Huishoudelijk reglement BC Vitesse
Artikel 1:
Door lid te worden van BC Vitesse onderwerpt ieder zich aan de statuten en het
huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen verbanden aan B.C. Vitesse
evenals de wijzigingen die daarin worden aangebracht.
Artikel 2:
Leden van de vereniging zijn omschreven in artikel 5 van de statuten.
Artikel 3:
A. Nieuwe Senior leden moeten bij aanvang van het lidmaatschap € 15,00
inschrijfgeld betalen.
B. De verenigingscontributie dient voor een periode van een half jaar per
vooruitbetaling aan de penningmeester te zijn voldaan.
Dit gebeurd door een automatisch incasso rond de 1e januari en de 1e juli van
het jaar. Bij de incasso van januari zal tevens het bondsgeld worden geïncasseerd.
C. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris
worden ingediend.
D. Het lidmaatschap eindigt op 30 juni of 31 december met inachtneming van de
opzegtermijn van 1 maand.
E. Restitutie van betaalde bondscontributie en contributie van de vereniging zal niet
plaats vinden.
F. Als een lidmaatschap tussen 1 november en 31 december wordt opgezegd dient
tevens de door de vereniging te betalen bondscontributie voor het volgend jaar
betaald te worden.
G. Wanneer een lid een half jaar voorafgaand aan de inning van een betalingstermijn
wegens een sportblessure niet heeft kunnen badmintonnen en hierdoor geen
enkele speelavond heeft kunnen meedoen, zal door de vereniging dat half jaar
daaropvolgend geen contributie worden geïncasseerd.
Het lid zal dit zelf moeten aangeven bij het bestuur.
H. Bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen kan het bestuur een lid
royeren.
I. Bij het toebrengen van lichamelijk en/of geestelijk letsel aan een ander lid van de
vereniging kan het bestuur besluiten tot royement van het lid.
J. Wanneer een lid te kennen geeft gedurende een langere periode ,waarbij je moet
denken aan minimaal een half jaar, geen enkele speelavond zal mee kunnen
doen, zal door de vereniging over deze periode geen contributie worden
geïncasseerd.
K. van een betalingstermijn wegens langdurige afwezigheid niet heeft kunnen
badmintonnen en hierdoor geen enkele speelavond heeft kunnen meedoen, zal
door de vereniging dat half jaar daaropvolgend geen contributie worden
geïncasseerd.
Het lid zal dit zelf moeten aangeven bij het bestuur.
Artikel 4:
De leden zijn verplicht adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven.
Artikel 5:
Het bestuur bestaat tenminste uit drie meerderjarige personen, die door de algemene
ledenvergadering uit de leden worden gekozen.
Artikel 6:
Het bestuur kan een specifieke functie toekennen aan een of meerdere bestuurleden.
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Artikel 7:
Het bestuur kan leden, die zich langdurig op een intensieve manier voor de vereniging
inzetten, voordragen aan de algemene ledenvergadering om als erelid te worden
benoemd.
Artikel 8:
De Voorzitter is belast met de algemene leiding van het bestuur. Hij leidt de bestuurs- en
algemene ledenvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt zijn aangewezen
vervanger zijn taak waar.
Artikel 9:
De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen bij en
zorgt voor een tijdige bijeenroeping van de bestuursleden en overige leden.
Hij is tevens gemachtigd om te corresponderen namens het bestuur. De secretaris heeft
eveneens de zorg voor het bijhouden van de ledenadministratie. Hij houdt alle stukken
die voor de vereniging van belang zijn in zijn beheer.
Artikel 10:
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het
tijdig innen van de contributies en andere vorderingen. Hij is verantwoordelijk voor de
financiën, de door hem gevoerde administratie en de bezittingen van de vereniging. Hij is
verplicht de bescheiden betreffende de financiële administratie aan de kascommissie te
overleggen en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. Hij stelt de jaarrekening
en de begroting op, welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Artikel 11:
Aan bestuurleden kan een reiskosten vergoeding worden verstrekt voor gemaakte
reiskosten in het kader van vergaderingen waarbij een of meerdere bestuursleden
worden geacht bij aanwezig te moeten zijn voor de vereniging.
De hoogte van de km -vergoeding is in overeenstemming met de wettelijk vastgestelde
netto km vergoeding.
Artikel 12:
De leden worden schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste tien
dagen, uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
De oproep vermeldt de te behandelen punten.
Artikel 13:
De hoogte van de verenigingscontributie wordt met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 14:
Het bestuur heeft de bevoegdheid commissies te benoemen met bepaalde, door het
bestuur vastgestelde, taken. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het
bestuur.
Ter bewaking van de financiën zal in de algemene ledenvergadering een kascontrole
commissie worden benoemd.
Artikel 15:
Boetes en/of materiële schade, opgelegd door derden worden doorberekend aan de
veroorzaker(s).
Artikel 16:
Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd bij een besluit, genomen met een
gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in een algemene
ledenvergadering.
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Artikel 17
Elk lid is verplicht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement na te
komen.
Artikel 18
In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, of bij geschillen
betreffende de uitleg van de daarin opgenomen bepalingen, beslist het bestuur.
Artikel 19:
Waar in dit reglement sprake is van een mannelijke vorm kan eveneens de vrouwelijke
vorm gelezen worden.
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