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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Artikel 1 Leden en lidmaatschap 
 
1.   Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand, waarin men is toegelaten. 
2.   Bij toetreding als lid is men een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door 

de algemene vergadering. 
3.   Onder de in artikel 4 lid 1 van de statuten genoemde gewone leden en juniorleden wordt verstaan een 

lidmaatschap als competitiespelend, recreatief spelend of niet spelend lid van de vereniging. 
4.   Wijziging van een competitiespelend lidmaatschap naar een ander soort lidmaatschap kan slechts 

geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een wijzigingstermijn van één 
maand. 

5.   Een lid dat op één maand voor het einde van het boekjaar als competitiespelend lid staat geregistreerd 
bij de vereniging, is voor het komende boekjaar slechts gerechtigd om voor de vereniging uit te komen 
in wedstrijden als genoemd in het nationaal wedstrijdreglement. 
Het uitkomen in genoemde wedstrijden voor een andere vereniging is slechts toegestaan na 
schriftelijke toestemming van het bestuur. 

 

Artikel 2 Contributies en boetes 
 
1.   De jaarlijkse contributie dient te worden voldaan door vooruitbetaling. Bij te late betaling kan het 

bestuur een boete opleggen. Een lid, dat drie of meer maanden achterstallig is met het betalen van de 
contributie, kan worden geroyeerd conform hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 4 van de statuten. 

2.   Bij toelating in de loop van het verenigingsjaar betaalt men contributie over de resterende maanden. 
3.   Aan de vereniging, door toedoen van een lid of leden, door de NeVoBo opgelegde boetes en andere 

kosten zullen worden verhaald op het betreffende lid of leden. 
 

Artikel 3 Algemene vergadering 
 
1.   Tenminste 5 stemgerechtigde leden kunnen tot één week voor een aangekondigde algemene 

vergadering aan het bestuur schriftelijk verzoeken een door hen te noemen onderwerp op de agenda 
te plaatsen. 

2.   Honoreert het bestuur het verzoek niet dan kunnen bedoelde leden de algemene vergadering ter 
vergadering verzoeken het onderwerp alsnog op de agenda te plaatsen. De algemene vergadering 
beslist dienaangaande met meerderheid van stemmen. 

3.   De voorzitter leidt de algemene vergadering. Hij kan de vergadering schorsen en leden, die zich schuldig 
maken aan wangedrag, het verder bijwonen van de vergadering ontzeggen. 

 

Artikel 4 Kascommissie 
 
1.   Kandidaatstelling voor de kascommissie, als bedoeld in artikel 13 lid 3 van de statuten, geschiedt op 

voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden. In dit laatste geval dient de 
kandidaatstelling tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk te zijn aangemeld 
bij de secretaris. 

 

Artikel 5 Functies 
 
1.   De vereniging kent, naast de functies van bestuursleden, een aantal functies waaronder tenminste die 

van wedstrijdsecretaris en scheidsrechterscoördinator. 
2.   De wedstrijdsecretaris en de scheidsrechterscoördinator en eventuele andere functionarissen worden 

benoemd en ontslagen door het bestuur. 
3.   Het bestuur stelt voor elke door het bestuur aangestelde functionaris een taakomschrijving vast. 

 

Artikel 6 Commissies 
 
1.   De vereniging kent naast de kascommissie tenminste een technische commissie. 
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Artikel 7 Tenue 
 
1.   De algemene ledenvergadering stelt het tenue vast, waarin de officiële wedstrijden dienen te worden 

gespeeld. 
2.   Het is de leden in officiële wedstrijden niet toegestaan een ander tenue te gebruiken, dan na 

uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. 
3.   Aan de leden van enig team kan gedurende het seizoen kleding of ander materiaal door de vereniging 

in bruikleen worden gegeven. 
4.   De in bruikleen gegeven zaken blijven te allen tijde eigendom van de vereniging. 
5.   Indien in bruikleen gegeven kleding of materiaal aan het eind van het seizoen niet in goede staat bij de 

vereniging wordt ingeleverd, kan het bestuur besluiten de schade die daardoor is ontstaan of ontstaat 
te verhalen op het betreffende lid en/of de leden van het betreffende team. 

 

Artikel 8 Verplichte bijdrage kaderwerkzaamheden 
 
1.    Ieder lid van 18 jaar en ouder, dat deelneemt aan enige competitievorm, is verplicht de NeVoBo-cursus 

voor scheidsrechters te volgen. 
2.    Na het volgen van de arbitrageopleiding is het lid verplicht zich beschikbaar te stellen voor het leiden 

van wedstrijden in de volleybalcompetitie. 
3.    Indien de opleiding genoemd in artikel 8, lid 1 niet binnen een door het bestuur vast te stellen periode 

is gevolgd, kan door het bestuur een boete worden opgelegd. 
4.    Deze boete kan, zolang het lid niet voldoet aan de verplichting genoemd in artikel 8, lid 1, ieder seizoen 

opnieuw worden opgelegd. 
5.    De hoogte van de op te leggen boete wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
6.    Het bestuur kan aan een lid voor de invulling van de verplichting genoemd in het eerste lid van dit 

artikel ontheffing verlenen. Voor de beoordeling van een verzoek om ontheffing neemt het bestuur in 
aanmerking betoonde inzet bij andere kadertaken ten behoeve van de vereniging. 

 
Aldus besloten in de algemene ledenvergadering van 18 november 2009 te Voorschoten. 

 
  


