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Treech ’42
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BALLOTAGE
Artikel 1:
De namen der kandidaat leden zullen door aanplakking in het clubhuis worden
bekendgemaakt aan de leden die gedurende veertien dagen gelegenheid hebben
bezwaren ter kennis te brengen aan het bestuur.

INTRODUCTIE
Artikel 2:
Introductie van niet leden is in principe niet toegestaan, mits voorafgaand toestemming
van een bestuurslid.
Voor een door de introducé(e) aangerichte schade is aansprakelijk het lid, door wie de
introductie heeft plaatsgehad.
Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, alsmede een
termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet andermaal zal kunnen worden
geïntroduceerd, op grond van de houding of gedragingen van de betrokkene gedurende
de tijd van zijn introductie op bij de vereniging in gebruik zijnde terreinen of tijdens het
gebruik van aan de vereniging toebehorende of onder haar berusting zijnde goederen.

CONTRIBUTIES, ENTREEGELDEN EN VERDERE FINANCIELE
VERPLICHTINGEN
Artikel 3:
De inning van de verschuldigde gelden zal geschieden door het aanbieden van een
rekening, welke binnen één maand na dato moet worden voldaan.
Indien betaling binnen deze termijn niet heeft plaatsgevonden dan zal € 11,35
administratiekosten in rekening worden gebracht.
Bij verder ingebreke blijven zal het lidmaatschap worden beëindigd op grond van ART. 5
punt 10 C van de statuten van de vereniging.
Het in het vorig lid bepaalde is mede van toepassing op alle andere geldelijke plichten
door of krachtens de bepalingen van dat reglement aan de leden opgelegd of door de
leden verschuldigd.
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BESTUUR
Artikel 4:
Behalve uit de voorzitter, secretaris en penningmeester kent het bestuur de functies van
plaatsvervangende voorzitter en tenminste een commissaris. De functie van
plaatsvervangend voorzitter is verenigbaar met de andere functie, behoudens het
voorzittersschap.
De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met
inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur
vastgesteld.
Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van
€ 453.77 te boven gaande, worden door geen der bestuursleden, dan na daartoe door het
bestuur of de meerderheid daarvan verleende toestemming.
Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer uit de
leden terzake deskundige gevormde commissies.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de Voorzitter of bij diens ontstentenis de
plaatsvervangende tijdelijke voorzitter, secretaris of penningmeester. Indien de secretaris
of penningmeester tevens plaatsvervangend voorzitter is, wordt bij ontstentenis van de
voorzitter een derde lid in het D.B. benoemd uit het bestuur.

VERGADERING
Artikel 5:
Binnen drie maanden na het einde van ieder verenigingsjaar zal een algemene ledenvergadering worden gehouden. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over
haar werkzaamheden, over de geldmiddelen der vereniging en over haar beleid in het
afgelopen verenigingsjaar, waarna de commissie bedoeld in het volgend lid, verslag
uitbrengt over het door haar ingestelde onderzoek.
In het jaar, voorafgaand aan de in het vorig artikel bedoelde vergadering wordt een
deskundige, in de vorm van een kascommissie van tenminste twee leden en zo mogelijk
enige plaatsvervangende leden benoemd, tot het onderzoek van de rekening en
verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar en over de geldelijke omstandigheden
der vereniging.
Tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering worden alle leden tenminste
veertien dagen tevoren schriftelijk opgeroepen met mededeling van plaats en uur der
vergadering, alsmede van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen ter
beoordeling van het bestuur kan de in vorig lid bepaalde ter- mijn tot zeven dagen worden
teruggebracht.
Op de algemene ledenvergadering kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen op
voorstel van het bestuur mede in stemming worden gebracht en beslist, indien tenminste
tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaren.
Voorstellen, niet komende van het bestuur, moeten teneinde behandeld te kunnen
worden, tenminste drie dagen vóór de vergadering bij de secretaris zijn ingediend, tenzij
het bestuur indiening tijdens de vergadering toestaat.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Deze heeft het recht een discussie te
sluiten als hij van mening is, dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij kan indien hij
dat nodig acht, personen het recht tot het verder bijwonen der vergadering ontzeggen. De
voorzitter is verplicht de discussie opnieuw te openen en het verwijderen van personen
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ongedaan te maken, indien tenminste tweederde van de aanwezige stemgerechtigde
leden zich daarvoor verklaren.
Stemming over zaken kan mondeling geschieden, over personen moet schriftelijk worden
gestemd. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen, als hoedanigheid
komen niet in aanmerking blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende
stemmen.
Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of een meerderheid
in het bestuur zulks nodig oordeelt, in ieder geval wanneer de belangen der vereniging
zulks eisen, doch tenminste zes maal gedurende het verenigingsjaar. Het houden van
bestuursvergaderingen zal aan de bestuursleden tijdig worden meegedeeld.
De bestuursbesluiten worden aangenomen met volstrekte meerderheid der stemmen.
Over zaken wordt mondeling. over personen moet schriftelijk worden gestemd. Geldige
besluiten kunnen slechts worden genomen. indien minstens tweederde van het aantal
zitting hebbende bestuursleden aanwezig zijn.

GEBOUWEN EN VERDERE AANHORIGHEDEN DER VERENIGING
Artikel 6:
De gebouwen en verdere accommodaties in gebruik bij de vereniging zijn op door het
bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk, van welke regeling aan de leden
mededeling wordt gedaan.
Leden die het verenigingscomplex bezoeken zijn op verlangen van het bestuur of aan een
door hun aangestelde functionaris verplicht hun lidmaatschapskaart te tonen.
Het bestuur is bevoegd een of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen voor
bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt
daarvan tijdige mededeling aan de leden.
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van leden en
bezoekers, ontstaan op welke wijze dan ook. Evenmin is de vereniging aansprakelijk voor
diefstal gepleegd op het terrein. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan
personen of goederen toegebracht door welke oorzaak ook, tenzij een en ander mocht
zijn teweeg gebracht door schuld of grove nalatigheid van personen in haar dienst of door
personen door haar voor uitvoering van werkzaamheden aangenomen.

GEBRUIK DER VAARTUIGEN EN ZWEMBAD
Artikel 7:
De leden hebben het recht van toegang en gebruik van accommodaties. Het bestuur is
bevoegd het gebruik van accommodaties te verbieden indien de gebruiker blijk geeft van
onvoldoende bedrevenheid. Bij wangedrag tijdens het gebruik van accommodaties is het
bestuur gerechtigd tot het nemen van sancties.
Het zwembad heeft een maximale diepte van 1,40 meter en daarom is er geen toezicht.

BESCHADIGINGEN
Artikel 8:
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Ieder der leden is aansprakelijk voor door hem aan de eigendommen der vereniging en
van de leden aangerichte schade. Bij gebruik door meer personen tegelijk zijn deze
hoofdelijk aansprakelijk. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn
door hem of hen, die dit goed het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het
tegendeel niet door de betrokkenen wordt aangetoond. Ieder lid is verplicht zijn
eigendommen van welke hij of anderen in het kader van de vereniging gebruik maken,
tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

WEDSTRIJDEN
Artikel 9:
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging:
Wedstrijden uit te. schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan
door andere personen of verenigingen georganiseerde wedstrijd.
Ploegen samen te stellen, die de vereniging op door anderen uitgeschreven wedstrijden
zullen vertegenwoordigen.
Aanwijzingen te geven of het gebruik van uiterlijke kenmerken.
Oefenmeester te benoemen voor het geven van onderricht.
Andere maatregelen te treffen voor het goede verloop van de wedstrijden.
In het geval, dat voor een activiteit een afdeling is opgericht als bedoeld in ART.2, lid 2
van de statuten der vereniging, kunnen de in lid 1 vermelde bevoegdheden worden
gedelegeerd aan het afdelingsbestuur.
Van het behalen van groepsprijzen en/of premies door leden, die de vereniging
vertegenwoordigen op wedstrijden of andere evenementen, dient verantwoording te
worden afgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. De premies of prijzen worden
eigendom van de vereniging, doch worden beheerd door de afdeling.

AFDELINGEN
Artikel 10:
Het bestuur kan tot instelling van een afdeling overgaan bij gebleken behoefte, doch
slechts wanneer tenminste tien kandidaten van de op te richten afdeling een verzoek
hiertoe bij het bestuur hebben ingediend. Het bestuur beslist binnen drie maanden na
indiening van het verzoek.
Ter regeling van hun interne zaken stellen de afdelingen een afdelingsreglement vast. Het
afdelingsreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en
huishoudelijk reglement en zal door het bestuur moeten worden goedgekeurd.
De dagelijkse leiding van een afdeling berust bij een afdelingsbestuur, bestaande uit
tenminste drie leden. Het afdelingsbestuur wordt bij gewone meerderheid van stemmen
gekozen door en uit de werkende leden van de betrokken afdeling. De leden van het
afdelingsbestuur treden af volgens in het afdelingsreglement te stellen regelen op een
door de betrokken afdeling te houden afdelingsvergadering en zijn onmiddellijk
herkiesbaar.
Het afdelingsbestuur wijst uit zijn midden een afgevaardigde aan die voor zijn afdeling het
contact onderhoud met het bestuur der vereniging. Hij benoemt tevens een
plaatsvervangende afgevaardigde. De afgevaardigde is verplicht het bestuur doorlopend
op de hoogte te houden van de gang van zaken in de door hem vertegenwoordigde
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afdeling. Daarna is hij verplicht zijn afdelingsbestuur op de hoogte te brengen c.q. te
houden van het besprokene in de vergadering van het bestuur der vereniging.
De afdelingen dienen bij het begin van elk jaar bij het bestuur een begroting van hun
uitgaven van dat jaar ter goedkeuring in. De eventuele verkiezing van leden van het
afdelingsbestuur moet telkenjaren plaatsgevonden hebben voor de te houden jaarlijkse
ledenvergadering der vereniging.
Het bestuur is bevoegd de afdelingsbesturen aanwijzingen te geven inzake het beheer
van de betrokken afdeling. De afdelingsbesturen zijn verplicht deze aanwijzingen op te
volgen met recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering.
De bestuursleden zijn bevoegd afdelingsvergaderingen bij te wonen en aldaar het woord
te voeren. Zij hebben echter, voor zover zij geen lid zijn van de betrokken afdeling, aldaar
geen stemrecht.

SLOTBEPALING
Artikel 11:
In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en het Huishoudelijk reglement te
kennen en zich door zijn toetreding daaraan te zullen onderwerpen.

Dit Huishoudelijk Reglement werd op de Algemene ledenvergadering dd. 18 maart 1988 goedgekeurd.
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