HUISHOUDELIJK REGLEMENT regionale gehandicaptensportvereniging A.S.V.P.

LEDEN
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de geldende regels voor gebruik van de
accommodaties en materialen die ter beschikking van de leden zijn gesteld en aan de
schriftelijke en / of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en / of door zijn geautoriseerde
commissie.
Artikel 2
De minimale leeftijd van een lid dient bij ingang lidmaatschap minimaal 16 jaar te zijn. Aspirantleden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
Artikel 3
Een begunstiger is steunt de vereniging financieel met een minimale bijdrage van € 10 per jaar
Artikel 4
Contributie wordt eenmaal in de drie maanden geïnd, door middel van een machtiging voor een
eenmalige incasso. De incassodatum is de laatste week van de maand voorafgaand aan de
nieuwe periode.
Artikel 5
Bij elke nalatigheid of onmogelijkheid tot incasseren van betaling van contributies wordt het lid
geweigerd deel te nemen aan de activiteiten. Tevens wordt er € 2.50 extra in rekening gebracht
voor administratieve kosten.
Artikel 6
Indien een lid restitutie vraagt van een deel van al in rekening gebrachte contributie dan geldt
de volgende procedure:
1. Er dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend aan het bestuur (secretariaat) met een
toelichting op de redenen.
Het bestuur beslist of de opgegeven redenen aanleiding zijn tot restitutie.
2. Bij definitieve opzegging van het lidmaatschap ten gevolge van een overmachtsituatie kan
gedeeltelijke restitutie worden toegestaan.
Schriftelijke reactie en eventuele betaling zullen, na overleg met het bestuur, geschieden door
de penningmeester.
Artikel 7
Bij wanbetaling is het deelnemen aan de sportactiviteiten en bestuursvergaderingen niet
toegestaan. De leden zijn bij wanbetaling ook niet verzekerd bij de ASVP.
Artikel 8
Een lid kan geroyeerd worden indien er zich schadelijke of ongewenste situaties voor andere
verenigingsleden of bestuursleden voordoen.
Artikel 9
Na een vermeend verkregen letsel tijdens verenigingsactiviteiten dient een lid binnen 24 uur de
voorzitter daarvan in kennis te stellen. Bij overschrijden van deze termijn vervallen alle
aanspraken.
In uitzonderingsgevallen (het lid is niet in staat dit te melden gezien de aard van het letsel) dient
dit ten spoedigste te gebeuren als het lid hiertoe in staat is.
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Artikel 10
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuursvergaderingen, kascommissie
zijnde) en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.
Artikel 11
Schade aan de vereniging of aan hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een
lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
Artikel 12
De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan het secretariaat op te geven.

BESTUUR
Verkiezingen bestuur
Artikel 13
Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De
voorzitters van de commissies maken deel uit van het bestuur.
Artikel 14
De bestuursleden worden op de Algemene Ledenvergadering gekozen. Zij treden eens in de
vier jaar af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is herkiesbaar.
Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in.
Verplichtingen van het bestuur, commissies en vrijwilligers
Artikel 15
Het bestuur en de commissies zijn verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie
bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen
b. presentielijsten en notulen van de algemene vergaderingen en vergaderingen van het
bestuur.
c. de bezittingen en schulden alsmede de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Kleine
voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren
behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers hebben, in bepaalde situaties, recht op een
onkostenvergoeding op het gebied van administratieve zaken, telefoon, parkeer- en
reisonkosten e.d. Dit in overleg met het bestuur en een toelichting op de uitgaven. Het bestuur
stelt ieder jaar de contributie vast en maakt dit bekend tijdens de algemene ledenvergadering.
Artikel 16
Het bestuur kan, ter behartiging van zaken die geen uitstel dulden en ter verhoging van een
slagvaardig beleid, uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Het dagelijks bestuur,
bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, informeert het bestuur zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk op de eerstvolgende bestuursvergadering over zijn optreden en
bevindingen.
Artikel 17
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot
het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin
uitbrengen van zijn/haar stem. Ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door
middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden tenminste twee
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bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt
bepaald naar die van toetreding als zodanig. De aftredende functionarissen zijn terstond
herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredenden,
geschieden in de eerste Algemene Ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een mogelijkheid tussentijds ontstane vacature,
treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
Artikel 18
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter
gekozen. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter (of van een ander bestuurslid) worden diens
werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen
leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de
bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden
fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
Artikel 19
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te
doen inschrijven als deelnemer aan de door derden georganiseerde wedstrijden.
Artikel 20
De te verrichten taken van de voorzitter:
• Hij vertegenwoordigt samen met de secretaris (of samen met een ander lid van het bestuur)
de rechtspersoon (de organisatie) in en buiten rechte; dus zowel in het dagelijkse leven als
in een rechtsgeding.
• De voorzitter bewaakt (geholpen door de secretaris) de naleving van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Hij houdt dientengevolge de doelstelling van de vereniging in het
oog en bewaakt de kwaliteit van de activiteiten.
• De voorzitter zit de vergaderingen van het (dagelijks en algemeen) bestuur en bij de
vereniging ook de Algemene Ledenvergadering voor. Hij bewaakt de orde in vergaderingen
en geeft aan op welk moment een geldig besluit is genomen of een voorstel is afgewezen.
• Hij geeft de inhoud van de genomen besluiten weer en hij bewaakt de uitvoering van de
genomen besluiten. Hij stelt in nauw overleg met de secretaris de agenda van deze
vergaderingen vast, heeft toezicht in de door de secretaris gemaakte notulen of verslagen,
• De voorzitter of zijn vertegenwoordiger neemt initiatieven tot en onderhoudt de externe
contacten met de nodige organisaties, commissies, subsidiegevers, sponsors en andere
instellingen die voor de vereniging van belang zijn. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij
officiële bijeenkomsten en informele aangelegenheden.
• Hij voert de kennismakingsgesprekken met vrijwilligers en beoordeelt of deze geschikt zijn
voor zijn functie.
• Hij voert gesprekken met bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers, die blijk geven
moeite met hun taken te hebben en helpt/corrigeert hen zo nodig.
• Hij moet in staat zijn het beleid van de vereniging te verwoorden en te verdedigen (te
verantwoorden) tegenover de Algemene Ledenvergadering.
• Hij zorgt er voor dat de rechtspersoon en alle bestuursleden tijdig worden in- en
uitgeschreven bij het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
Artikel 21
De te verrichten taken van de penningmeester
• De penningmeester beheert de geldmiddelen en zorgt voor de administratie en boekhouding
van inkomsten en uitgaven. De penningmeester moet verantwoordelijk kunnen zijn voor alle
geldstromen binnen de organisatie.
• Hij geeft elke bestuursvergadering de stand van de financiële zaken door aan het bestuur.
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• De penningmeester is tekeningsbevoegd voor bank- en girorekeningen tesamen met de
voorzitter.
• De penningmeester is bevoegd tot het verrichten van alle contante betalingen tot € 50, - per
maand. Boven de € 50, - is een tweede handtekening vereist. Ieder bestuurslid is hiertoe
bevoegd.
• Hij beoordeelt de onkostendeclaraties van de overige bestuursleden en vrijwilligers, maar
laat zijn eigen declaratie paraferen door de voorzitter.
• De penningmeester zorgt voor tijdige betalingen van de aan de vereniging geleverde
diensten of goederen.
• De penningmeester draagt zorg voor de tijdige ontvangst van alle geldmiddelen die aan de
organisatie toekomen.
• Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en voor aansluiting daarvan bij de
ledenadministratie.
• De penningmeester draagt na afloop van het jaar zorg voor de opstelling van de balans en
de staat van baten en lasten en een toelichting daarop. Vervolgens legt hij deze ter
goedkeuring voor aan het bestuur.
• De penningmeester onderhoudt contact over financiële zaken met de kascommissie. Hij licht
de jaarstukken toe in de jaarvergadering van de leden.
• Hij stelt tijdig voor het nieuwe jaar een begroting op voor het komende jaar en bewaakt in de
loop van het jaar de goedgekeurde begroting die hem tot mandaat strekt.
• Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit over zijn beheer in het afgelopen jaar en geeft
een overzicht van de financiële toestand. Zijn jaarlijkse rekening wordt onderzocht door de
kascommissie.
Artikel 22
De te verrichten taken van de secretaris
• Hij draagt zorg voor de schriftelijke afwikkeling van de door het bestuur (en Algemene
ledenvergadering) genomen besluiten en tekent eventueel namens het bestuur de
correspondentie die daaruit voortvloeit.
• Hij bewaakt, tot steun van de voorzitter, de naleving van de statuten en het huishoudelijk
reglement en van de genomen besluiten.
• Hij (of diens afgevaardigde) draagt, in overleg met de voorzitter, zorg voor de agenda’s van
de vergaderingen.
• Hij is verantwoordelijk voor een doelmatige administratie (met uitzondering van de financiële
administratie) en voor het archief.
• Hij stelt de bestuursorganen en commissies op de hoogte van de ingekomen
correspondentie. Spoedeisende gevallen behandelt hij in overleg met de daartoe bevoegde
leden van het bestuur, waarvan mededeling wordt gedaan in de eerstvolgende vergadering.
• Hij houdt een rooster bij van de benoemingen en de benoemingstermijnen van het bestuur.
Hij attendeert de bestuursleden op hun aanstaande statutaire aftreden en vraagt of zij zich
weer herkiesbaar willen stellen. Hij voorziet nieuwe bestuursleden van de nodige schriftelijke
informatie.

VRIJWILLIGERS
Artikel 23
De te verrichten taken van vrijwilligers
De vrijwilliger wordt ten behoeve van dienstverlening binnen de vereniging ingezet. Dit is echter
niet op het gebied van maatschappelijke en psychologische dienstverlening. De taak van de
vrijwilliger wordt vooraf uitvoerig met de lesgever (of diens afgevaardigde) doorgesproken. De
vrijwilliger kan omtrent zijn functioneren een beoordelingsgesprek met de lesgever aangaan.
4

Artikel 24
De nodige contacten met vrijwilligers/bestuur dienen bij voorkeur zoveel als mogelijk vlak voor
of direct na een activiteit plaats te vinden. Indien telefonische contact gewenst is dient dit zoveel
mogelijk in zogenaamde werktijden (dus niet in het weekend) te laten plaatsvinden, echter niet
later dan 19.30 uur in de avond.
Artikel 25
Vrijwilligers zijn automatisch lid van de vereniging en vrijgesteld van contributiebetaling.
Artikel 26
Bij absentie dient de vrijwilliger zich tijdig af te melden bij de desbetreffende lesgever.

INSCHRIJFFORMULIER
Artikel 27
Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.
Artikel 28
In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien, of bij enig verschil omtrent de toepassing,
beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in alle andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

VERGADERINGEN
Artikel 29
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het
resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is
ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het
uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft
verworven, is het niet aangenomen.
Artikel 30
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene
Ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de
wijze als bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien
van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen,
tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen
wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
Artikel 31
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste
drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft bij de vergaderingen de leiding.
Artikel 32
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een
schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid. Op deze regel kan worden afgeweken, indien alle
bestuursleden met een andere wijze van bijeenroepen instemmen. Tot het bijeenroepen van
bestuursvergaderingen is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van
tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt
gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van dit verzoek wordt
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
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Artikel 33
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris
geschiedt door het bestuur of leden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het
bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen
aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de
secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een
bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor Algemene Ledenvergadering.
Artikel 34
Een besluit van of benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet rechtstreeks
betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig.
Artikel 35
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de
orde gesteld en behandeld.
Artikel 36
Bestuursbesluiten kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden in een bestuursvergadering,
waarin ten minste de meerderheid van het totale aantal bestuursleden aanwezig is.

COMMISSIES
Artikel 37
De Algemene Ledenvergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, met algemene
of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der
bevoegdheden van de benoemde commissie. De commissies blijven te allen tijde
verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere
commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur
worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur
worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
Artikel 38
De commissies stellen overeenkomstig hun opdracht zelf een taakomschrijving op, waarin hun
werkzaamheden nader worden omschreven. Een afschrift van deze taakomschrijving en latere
wijzigingen / aanvullingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
Artikel 39
De voorzitters van de commissies maken deel uit van het bestuur.
Artikel 40
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement welke ter inzage bij de secretaris liggen en is gehouden deze in acht te nemen.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 41
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit
Huishoudelijk Reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 9 maart 2005.
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