellen. Het daartoe geldende rouleerschema 

wordt door het secretariaat bijgehouden; 

c. De namen van door het Bestuur naar voren te dragen kandidaat-bestuursleden dienen 

minimaal 10 (tien) dagen voor de vergadering te worden bekendgemaakt. De namen van de 

door de leden naar voren te dragen kandidaat-bestuursleden dienen minimaal  24 uur voor 

aanvang van de vergadering bij het secretariaat te worden bekendgemaakt; 

d. Hij/zij, die de volstrekte meerderheid der geldige stemmen op zich heeft verenigd, is 

gekozen. Wordt bij de eerste stemming geen directe meerderheid verkregen, dan geldt het 

bepaalde in artikel 16 lid 6 van de statuten; 

e. Stemming over zaken geschiedt mondeling en dergelijke besluiten worden met meerderheid 

van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te 

zijn verworpen; 

f. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
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ARTIKEL 6. FINANCIËN. 

a. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt een commissie van minimaal 2 (twee) en 

maximaal 3 (drie) leden benoemd, belast met de controle van de jaarrekening en de balans. 

Vorenbedoelde commissie onderzoekt de financiële bescheiden van de penningmeester en 

brengt de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen; 

b. Volgens een door het secretariaat bij te houden rouleerschema zal ieder jaar in principe niet 

meer dan 1 (een) lid mogen worden vervangen door een nieuw lid, te benoemen door de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

ARTIKEL 7. LIDMAATSCHAP. 

a. Aanvragen voor het lidmaatschap dienen, door middel van een ingevuld en ondertekend 

aanmeldingsformulier, te worden gedaan bij de ledenadministratie van de vereniging; 

b. Over toelating beslist het Bestuur binnen 1 maand na het verzoek en deelt tevens mede, of 

men geaccepteerd is als senior lid dan wel als jeugdlid; 

c. Elk lid dat voor zijn lidmaatschap wenst te bedanken, is verplicht daarvan schriftelijk kennis te 

geven  bij de ledenadministratie vóór 1 juni van het lopende speeljaar . 
d. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van Badminton 

Nederland, waarbij HBV thans is aangesloten. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan 

de statuten en reglementen van voornoemde bond. Het Bestuur is bevoegd aan die bond alle 

gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken; 

e. Ten aanzien van de ontzetting, opzegging of schorsing door het Bestuur wordt verwezen naar 

de artikelen 6 en 7 van de statuten. 

 

ARTIKEL 8. CONTRIBUTIE. 

a. De hoogte van het contributiebedrag wordt ieder jaar, na een daartoe ingediend voorstel 

door het Bestuur, vastgesteld in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

b. Betaling van de contributie voor het nieuwe speelseizoen dient te geschieden  vóór  

1 augustus. Indien na 1 augustus de contributie nog niet is voldaan behoudt het Bestuur zich 

het recht voor het lidmaatschap op te zeggen. Dat ontslaat het lid niet van het voldoen van 

de contributie. In overleg met het Bestuur is een afwijkende betalingsregeling mogelijk; 

c. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Het speeljaar loopt van 1 september tot en met 30 juni. 

d. Bij toetreding als lid na aanvang van het lopende speeljaar is een gedeelte van de jaarlijkse 

contributie verschuldigd, door de penningmeester vast te stellen;  

e. Het lidmaatschap is voor één speelseizoen en wordt stilzwijgend per vervaldatum met  

 een jaar verlengd. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en moet vóór 15 juni bij de  

 ledenadministratie zijn ontvangen. Van de opzegging krijgt u via een e-mail een  

 bevestiging. Bij opzegging na 15 juni wordt de bondscontributie alsnog bij u in rekening  

 gebracht.  

e. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie van contributie verstrekt. Het Bestuur  

 heeft echter de bevoegdheid om in bepaalde gevallen hiervan af te wijken. 
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ARTIKEL 9. KLEDINGVOORSCHRIFT. 

a.  Alle competitiespelende leden zijn verplicht in het HBV-tenue te spelen, indien zij uitkomen in 

vertegenwoordigende wedstrijden; 

b.  Het Bestuur kan ordemaatregelen uitvaardigen, indien de leden zich niet aan art. 9.a houden; 

c.  Mocht het genoemde in art. 9.a in strijd zijn met de mogelijk door Badminton Nederland 

gegeven regelgeving op het gebied van kledingvoorschriften, dan zijn spelers gehouden de 

kledingvoorschriften van Badminton Nederland te volgen. 

 

ARTIKEL 10. VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN. 

a. Alle leden kunnen verplicht worden tot het verrichten van enige werkzaamheden voor de 

vereniging. Het Bestuur kan in voorkomende gevallen dit artikel ook alleen op een groepering 

van de vereniging van toepassing verklaren. Het Bestuur zal op de ALV bekend maken voor 

welke groepering dit artikel van toepassing is.  
b. Een verplichting voor alle leden, vanaf 18 jaar, is het verrichten van 2 bardiensten per  

seizoen, per seizoenhelft 1 bardienst. Dat geldt ook voor ouders van jeugdleden.  

Een lid kan het bestuur verzoeken te worden vrijgesteld van het verrichten van bardiensten. 

Bij geldige redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur besluiten 

dit, eventueel onder voorwaarden zoals het verrichten van andere taken of het betalen van 

de afkoopsom, toe te staan. Deze afkoopsom bedraagt € 50,= per speelseizoen. 

Het niet nakomen van de verplichting tot het verrichten van 2 bardiensten per seizoen leidt 

tot door het bestuur nader te bepalen sanctiemaatregelen. 

c.     alle leden vanaf 18 jaar, met uitzondering van diegenen die de bardiensten hebben 

afgekocht, zijn verplicht het IVA-certificaat te behalen en ter beschikking te stellen aan de 

vereniging. Dit geldt ook voor ouders van jeugdleden. Zonder IVA-certificaat mag geen 

bardienst worden verricht. 

 
 

ARTIKEL 11. ALGEMENE BEPALINGEN. 

a. Het Bestuur kan ordemaatregelen uitvaardigen, welke tijdig bekend worden gemaakt. 

 Niet nakoming hiervan stelt het nalatige lid bloot aan royement; 

b. De leden dienen al datgene na te laten wat schade kan veroorzaken aan gebouwen en 

inventaris, eigendom van de vereniging of gehuurd van derden; 

c. Het Bestuur kan zich eventueel laten informeren/bijstaan door derden; 

d. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt verwezen naar de statuten van de 

vereniging. Wordt hierin evenmin voorzien, dan beslist het Bestuur; 

e. Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking op 1 juni 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Nick Eijssens          Anne de Valk 

voorzitter           secretaris 


