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Hoofdstxk 1. (Àlgerene bepafingen)

Artikel 1.
Alleen zij die de teeftijd van 8 jaar hebben bereikt, lolnnen lid worden
van BV llorn[. Voor donat:ur geldt een leettijd rran 18 jaar.
De vereniglng bestaat uit B€nior-, jtrnlor-, ereleden en bijzondere Leden
en donateurs.
Junioren zijn leden t/r 17 jaar en senioren zijn leden vanaf 18 jaar,
peildatur 1 eeptcrber.

Artikel 2.
Donatcurs hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben hierin een
advlgerende st€r.

Arttkel 3.
De schrift€liike opzegging ran het lidlaatschap of donatrurschap noet
geschieden vóór 1 jull van het nieure seizoen blj het sehretaliaat.
Hlenran kan door het bestrrur dispensatie worden verleend, lndien deze
opzegging is geschied regens verhuizing of oIr grnond van redlsch advies,
of regens een naÍrr het oordecl van het bestuur daarree geliikstaande
reden.

Àrtikel rl.

Indien de opzegging van h€t tifuaatschap geschiedt na de ln artlkel 3
genoede datrL, dan 1s bet lld nog kontri-hJtte rrcrsctruldigd voor het
daaraan volgende verenigingejaar.
BlJ in gebreke blijven van de betaling volgrt schrlftelijke aannaninq.
lfarneer de kontributie niet Ls rloldaan binnen 1 raand op deze datrm
nolgend, volgÊ actrcrsing totdat de kontrÍhrtie ls voldaan, bij niet
betafhg v(xlr 15 deceÈer volgrt, roy€Ént of er rcrdt ln een
bestuursvergadering an&rg besltst.

Àrtikel 5.

Voor kqrctltieepelers geldt dat aan-, afuIding geschiedt vóór 1 april,
rlddela een aan-' atueldfulgsfornrller.

Artlkel 6.

Elk lld dient vóór 1 Eeptr*er nan het vereniglngsjaar zijn kontrlbutÍe
tr voldocn van het daanp volgerde verenigtnggjaar. Een lld uit ecn gezin
dlent ook nóór 31 dece$er zlJn }ontrlbutte te voldoen, de regtercnde
kontrlbutte van dlt gezln dl.ent róór 1 raart, v:m h€t lqende
verenlglngsJaar t€ rcrdên betáÀld, 1n overlcg Et de penninfertlr.



Àrtikel 7.

Elk lid kan worden geroyeerd wegens ergerlijke levenswandel en in het
algeneen wegens eLke daad, die in strijd is net de vereniging. Hierover
Eoet oP de Ngenene IcdenVergadering (Àw) norden besllst,. De betrokkene
heeft het recht zich op deze vergadering te verdedigen.

Artikel 8.
líegens schuld geroyeerde leden lannen op voorst€l rran het bestuur, indien
zij hun achtcrstallige kontributie betaald hebben, rÍeer op de aanneldings-
, c.g. wachtlijst, norden geplaatst.

Àrtikel 9.
Àlle leden zijn verplicht bij adresrijzÍngen hienran onvervijld
schriftelijk kennis te geven .lan de sekr€táris.

Àrtikel 10.
Ieder lid wordt geacht de statut€n en het huishoudelijk reglerent te
kermen.

Artikel 11.
lfordt, door een of neer leden schade aangebracht aan eÍgendouen rran de
verenigilgen, of van de gereent€, dan stalt B.V. lfovun zich niet
aansprakelijk.

Artikel 12.
Ile leden zijn verplicht de regels in acht te nenen die de geneente heeft
bepaald, in de door de vereniging gebnilcte zalen.
Het bestuur ls verplicht deze regels ter kennis te brengen van haar leden
en draagrt de verantroording over de naleving hienran.

Àr:tikel 13.
De kontributie van de rerkende leden wordt telkernale op de jaarlijkse
Àlgerene LedenVergadering (ÀLV) vastgest€ld.

Àrtikel 14.
ïerkende leden kunnen op een degbetreffend rrcrzoek aan het bestuur
tfidetljk vrijstelllng (of uitstel) van betaling klJgen.

ArtÍkel 15.
Leden in bezit van een mtorrijtuig en daarrede andere leden vervoeren
t.b.v. d€ vereniging, DetÊn ln het bezlt ziJn van een lnziÈtnnden
verzekerlng.
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tnOfUSntK 2. (Het bestuur)

Artlkel 1.
Het bestuur bestaat uarlnaat uit 5 leden t-s.:
a. voorzittnr
b. vÍce voorzitter
c. sekretarls
d. permingreester
e. wedstJijdsekretaris
f. Jeugdbegelelder

Het bestuur bestáat Dinilaa1 uit a, c en d.

Àrtlkel 2.
pe voonftter, penn:ingreester en sekretarls rprden in hun funkt'le door de

Ieden gekozen, de overige firnlties in het bestuur sorden door de

bestrnrrsleden onderling rrerdeeld.

Artilel 3.
Het bestuur beheert de zalcen van de vereniging overeenkonstig de státuten

en de daarop gegronde reglerenten.
Het bestuur is voor zljn handelen verantroordlng schuldig aan de ÀLV.

Het bestuur stelt de beleidsplaruren op en beraakt deze-
De beleidsplannen zijn bespreekbaar bij de ALV en ln[rnen worden

biJgesteld.

Artikel 4.
ffistuurstta, dle noor zijn funktle bedanlrÈ. ls nerpllcht deze te

blljven *aarneËn tot daarin is voorzlen-
Het besÈuur heeft het recht ontatane vakatures, ln afvachting van de
goedkeuring hier,op in de eerstvolgende ledenvergadering, zeLt aan te

mllen.

Artlkel 5.
ffirzfttcr heeft de leidlng oner alle vergaderingen. HU heeft het

rectrt oP inzage van alle etulrlcen de verenigÉng betreffende' ook als deze

bij andere besttrursleden benrst€n-



Artikel 6.
De voorzi-tter brengt op de jaarlijlse ÀLV verslag uit over het afgelopen
jaar.

Àrruikel 7.

T ïFtr::'''ilïim*ff:ffï"ï"'
- het nalcen van notulen voor de vergadering,
- het doorgeven nan ingekouen stukken ter kennisnane aan de voonltter

en zonodig araur de andere bestuursleden,

: ff: ff|ff'L:ï:ïH;ï"*t" 
insekonen en uÍrsaande stukrcen,

, 
- het onderhouden van kontalcten Det het tBB.

I
I er*,ikel 8.

I De eenningteester is belast Det:
J - het lnnen en beheren van gelden van de vereniglng,
| - het opstellen en indienen nan de begroting,

_ 
het houden van een geregelde boekhouding,
het afleggen van rekening en verantt oording aan de ÀLV.

Artikel 9.

:'"'à'H:y;*=ï1il,:** 
bi j eenseroepen :

op voorstel van twee bestuursleden,
rinLnaal 4 keer per seizoen.

Artikel 1O.
Voor verdene organisatle binnen de verenlging lnrnnen konissies rorden

:*iïmk ïm"i: Ë:,:'Hïirlvan 
een '�d'bbrad'

1. het orderlijk verlopen van training/speelurenT
2.het toezicht houden op bepalingen :rangeven door de TC,
3.de ÍndeUng van de koryetitie-teals i.s.n de koryetitleleLder,
de feestkoniesie,

- de koqretitieleider.

I



HOOFDSTUK 3. (Vergaderingen)

Àrtikel 1.
De vereniging onderscheidt:
a. Ngenene LedenVergaderingen (ÀLV) ;
b. Bestuursrrergaderingen;
c. Kopetitievergaderingen;
d. Buit:ngemne ledenvergaderingen.
Ile vergaderingen worden door het bestuur bijeen geroePen.
D,e agenda wordt tijdens de vergaderingen vastgesteld.

Artikel 2.
Buitengerrcne ledenvergaderingen hebben plaats rrarureer tenninst€ 2O leden
daaror schriftelijk verzoeken onder opgave van de tc bepaten punt€n.
Het hstuur is dan verplicht binnen 3 reken een dusdanige vergadering
bijeen t€ roepen.
Blijft het bestuur in gebreke tot het bijeen roepen rran deze vergadering,
dan hebben de leden het recht zelf een vergadering bljeen te roepen. ZLi
kiezen ult hun lÍdden een voorzltter en een sekretarÍs. De besluiten die
op een dusdanige vergadering norden geno[en hebben dezelfde rechtskracht
als dle, genolen op een op de ge*tne vLize bljeen geroepen vergaderi-ng.

Àltikel 3.
Voorstrllen of kandidaatstctlingen v(x)r de in aftikel 1. genoende

vergaderisgen, roeten tenrinat€ 14 dagen voor deze vergadering ter kennis
van het bestrrur norden gebractrt, blj een door tenninste 5 leden
ondertekend schrl Jven.

ArElkeI 4.
Begluiten ln een ledenvergadering genonen, zljn alleen geldig als de
volstrekte reerderheid nan de op de vergadering aanvezige stcngerechtlgde
zich voor het voorgtel ultspr€ken.

Artikel 5.
Bij de a.urvang van de vergadering doet de selrctáris een Presentie-Iijst
cinculeren, mrlrrlp de leden hun tnndtekenlng plaatsen.
Slectrts zlJ, dle de presentLellist hebben getekend, rorden geacht op de
vergaderlng aanrezig te zijn gereest.

Artlkel 6.
De voorzltter verleent de leden het rrcord. HU heeft het recht een lLd,
dat rrclgene zijn renlng zlctr nlet behoorlljk gedraagÊ' het rpord t:
ontneren, of het, verbluf ter vergadering t: ont-zeggen, behoudens beroep
van betroklcenen op de vergadering.

ÀrtlJrel 7.
Een onderrerp dat ls afgehandeld kan ln dezeI:tde vergaderÍng nlet neer ln
beàardeltng rcrden genoren.
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HmFDSllrK 4. (A}gereen)

Àrtikel l.
De kaskouissie bestáat uit 2 leden en is verplicht de beschei.den en de
kasgelden van de vereniging [inst€ns eenraal per jaar tc kontroleren. Zij
brengÈ van deze kontrole verslag uit aan de ALV.
BesÈuursleden nogen geen lid zijn van de kaskonissi.e.

Àr:tikel 2.
Diegenen die rerkend lid rril worden, roeteÍr de daanroor bestende
formrlieren ilrnrllen. Het bestrrur heeft het recht bepaalde kaÍdidaatleden
te nelgeren. olrer deze beslissingen is zlj geen ver:ntrcording schuldig
aan de ALV.

Àr:tikel 3.
Hljzlglngen in het. Huishoudelijk Reglerent kunnen rcrden aangebracht Ín
een ÀLV. Zii behoeven v(x)r hun aarurering een nerdertreÍd rran t€nrinste 2/3
der ultgebrachte geldige Btlrên van in de ALV aanmzlge leden.

Artihel 4.
Door zijn toetreden tot 6"9 llaaaatschap van de vereniging, verklaa:rt
ieder lid zich te ondererpen aan de bepa[nqen van de Stàtutên en het
Huishoudelljk Regl*nt.

Àrtikel 5.
AlIe besluiten van enige bestuur zijn geldig, een volgend bestuur heef-t
het recht besluiten van een vorlg besÈuur t€ hernoepen.

Artihel 6.
In gevallen rraarin dit reglerenÈ niet v@rziet, besllst het besturr. Het
is verplicht een dusdanige beslissing op de eerswolgcÍde ÀLV tcr heruris
te brengen.

Artikel 7.
Sponsors: zle hienroor de reglereÍrten nan de lGB.

Àrtlkel 8.
D,e bêpafingen en reglerenten van tepacsing voor een ÀLV staFn beschr€ven
1n de statrrtên;

Àrtuikel 9.
Ile bezettlng van het huldige bestuur ls rrcr-Id op de eeratê bladztjde van
h€t XXftDI klnbblad.

Àldus vastgeatrld op alhlcr.
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