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Artikel 1: Alle leden van de vereniging hebben ten overstaan van de vereniging gelijke rechten 

en plichten, tenzij de statuten anders bepalen. 
 
Artikel 2: Het einde van het lidmaatschap dient vóór het einde van het seizoen, doch uiterlijk 1 

juli, schriftelijk aan de ledenadministrateur kenbaar te worden gemaakt. 
 
Artikel 3: Het lid, dat niet handelt volgens het in artikel 2 gestelde, kan verplicht worden zijn 

financiële verplichtingen voor het volgende verenigingsjaar volledig na te komen. 
 
Artikel 4: Een lid kan worden geroyeerd door het bestuur, wanneer dit noodzakelijk wordt 

geacht of door tweederde van de stemgerechtigde leden. 
 
Artikel 5: Een lid kan worden geschorst door het bestuur met een gewone meerderheid van 

stemmen. 
 
Artikel 6: Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 31 juni. 
 
Artikel 7: Ereleden en leden van verdienste van de vereniging, alsmede leden van de “wall of 

fame” worden door het bestuur benoemd. 
 
Artikel 8: Een nieuw lid kan zich bij de vereniging aanmelden middels een 

aanmeldingsformulier. Het bestuur kan een aanmelding weigeren. 
 
Artikel 9: De afdracht van de overeenkomstig artikel 8 van de statuten jaarlijks vast te stellen 

contributie geschiedt door elk lid, dat als zodanig te boek staat op 1 juli, vóór 1 
november van dat jaar. 

 
Artikel 10: De volgens artikel 9 te betalen contributie is verschuldigd over het komende seizoen, 

dat loopt van 1 juli tot en met 31 juni van het volgende kalenderjaar. 
 
Artikel 11: Leden, die niet tijdig de in artikel 9 genoemde contributie voldaan hebben, kunnen 

geen aanspraak maken op de voordelen, verbonden aan het lidmaatschap van de 
vereniging. 

 
Artikel 12: In het bestuur van de vereniging mogen geen zitting hebben 2 of meer personen van 

één familie, indien een van de volgende familierelaties van toepassing is: ouder - kind, 
broer – zuster, man – vrouw, schoonbroer – schoonzuster of voor de wet hiermee 
gelijkgestelde. 

 
Artikel 13: De voorzitter van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Vergadering, terwijl 

de overige functies door het bestuur worden verdeeld. 
 
Artikel 14: Ieder jaar treedt eenderde van het aantal bestuursleden af volgens rooster, met dien 

verstande, dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig kunnen 
aftreden. Slechts één van drie bovengenoemde personen kan in een jaar aftreden. 

 
Artikel 15: Het Dagelijks Bestuur van de vereniging heeft de dagelijkse leiding van de vereniging 

en oefent toezicht uit op de nakoming van de verplichtingen van de leden. 
 
Artikel 16: De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging en treedt als officieel persoon op 

namens de vereniging. Hij (of zij) leidt de vergaderingen en neemt in overleg met het 
DB die beslissingen, die hij (of zij) in ’t belang van de goede orde noodzakelijk acht. 

 
Artikel 17: De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen, zorgt voor de oproepingen van 

de vergaderingen en zorgt voor het verenigingsarchief. Het verenigingsarchief wordt 
opgeslagen in Stapvast. Hij (of zij) leidt bij ontstentenis van de voorzitter de 
vergaderingen. 
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Artikel 18: De penningmeester int de contributies en eventuele boetes en doet de vereiste 
betalingen. Hij (of zij) houdt de kas en is aansprakelijk voor de onder zijn beheer 
staande gelden. 

 
Artikel 19: De besluiten en officiële stukken van de vereniging worden door de voorzitter en de 

secretaris ondertekend. De secretaris houdt er een afschrift van. Een besluit van het 
bestuur kan ook schriftelijk genomen worden, doch alsdan met een stemmigheid van 
alle bestuursleden. 

 
Artikel 20: Stemgerechtigde leden zijn leden die voorkomen op de ledenlijst, voldaan hebben aan 

alle verplichtingen ten overstaan van de vereniging en op 1 januari van het 
betreffende jaar de leeftijd van 16 hebben bereikt. 

 
Artikel 21: Stemmen over personen geschiedt schriftelijk of bij acclamatie. Stemmen over zaken 

geschiedt mondeling, tenzij anders wordt gewenst. Ongeldige en blanco stemmen 
worden voor de absolute meerderheid niet meegerekend. 

 
Artikel 22: De leden worden van de te houden vergaderingen van tevoren in kennis gesteld. Zij 

worden tenminste 7 dagen van tevoren schriftelijk opgeroepen. De oproeping dient 
vergezeld te zijn van een agenda van de betreffende vergadering. 

 
Artikel 23: De belangrijkste vergadering door de vergadering is de jaarvergadering. Tot de 

agenda van deze vergadering dienen in elk geval te behoren: 
 a. verslag kascontrole kommissie 
 b. bestuursverkiezing 
 c. vaststelling contributie 
 d. benoemen kascontrole commissie 
 
Artikel 24: Voorstellen voor de jaarvergadering kunnen door de leden bij het secretariaat worden 

ingediend tot uiterlijk vijf dagen voor de te houden vergadering. 
 Bestuurskandidaten kunnen, vergezeld van de handtekening van tenminste 5 leden, 

worden gesteld tot een kwartier vóór aanvang van de te houden vergadering. 
 
Artikel 25: Op de jaarvergadering wordt uit de leden een kascontrolecommissie benoemd van 

tenminste twee personen om het beheer van de penningmeester te controleren en 
daarover op de volgende vergadering verslag uit te brengen. Zij mogen niet langer 
dan twee jaar zitting hebben in deze commissie en noch tot elkaar noch tot de 
penningmeester in verhouding staan van bloed- of aanverwantschap. 

 
Artikel 26: Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts geschieden met een absolute 

meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op een Algemene Vergadering. 
 
Artikel 27: In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur 

van de vereniging. 
 
Artikel 28: Leden boven de 13 jaar worden ingedeeld in het poetsrooster. 
 
Artikel 29: Leden boven de 18 jaar worden ingedeeld in het barrooster. 
 
Artikel 30: Het is verboden aan personen beneden de 16 jaar alcoholhoudende drank te 

verstrekken. 
 
Artikel 31: Het bestuur kan taken delegeren naar een of meerdere commissies of naar natuurlijke 

personen. 
 
Artikel 32: Dit huishoudelijk reglement treedt in werking, onmiddellijk na goedkeuring door de 

Algemene Ledenvergadering van 7 september 2001. 


