HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBAL VERENIGING CLAM DYCKE GEVESTIGD
TE KROMMENIE
I. Algemene bepalingen.
Art. 1.
De Volleybal vereniging VV Clam Dycke is opgericht op 13 november 2008 te Beverwijk en gevestigd
te Krommenie (gemeente Zaanstad).
Art. 2
De vereniging is vanaf de datum van oprichting aangegaan voor onbepaalde tijd.
Art. 3.
De vereniging heeft ten doel om de volleybalsport te doen beoefenen en bevorderen.
Art. 4.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
• als lid toe te treden tot de erkende sportbond NeVoBo;
• het deelnemen aan wedstrijden en uitschrijvingen daarvan;
• het bieden van oefengelegenheid onder deskundige leiding;
• het vormen van een band tussen haar leden;
• het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden
• alle andere wettige middelen, die aan dat doel bevorderlijk kunnen zijn.
Art. 5.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar.
Art. 6.
Het tenue dat door de leden van de vereniging in de wedstrijden dient te worden gedragen, is een
door het verenigingslid zelf aan te schaffen en door de vereniging goedgekeurd tenue.

II. Leden.
Art. 7.
De vereniging bestaat uit: gewone leden(senioren) onderverdeeld in:
• Competitie spelende leden
• Alleen trainende leden;
• Recreanten;
• Jeugdleden onderverdeeld in:
o CMV - als je per 1 oktober nog geen 12 jaar bent.
o B/C jeugd - als je per 1 oktober nog geen 16 jaar bent.
o A jeugd - als je per 1 oktober nog geen 18 jaar bent.
• Slapende leden (zij die een door het bestuur vastgesteld bedrag per verenigingsjaar betalen
om het verenigingsblad te ontvangen en deel te nemen aan (feest) activiteiten van de
vereniging);
• Ondersteunende leden (donateurs);
• Ereleden;
• Leden van verdienste.
Art. 8.
De minimum leeftijd voor toelating is 6 jaar met dien verstande, dat 5-jarigen, die in het lopende
seizoen 6 jaar worden, reeds als jeugdlid mee kunnen trainen, tenzij de trainingsgroep te groot wordt.

Art. 9.
Gewone leden en jeugdleden kunnen uitsluitend worden aangenomen nadat door het bestuur
goedkeuring is verleend. Aanmelden als nieuw lid dient schriftelijk door gebruikmaking van het
inschrijfformulier en dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Voor wat betreft de kosten
van het inschrijfgeld wordt verwezen naar artikel 53 van dit huishoudelijk reglement.
Art. 10.
Personen, die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen op
voorstel van het bestuur of van één tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden door de
Algemene Ledenvergadering (ALV) tot erelid of lid van verdienste worden benoemd. Dit verzoek dient
minimaal 2 maanden voor de algemene ledenvergadering schriftelijk ingediend te zijn bij het bestuur.
Het bestuur toetst of het voorgedragen lid voldoet aan de voorwaarden van de benoeming tot erelid of
lid van verdienste zoals die hieronder beschreven staan.
De voordracht wordt door het bestuur voorgelegd aan de leden tijdens de algemene
ledenvergadering.
Voorwaarden tot benoeming erelid van Clam Dycke:
• Een erelid moet minimaal 10 jaar actief zijn, of zijn geweest, bij Clam Dycke
• In die 10 jaar of meer moet de kandidaat erelid bijzondere prestaties hebben verricht.
• Van die prestaties moet Clam Dycke veel voordeel hebben gehad.
• Deze bijzondere prestaties worden beschreven door het bestuur en in de algemene
ledenvergadering medegedeeld
• De kandidaat wordt door het bestuur voorgedragen tijdens de Algemene leden vergadering
Voorwaarden tot benoeming lid van verdienste:
• Lid van verdienste is een lid dat bijzondere prestaties heeft verricht ten gunste van Clam
Dycke.
• Deze bijzondere prestaties worden beschreven door het bestuur en in de algemene
ledenvergadering medegedeeld.
• Een bijzondere prestatie wordt al geleverd door alle commissieleden en bestuursleden die
hun werkzaamheden verrichten.
Ereleden en leden van verdiensten worden alleen benoemd als de prestaties uitstijgen boven
die van de bestuursleden.
Art. 11.
Ondersteunende leden (donateurs) zijn personen, die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage
steunen. Zij hebben toegang tot de ALV alwaar zij een adviserende stem hebben.
Art. 12.
Zij die als lid onder de art. 9 en 11 genoemd wensen toe te treden geven hiervan schriftelijk, onder
opgave van volledige personalia, kennis aan het bestuur van de vereniging. Zij dienen zich daarbij aan
dit reglement te onderwerpen.
Art. 13.
Gewone leden die deelnemen aan wedstrijden in NeVoBo verband verbinden zich tot het einde van
het lopende verenigingsjaar (zie art. 5). Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden
aan de secretaris. Deze schriftelijke kennisgeving moet voor 1 mei van het verenigingsjaar in het bezit
te zijn van de secretaris. Tussentijds het lidmaatschap beëindigen is niet mogelijk, tenzij hiervoor naar
het oordeel van het bestuur, een geldige reden bestaat. Heeft een lid op vastgestelde tijd zijn
lidmaatschap niet schriftelijk opgezegd, dan is deze weer gebonden (inclusief de financiële
verplichtingen) voor het gehele volgende verenigingsjaar.

III. Rechten en verplichtingen van de leden.
Art. 14.
Gewone leden(senioren) hebben recht:
• tot deelname aan trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten;
• van stemming op de algemene (leden) vergadering;
• tot het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur.
Jeugdleden hebben recht:
• tot deelname aan oefeningen en wedstrijden
• Zij hebben geen stemrecht
Art. 15.
Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden, en hebben in beginsel geen financiële
verplichtingen. Bovendien hebben eerst genoemden het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen,
alwaar zij slechts een adviserende stem hebben.
Art. 16.
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van dit reglement en is verplicht zich hier aan
te onderwerpen.
Art.17.
Ieder die zich moedwillig of door schuldige nalatigheid schade toebrengt aan het materiaal van de
vereniging of door haar in huur genomen goederen is verplicht de schade door het bestuur
vastgesteld te vergoeden, uiterlijk een maand nadat hem/haar schriftelijk kennis is gegeven van de
hoogte van het bedrag van de totale schade.
Art. 18.
Adres en telefoonwijzigingen van leden, ook tijdelijk, dienen zo veel mogelijk schriftelijk uiterlijk binnen
twee weken aan de secretaris worden medegedeeld.
Art. 19.
Ieder competitiespelend lid, kan verplicht worden tot het vervullen van de functie van zalendienst,
lijnrechter en verenigingsscheidsrechter. In bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen hiervan af te
wijken.

IV. Schorsingen
Art.20.
Elk bestuurslid heeft te allen tijde het recht leden wegens wangedrag uit de zaal te doen verwijderen.
Wanneer een lid bij herhaling het reglement overtreedt, of zich aan wangedrag schuldig maakt, kan
het bestuur een zodanig lid voor onbepaalde tijd schorsen. Onder wangedrag moet ook worden
verstaan het zich onbehoorlijk gedragen vóór, tijdens of na de wedstrijden. Voor één keer
ongemotiveerd niet opkomen ( dit naar beoordeling van het bestuur) voor een te spelen wedstrijd, kan
het betreffende lid door het bestuur voor één wedstrijd worden geschorst. Indien in eenzelfde
volleybalseizoen, een dergelijk verzuim zich herhaalt, kan het betreffende lid voor drie
achtereenvolgende wedstrijden worden geschorst. De leden hebben het recht van beroep bij het
bestuur (zie artikel 7 statuten).

V. Einde van het lidmaatschap.
Art. 21.
Het lidmaatschap eindigt:
• door vrijwillige schriftelijk opzegging bij de secretaris met inachtneming van artikel 13;
• door royement dan wel opzegging door het bestuur:
• door ontzetting (zie art. 7 statuten)
• door het overlijden van het lid.
Art. 22.
Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen dienen dit overeenkomstig artikel 13 van dit
reglement te doen. In geval echter de opzegging van het lidmaatschap niet geschiedt voor uiterlijk 1
mei is men verplicht zijn/haar contributie voor het volgende aansluitende seizoen te betalen. In
bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen hiervan af te wijken.
Art. 23.
Om onderstaande redenen, kunnen leden op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van 10
stemgerechtigde leden met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen worden ontzet /
geroyeerd:
• het niet nakomen van zijn/haar financiële verplichtingen jegens de vereniging;
• het verrichten van handelingen, welke uit zedelijk oogpunt, grotendeels in strijd met de
belangen van de vereniging zijn;
• ergerlijk of herhaald wangedrag, waardoor de goede naam van de vereniging kan worden
geschaad.
Art. 24.
Het bestuur heeft het recht om in zeer bijzondere gevallen te beslissen of een royementskwestie al of
niet in de ALV zal worden behandeld.

VI. Bestuur.
Art.25a.
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 of maximaal 9 personen, voorzitter, secretaris, penningmeester en
commissarissen. Deze worden voorgedragen en gekozen in de ALV bedoeld bij art 40, uit en door de
gewone leden. De voorzitter, secretaris, penningmeester en de bestuursleden/commissarissen voor
de functie van wedstrijdsecretaris, technische commissie, jeugdcommissie, publiciteitscommissie
worden als zodanig gekozen.
Art.25b.
De vereniging kent de volgende commissies: technische commissie, jeugdcommissie,
publiciteitscommissie en kascommissie. De leden van deze commissies worden op de ALV benoemd.
De commissies kiezen hun voorzitter. Indien het wenselijk wordt geacht, kunnen er ad-hoc
commissies ingesteld worden. Iedere commissie beschikt over een taakomschrijving.
Art. 26.
Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester welke allen de leeftijd
van 18 jaar bereikt moeten hebben, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten, tevens
hebben de voorzitter technische commissie, voorzitter jeugdcommissie en commissarissen belast met
speciale taken zitting in het bestuur.

Art. 27.
Bij afwezigheid of tussentijds aftreden van een bestuurslid kunnen diens werkzaamheden door een
stemgerechtigd lid, aan te wijzen door het bestuur, worden waargenomen. De aldus optredende
functionaris neemt de werkzaamheden waar, tot de eerstvolgende ALV, alwaar definitief in die
tussentijdse vacature wordt voorzien.
Art. 28.
Het bestuur is belast met en verantwoordelijk voor de handhaving van de bepalingen van dit
huishoudelijk reglement en met het toezicht op de waarneming van de functies, die in de vereniging
vervuld moeten worden. Het bestuur heeft het recht dispensatie te verlenen behalve van die artikelen,
waarin de beslissingen aan de ALV is overgelaten. Het bestuur beslist verder in alle gevallen, waarin
door dit huishoudelijk reglement niet is voorzien.
Art. 29.
De voorzitter heeft te zorgen voor de belangen van de vereniging in het algemeen. Voorzitter leidt de
vergaderingen waar de voorzitter het recht eventuele discussies te sluiten, de Voorzitter is verplicht
deze te heropenen indien 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangen. Voorzitter is de
woordvoerder van het bestuur en is bij voorkomende gelegenheden de vertegenwoordiger van de
vereniging. Tenslotte oefent de Voorzitter toezicht uit op het uitvoeren van de taken van de overige
bestuursleden.
Art. 30.
Bij ontstentenis van de voorzitter neemt een ander bestuurslid diens plaats in. Dit bestuurslid treedt
zolang zijn/haar waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter.
Art. 31.
De secretaris voert de correspondentie, uit naam van en in overleg met het bestuur. De secretaris
ondertekent alle stukken van de secretaris uitgaande en is verplicht hiervan een afschrift te bewaren,
de secretaris is verantwoordelijk voor bijhouden van de ledenlijst en van de lijst van geschorste en
vervallen verklaarde leden. In de ALV brengt de secretaris namens het bestuur verslag uit over het
afgelopen verenigingsjaar. De Secretaris is verantwoordelijk en voert het beheer over het archief.
Art.32.
De secretaris is verantwoordelijk voor het archiveren van de notulen van alle bestuursvergaderingen.
Na goedkeuring van de notulen draagt de secretaris zorg voor dat afschriften van de notulen van
vergaderingen in de daarvoor bestemd ordners/mappen ter raadpleging worden bewaard.
Art. 33.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is verplicht daarvan nauwkeurig
aantekening te houden en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij is
voor de onder zijn beheer zijnde gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij de penningmeester
overmacht kan bewijzen. De penningmeester doet die uitgaven, welke de gevolgen zijn van
toepassing van dit reglement en van de uitvoering van bestuursbesluiten en van de ALV.
Art. 34.
Het beheer van de penningmeester wordt gecontroleerd door een kascommissie van twee leden en
een Reservelid, buiten het bestuur, voor elk jaar te benoemen op de ALV. De kascommissie brengt
schriftelijk dan wel mondeling verslag uit bij het bestuur en licht het, indien nodig, mondeling nader toe
in de ALV.
Art. 35.
Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de eerst volgende welke het besluit kan
bekrachtigen of vernietigen.
Art. 36.
Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur geschorst worden tot aan een
binnen één maand te beleggen ALV, welke de schorsing kan opheffen of de persoon uit zijn functie
ontheven.

Art. 37.
Het bestuur is voor haar handelingen en daden verantwoording schuldig aan de ALV. Het bestuur is
verplicht de bescheiden genoemd in artikelen 31 t/m 33 tien jaar lang te bewaren.
Art. 38.
De Technische Commissie stelt de competitie teams samen, eventueel in overleg met de trainer(s).
De Technische commissie is in beginsel verantwoordelijk voor het aanstellen en ontslaan van trainers.
De hoogte van de vergoeding van trainers wordt door het bestuur vastgesteld in de periodieke
bestuursvergaderingen.
Art. 39.
De vereniging kent de volgende coördinatoren: scheidsrechtercoördinator, wedstrijdsecretariaat,
lotto/totocoördinator, activiteitencoördinator, toernooicoördinator en recreantencoördinator. Deze
coördinatoren worden op voordracht van het bestuur op de ALV benoemd. Iedere coördinator heeft
een taakomschrijving.
Art. 40.
Het bestuur schrijft een ALV uit:
• jaarlijks binnen drie maanden na het beëindigen van het verenigingsjaar;
• op verzoek van de voorzitter, of meerderheid van het bestuur;
• op schriftelijk, met redenen omkleed verzoek van 1/3 van de stemgerechtigde leden;
(In dit geval dient de vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek te worden
gehouden, bij gebreke waarvan de bedoelde leden gerechtigd zijn, zelf tot de oproeping van
de verzochte vergadering over te gaan);
• In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement zulks voorschrijft.
Art. 41.
De ALV oefent met in acht neming van dit huishoudelijk reglement de wetgevende macht uit.
Art. 42.
Op de agenda van de ALV, bedoeld bij artikel 44 moeten minimaal voorkomen:
• notulen van de vorige ALV;
• jaarverslag van en begroting door de penningmeester;
• jaarverslagen van het secretariaat, wedstrijdsecretariaat, jeugdcommissie, recreantenafdeling,
technische commissie;
• bestuursverkiezingen, benoeming kascommissie en rondvraag.
Art. 43.
De oproeping van de leden voor een ALV geschiedt tenminste 14 (veertien) dagen van tevoren met
opgaaf van de te behandelen agenda, datum, tijdstip en plaats van de ALV.
Art. 44.
Een ALV is slechts wettig wanneer 1⁄4 der stemgerechtigde leden waaronder minstens 4
bestuursleden, vertegenwoordigd zijn. Is het vereiste aantal niet aanwezig dan moet binnen veertien
dagen een tweede vergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden, wettige besluiten kan nemen. Besluiten genomen op een met dit huishoudelijk
reglement strijdige wijze zijn nietig.
Art. 45a.
Kandidaat-lijsten voor het bestuur en voorstellen welke men op de ALV behandeld wenst te zien,
moeten schriftelijk door een stemgerechtigd lid zijn opgesteld en ondertekend, en tenminste drie
dagen voor de ALV bij de secretaris worden ingeleverd.
Bedoelde kandidaat-lijsten moeten vergezeld gaan van een verklaring waaruit blijkt, dat de op deze
lijst voorkomende personen bij een eventuele verkiezing bereid zijn hun benoeming aan te nemen. Op
de jaarlijkse ALV zijn de periodiek aftredende bestuursleden, welke zich herkiesbaar stellen, zonder
meer kandidaat voor het nieuw te kiezen bestuur. Indien niet meer kandidaten worden gesteld dan er
plaatsen te bezetten zijn, kunnen de kandidaten na goedkeuring van de aanwezige stemgerechtigde

leden, als benoemd worden beschouwd. Op de oproeping tot het houden van deze ALV kan het
bestuur kandidaten voor het nieuw te kiezen bestuur voorstellen.
Art. 45b.
Het rooster van aftreden voor de bestuursverkiezing luidt als volgt: In de oneven jaren treden af: de
tweede voorzitter, de secretaris en de tweede penningmeester. In de even jaren treden af: de
voorzitter, de penningmeester en de tweede secretaris. Voor allen geldt dat zij terstond herkiesbaar
kunnen zijn.
Art. 46.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dit nodig of wenselijk acht. Daarnaast vinden deze plaats op
verzoek van de voorzitter of op verzoek van tenminste drie bestuursleden Geldige besluiten kunnen
slechts worden genomen indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is en deze
zijn vastgelegd in de notulen. Bestuursbesluiten van algemeen belang worden via het clubblad of
website van de vereniging ter kennis van de leden gebracht.

VII. Stemmingen.
Art. 47.
Stemgerechtigd zijn de leden boven de 18 jaar.
Art. 48.
Indien noodzakelijk/gewenst kan over personen schriftelijk met gesloten briefjes worden gestemd,
anders vindt stemming op andere wijze plaats.
Art. 49.
Besluiten worden genomen en benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, behalve wanneer dit reglement anders voorschrijft.
Bij staking over stemming over personen beslist het lot, bij stemming van stemmen over zaken beslist
het bestuur.
Art. 50.
Ongeldige stembriefjes zijn die:
• blanco worden ingeleverd;
• gekenmerkt zijn of iets anders bevatten waarover wordt gestemd;
• ondertekend zijn;
• waar de personen niet duidelijk zijn aangegeven.
VIII. Middelen/financiële verplichtingen.
Art. 51.
De hoogte van de contributie en inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV op voordracht
van het bestuur.
Art. 52.
Ieder lid kan zijn jaarlijkse contributie op vier manieren voldoen:
1. Via bankoverschrijving van de gehele contributie voor 1 november;
2. Via automatische incasso in drie termijnen voor ongeveer gelijke bedragen op of rond 1
november, 1 januari en 1 maart;
3. Via automatische incasso van de gehele contributie op 1 oktober;
4. Via automatische incasso van de gehele contributie op 1 november.
Indien het lid niet volledig aan zijn / haar financiële verplichting heeft voldaan volgt een herinnering om
het achterstallige saldo te betalen binnen 14 dagen.

Art. 53.
Nieuwe leden zijn bij aanmelding inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld wordt in
de ALV bepaald. De hoogte van het verschuldigde inschrijfgeld en staan vermeld op het
“inschrijfformulier lidmaatschap VV Clam Dycke”
Art. 54
Bij toetreding in de loop van het verenigingsjaar betaalt hij/zij een evenredig deel van de jaar
contributie. De hoogte van dit bedrag wordt door het bestuur vastgesteld.
Art. 55.
Hij/zij gedurende het verenigingsjaar lid wordt, dient binnen 4 weken na de inschrijfdatum de
verschuldigde contributie en inschrijfgelden te betalen of geeft met het incassoformulier aan dat de
bedragen op de afgesproken data mag worden geïncasseerd.
Art. 56.
Ieder competitie spelend lid is in beginsel zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door de
NeVoBo opgelegde boetes aan de leden. Voor de door de NeVoBo opgelegde teamboetes zijn in
beginsel alle leden van het desbetreffende team verantwoordelijk en aansprakelijk. In dubieuze
gevallen beslist het bestuur wie aansprakelijk is voor de kosten van de opgelegde boetes.
Art. 57.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: leningen, legaten, schenkingen, toevallige
baten,donaties, inschrijf- en administratiegelden, contributies, advertentiegelden en speciale batige
acties.

IX. Wedstrijden en trainingen.
Art. 58.
Het bestuur is gemachtigd maatregelen te nemen ter handhaving van de orde bij trainingen en
wedstrijden.
Art. 59.
De technische commissie benoemt, indien gewenst, in overleg met de spelers van elk team de
aanvoerders van de diverse teams. De aanvoerder van het team zorgt voor handhaving van de orde
bij het spel en is gerechtigd spelers van het veld te verwijderen. De spelers zijn verplicht naar de
wenken, raadgevingen van hun coaches, (aanvoerder) te luisteren en deze op te volgen. Bij het
bewust niet opvolgen van deze raadgevingen stelt de coach (aanvoerder) hiervan onmiddellijk de
technische commissie in kennis.
Art. 60.
Opgeroepen teamspelers en invallers zijn verplicht bij verhindering daarvan tijdig, uiterlijk 48 uur van
tevoren hiervan het wedstrijdsecretariaat en/of de aanvoerder van het team in kennis te stellen.Bij
verzuim of ongemotiveerd afbericht kan door het bestuur de daarvoor gegeven strafbepaling van dit
huishoudelijk reglement op de betrokkenen worden toegepast.
Art. 61.
De leden zijn verplicht bij wedstrijden, overeenkomstig het in artikel 6 gestelde, voorgeschreven
clubtenue uit te komen. (NeVoBO regl.).
Art. 62.
Zonder goedkeuring van het bestuur kan door de leden, behoudens officieel vastgestelde wedstrijden,
geen wedstrijd onder de naam van de vereniging worden gespeeld en mag een lid niet voor een
andere vereniging of combinatie in vriendschappelijke wedstrijden etc. uitkomen.

X. Straf- en boetebepalingen.
Art. 63.
Wanneer de contributie niet is betaald binnen de op de herinnering aangegeven datum kan door het
bestuur een boete worden opgelegd van 5 Euro. Bij een volgende aanmaning kan de boete met een
zelfde bedrag worden verhoogd. Indien na twee aanmaningen het openstaande contributiebedrag nog
niet is voldaan kan het bestuur het betreffende lid schorsen.
Art. 64.
Ieder gewoon lid die competitie speelt, en zijn verplichtingen genoemd in het artikel 19 niet nakomt
wordt een boete opgelegd. De hoogte van de boetes worden vastgesteld door de ALV.
Art. 65.
Leden die een schuld aan de vereniging hebben, kunnen worden uitgesloten van training en
wedstrijden, tot deze schuld is vereffend. Bij definitief in gebreke blijven kan het bestuur besluiten het
lid te royeren.

XI. Slotbepalingen.
Art. 66.
1. Tot wijziging van dit reglement kan slechts worden besloten krachtens een besluit van de ALV
waarop minstens 1⁄4 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn en de wijziging(en)
met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt aangenomen.
2. Is het in artikel 66 lid 1 genoemd quorum(aantal) niet aanwezig dan wordt binnen acht dagen
een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de 1e vergadering,
waar tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden besloten met een meerderheid
van 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Art. 67.
In geval van ontbinding van de vereniging wordt aan de bezittingen, met inachtneming van de
relevante voorschriften in het nieuw burgerlijk wetboek van 1992, een bestemming gegeven.
Art. 68.
Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan worden gedaan door een besluit van de algemene
ledenvergadering (ALV), overeenkomstig de statuten, artikel 21 de leden 1,2 en 3.
Art. 69.
Aan ieder lid wordt na inschrijving een afschrift van de statuten en huishoudelijk reglement uitgereikt.
Art. 70.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Versiebeheer

Versie

Vastgesteld door de ALV d.d. Gewijzigde artikelen

1.0

17 juni 2009

20 juni 2012

Art.
Art.
Art.
Art.

7 I.v.m. wijziging naam jeugdleden.
52, 53, 54, 55 en 63 I.v.m. wijzigingen in contributiebetalingen.
39 I.v.m. wijziging in coördinatoren.
35 I.v.m. tekstuele aanpassing.

1.2

24 juni 2015

Art.
Art.
Art.
Art.

7 I.v.m. toevoeging lid van verdienste
10 I.v.m. wijzigingen in benoeming erelid en lid van verdienste
45b I.v.m. correctie juiste jaren aftreden
68 I.v.m. tekstuele aanpassing gelijk aan statuten

1.3

3 juli 2018

Art. 7 aanpassing jeugd indeling.

1.1

