HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SMASH BERGEN OP ZOOM

Algemeen
Art. 1:
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldige afschrijfsysteem en aan
de aanwijzingen van het bestuur of individuele bestuursleden.
Art. 2:
De leden zijn verplicht adreswijzigingen direct aan de ledenadministratie op te geven
en verplichten zich tevens de contributie en, indien verschuldigd, de
introductiebijdrage voor 1 februari van het desbetreffende verenigingsjaar te voldoen.
De leden zijn speelgerechtigd wanneer zij in het bezit zijn van het officiële
bondspasje of een door de ledenadministratie verstrekt voorlopig speelpasje. Een
van beide wordt uitgereikt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Contributie-/introductiebijdrage is betaald;
• Alle overige rekeningen t.b.v. de vereniging zijn voldaan;
• Het bardienstbriefje volledig is ingevuld en ingeleverd.
Art. 3:
Alle leden zijn verplicht hun bardienstoproep na te komen. Indien men onverhoopt
verhinderd is, dient men zelf voor een vervanger te zorgen en de bardienstcommissie
hiervan op de hoogte te stellen.
Art. 4:
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en evenementen
aanwezig te zijn. Behalve bij bestuurs-, kascommissie- en technische
commissievergaderingen.
Art. 5:
Schade door een lid toegebracht aan de vereniging of haar bezittingen kan door het
bestuur op het betreffende lid worden verhaald.

Vergaderingen
Art. 6:
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of
ten minste 3 bestuursleden dit wensen.
Art. 7:
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke
uitnodiging aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering
is de voorzitter bevoegd, waarbij een verzoek van ten minste 3 bestuursleden hem
daartoe verplicht.

Art. 8:
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris
geschiedt door het bestuur en/of 10 seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
(zie art. 16a en 16b van dit reglement)
Art. 9:
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de
voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat ten
minste 7 dagen voor de verzending der convocaties door ten minste 10 seniorleden
ondertekend, bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping
van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
Art. 10:
Alle op de agenda voorkomende punten worden in de desbetreffende vergadering
aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld, ieder
mondeling door een lid staand de vergadering gedaan voorstel, wat rechtstreeks met
het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene
ledenvergadering ondersteund door 9 andere leden.

Commissies
Art. 11:
De algemene ledenvergadering kan een of meerder commissies benoemen, met
algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de
grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissies. Deze commissies en de
door het bestuur benoemde commissies blijven te allen tijde verantwoording
verschuldigd aan de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming
kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van een commissie worden
vastgesteld en/of gewijzigd. De commissies, m.u.v. de commissie als bedoeld in art.
11 lid 4 van de Statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
Tevens kunnen een of meerdere leden als zodanig door het bestuur worden
ontslagen en vervangen.
Art. 12:
De commissie, als bedoeld in art. 11 lid 4 van de Statuten, bestaat uit drie leden. De
zittingsperiode per commissielid is maximaal 3 jaar.
Art 13:
Voor alle commissies is een functieomschrijving. Deze omschrijving dient als houvast
bij het uitvoeren van de taken. De functieomschrijving is bijgevoeg in de appendix.
Besluitvorming
Art. 14:
Indien voor een aan de orde gesteld voorstel geen stemming wordt verlangd, dan
wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. Is dit niet het geval, dan wordt tot
stemming overgegaan. Indien voor een functie meerdere personen kandidaat zijn,
wordt tot stemming overgegaan.

Art. 15:
Stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk door middel van op de
vergadering te verspreiden stembriefjes. Blanco en ongeldige stemmen blijven buiten
beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is
aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien niet de
vereiste meerderheid voor een voorstel wordt verworven, is het voorstel afgewezen.
Art. 16:
In geval van verkiezing van personen wordt over iedere persoon apart gestemd en
kan slechts die persoon worden gekozen, die kandidaat gesteld is op de wijze die in
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is genoemd. Dit geldt echter niet voor de
benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van
stemmen, tenzij inde Statuten of het Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij
het staken van de stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
Art. 17a
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris
kan geschieden door het bestuur, nadat zeker is dat de persoon in kwestie de functie
zal aanvaarden.
Art. 17b
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van het inleveren van daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, ondertekend door 10 stemgerechtigde leden en
vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de
algemene ledenvergadering.
Art. 17c
Jaarlijks treden alle bestuursleden af op de algemene ledenvergadering, waarna
herverkiezing door de leden kan geschieden indien de betreffende bestuursleden
zich herkiesbaar stellen.
Art. 17d
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijkse bestuur van
de vereniging. Bij tussentijdse vacatures in het bestuur benoemt het bestuur zonodig
een nieuw bestuurslid, die tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering de
functie zal vervullen.

Verplichtingen van het bestuur
Art. 18
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te
houden van:
• Namen en adressen van de in art. 4 der Statuten bedoelde personen;
• Presentielijsten en notulen van de algemene ledenvergadering en
bestuursvergaderingen;
• De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine objecten van geringe
waarde behoeven daar niet in te worden opgenomen.

Aanmeldingsformulier
Art. 19
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in art. 5 lid 1 van de Statuten, dient ten
minste vermeld te worden: naam, voornamen, adres, woonplaats en geboortedatum.

Diverse
Art. 20
Er geldt een rookverbod tijdens jeugdevenementen in het clubhuis.
Art. 21
Het Alcoholbeleid is in overeenstemming met de wettelijke eisen.
- Barvrijwilligers die alcohol schenken moeten minimaal 16 jaar oud zijn.
- Alleen zwak-alcoholische dranken (bier, wijn en gedestilleerde dranken met
een alcohol percentage van minder dan 15%) schenken aan minimaal 16
jarige.
- Sterkere drank alleen aan 18 jarige of ouder.
Slotbepalingen
Art. 22
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten
en van dit Huishoudelijk Reglement.
Art. 23
Dit Huishoudelijk Reglement werd vastgelegd op de Algemene Ledenvergadering
van 30 november 2006.

