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    HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

BADMINTONVERENIGING NOVUM 

 

 

Hoofdstuk 1. (Algemene Bepalingen)  
 

Artikel 1.   

Alleen zij die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt kunnen lid worden van Novum. Er geldt geen 

leeftijdsgrens wanneer leden onder een familieabonnement vallen. Deze leden onder 14 jaar kunnen 

dan onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders dan wel oudere lid van de familie samen 

spelen.  

Voor donateur geldt een leeftijd van 18 jaar. De vereniging bestaat uit senior-, junior-, ereleden en 

bijzondere leden en donateurs. Junioren zijn leden t/m 17 jaar en senioren zijn leden vanaf 18 jaar, 

peildatum 1 juli 

Artikel 2.  

Donateurs hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben hierin een adviserende stem.  

Artikel 3.  

De schriftelijke opzegging van het lidmaatschap of donateurschap moet geschieden voor 1 Juni van 
het nieuwe seizoen bij het secretariaat. (Speelseizoen is van 1 Juli tot 30 Juni) 
Hiervan kan door het bestuur dispensatie worden verleend, als deze opzegging is geschied wegens 
verhuizing of op grond van medisch advies, of wegens een naar het oordeel van het bestuur daarmee 
gelijkstaande reden.  

 

Artikel 4.  

Als de opzegging van het lidmaatschap geschiedt na de in artikel 3 genoemde datum, dan is het lid 
nog contributie verschuldigd voor het daaraanvolgende verenigingsjaar. Bij in gebreke blijven van de 
betaling volgt schriftelijke aanmaning. Wanneer de contributie niet is voldaan binnen 1 maand op 
deze datum volgend, volgt schorsing totdat de contributie is voldaan, bij niet betaling voor 15 
december volgt royement of er wordt in een bestuursvergadering anders beslist.  
 

Artikel 5.  

Voor competitiespelers geldt dat aan-, afmelding geschiedt voor 1 april, met een schriftelijke reactie 
op het rondschrijven van de competitieleider. 
  

Artikel 6.  

Elk lid dient voor de aangegeven vervaldatum van het verenigingsjaar zijn contributie te voldoen. Een 
lid uit een gezin dient ook voor 31 december zijn contributie te voldoen, de resterende contributie 
van dit gezin dient voor 1 maart van het lopende verenigingsjaar te worden betaald, in overleg met 
de penningmeester.  
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Artikel 7.  

Elk lid kan worden geroyeerd wegens ergerlijke levenswandel en in het algemeen wegens elke daad, 
die in strijd is met de vereniging. De betrokkene heeft het recht op beroep en kan zich verweren op 
de eerstvolgende algemene vergadering. Tot het moment van een beslissing door de leden op de 
algemene vergadering heeft het lid geen toegang tot de activiteiten van de club.  

 

Artikel 8.  

Wegens schuld geroyeerde leden kunnen op voorstel van het bestuur, als zij hun achterstallige 
contributie betaald hebben, weer op de aanmelding-, c.q. wachtlijst worden geplaatst.  

 

Artikel 9.  

Alle leden zijn verplicht bij adreswijzigingen hiervan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de 
secretaris.  
 

Artikel 10.  

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijke reglement te kennen.  

 

Artikel 11.  

Wordt door een of meer leden schade aangebracht aan eigendommen van de verenigingen, of van 
de gemeente, dan stelt B.V. Novum zich niet aansprakelijk.  
 

Artikel 12.  

De leden zijn verplicht de regels in acht te nemen die de gemeente heeft bepaald, in de door de 
vereniging gebruikte zalen. Het bestuur is verplicht deze regels ter kennis te brengen van haar leden 
en draagt de verantwoording over de naleving hiervan.  
 

Artikel 13.  

De contributie wordt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.  
 

Artikel 14.  

Leden kunnen op een desbetreffende verzoek aan het bestuur tijdelijke vrijstelling (of uitstel) van 
betaling krijgen of een verzoek indienen tot betaling in termijnen in samenspraak met de 
penningmeester.  
  

Artikel 15.  

Leden in bezit van een motorvoertuig en daarmede andere leden vervoeren t.b.v. de vereniging, 
zoals voor vervoer bij uitwedstrijden in de competitie moeten in het bezit zijn van een verzekering 
die dekking biedt voor alle inzittende van het motorvoertuig. 
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Hoofdstuk 2. (Het bestuur)  
Artikel 1.  

Het bestuur bestaat maximaal uit 5 leden t.w.:   

a. voorzitter  

b. secretaris 

c. penningmeester 

d. competitieleider 

e. algemeen lid 

Het bestuur bestaat minimaal uit a, b en c.  

Artikel 2.  

De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in hun functie door de leden gekozen, de 
overige functies in het bestuur worden door de bestuursleden onderling verdeeld.  
 

Artikel 3.  

Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de statuten en de daarop gegronde 
reglementen. Het bestuur is voor zijn handelen verantwoording schuldig aan de ALV. Het bestuur 
stelt de beleidsplannen op en bewaakt deze. De beleidsplannen zijn bespreekbaar bij de ALV en 
kunnen worden bijgesteld.  
 

Artikel 4. 
Elk bestuurslid, die voor zijn functie bedankt, is verplicht deze te blijven waarnemen tot daarin is 
voorzien. Het bestuur heeft het recht ontstane vacatures, in afwachting van de goedkeuring hierop in 
de eerstvolgende ledenvergadering, zelf aan te vullen.  
 

Artikel 5.  

De voorzitter heeft de leiding over alle vergaderingen. Hij heeft het recht op inzage van alle stukken 
de vereniging betreffende, ook als deze bij andere bestuursleden berusten.  
 

Artikel 6.  

De voorzitter brengt op de jaarlijkse ALV verslag uit over het afgelopen jaar.  
  

Artikel 7.  

De secretaris is voornamelijk belast met:  

- Het voeren van de correspondentie  

- Het maken van notulen voor de vergadering  

- Het doorgeven van ingekomen stukken ter kennisname aan de voorzitter en zo nodig aan de 

andere bestuursleden  

- Het ter tafel brengen van alle ingekomen en uitgaande stukken  

- Het bewaken van het archief  

- Het onderhouden van contacten met Badminton Nederland 
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Artikel 8.  

De penningmeester is belast met:  
Het innen en beheren van gelden van de vereniging  
Het opstellen en indienen van de begroting  
Het houden van een geregelde boekhouding  
Het afleggen van rekening en verantwoording aan de ALV.  
 

Artikel 9.  
 
Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen:  
Door de voorzitter  
Op voorstel van twee bestuursleden  
Minimaal 4 keer per seizoen  
 

Artikel 10.  

Voor verdere organisatie binnen de vereniging kunnen commissies worden samengesteld t.w.:  

• De technische commissie (TC) belast met:  
1. Het ordelijk verlopen van training/speeluren  
2. Het toezicht houden op bepalingen aangeven door de TC  
3. De indeling van de competitieteams in samenwerking met de competitieleider  

• De competitieleider, onderhoud de contacten voor wedstrijdzaken over de competitie en 
Badminton Nederland (Competitie Contact Persoon – CCP)  

• De redactie, belast met het uitbrengen van een clubblad   

• De feestcommissie  
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Hoofdstuk 3. (Vergaderingen)  
 

Artikel 1.   

De vereniging onderscheidt:  

a. Algemene Leden Vergaderingen (ALV);  

b. Bestuursvergaderingen  

c. Competitievergaderingen  

d. Buitengewone ledenvergaderingen 

 

De vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen. De agenda wordt tijdens de 

vergaderingen na het punt mededelingen definitief vastgesteld.  

Artikel 2.  

Buitengewone ledenvergaderingen hebben plaats wanneer tenminste 1/10 van de stemgerechtigde 

leden daarom schriftelijke verzoeken onder opgave van de te bepalen punten. Het bestuur is dan 

verplicht binnen 3 weken een dusdanige vergadering bijeen te roepen. Blijft het bestuur in gebreke 

tot het bijeenroepen van deze vergadering, dan hebben de leden het recht zelf een vergadering 

bijeen te roepen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De besluiten die op een 

dusdanige vergadering worden genomen hebben dezelfde rechtskracht als die, genomen op een op 

de gewone wijze bijeengeroepen vergadering.  

Artikel 3.  

Voorstellen of kandidaatstellingen voor de in artikel 1. Genoemde vergaderingen, moeten tenminste 
14 dagen voor deze vergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht. 
 

Artikel 4.  

Besluiten in een ledenvergadering genomen, zijn alleen geldig als de volstrekte meerderheid van de 
op de vergadering aanwezige stemgerechtigde zich voor het voorstel uitspreken.  
 

Artikel 5.  

Bij de aanvang van de vergadering doet de secretaris een presentielijst circuleren, waarop de leden 
hun handtekening plaatsen. Slechts zij, die de presentielijst hebben getekend, worden geacht op de 
vergadering aanwezig te zijn geweest.  
 

Artikel 6.  

De voorzitter verleent de leden het woord. Hij heeft het recht een lid dat volgens zijn mening zich 
niet behoorlijk gedraagt, het woord te ontnemen, of het verblijf ter vergadering te ontzeggen, 
behoudens beroep van betrokkenen op de vergadering.  
 

Artikel 7.  

Een onderwerp dat is afgehandeld kan in dezelfde vergadering niet weer in behandeling worden 
genomen.  
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Hoofdstuk 4. (Algemeen)  
 

Artikel 1.  

De kascommissie bestaat uit 2 leden en is verplicht de bescheiden en de kasgelden van de vereniging 
minstens eenmaal per jaar te controleren. Zij brengt van deze controle verslag uit aan de ALV. 
Bestuursleden mogen geen lid zijn van de kascommissie.  
 

Artikel 2.  
 

Diegenen die lid wil worden, moeten de daarvoor bestemde inschrijfformulieren invullen. Het 
bestuur heeft het recht bepaalde kandidaat-leden te weigeren. Over deze beslissingen is zij geen 
verantwoording schuldig aan de ALV. 
 

Artikel 3.  

Wijzigingen in het Huishoudelijke Reglement kunnen worden aangebracht in een ALV. Zij behoeven 

voor hun aanneming een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der uitgebrachte geldige 

stemmen van de in de ALV aanwezige leden.  

 

Artikel 4.  

Door zijn toetreden tot het lidmaatschap van de vereniging, verklaart ieder lid zich te onderwerpen 
aan de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.  

 

Artikel 5.   

Alle besluiten van enige bestuur zijn geldig; een volgend bestuur heeft het recht besluiten van een 
vorig bestuur te herroepen.  

 

Artikel 6.  

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het is verplicht een dusdanige 
beslissing op de eerstvolgende ALV ter kennis te brengen.  

 

Artikel 7.  

Sponsors: zie hiervoor onder anderen de reglementen van de Nederlandse Badminton Bond zoals de 
Uitvoeringsregeling kleding en reclame bij badmintonwedstrijden. 
 

Artikel 8.  

De bepalingen en reglementen van toepassing voor een ALV staan beschreven in de Statuten.  

 

Artikel 9.  

De bezetting van het huidige bestuur is vermeld op de website van BV Novum.  

https://bvnovum.wixsite.com/bvnovum/bestuursleden 

https://bvnovum.wixsite.com/bvnovum/bestuursleden
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 Aldus vastgesteld op 15 januari 2022 te Groningen   

  

Voorzitter      Secretaris      Penningmeester  

 

 

  

Ed Pieters   Boet Nasarany  Jacob Baas  

 

 
  

 


