Huishoudelijk reglement SV Terwolde dd 12-09-1996

Hoofdstuk I
ALGEMEEN
(art. 1 tot en met 4)

Hoofdstuk II
DE LEDEN
(art. 5 tot en met 15)

Hoofdstuk III
BESTUURSVORM EN ORGANISATIE
A

VERKIEZING, ZITTING EN AFTREDEN BESTUURSLEDEN
(art. 16 tot en met 32)

B

TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEID, ZEGGENSCHAP EN
BESLISSINGSBEVOEGDHEID
(art. 33 tot en met 51)

Hoofdstuk IV
FINANCIËN
(art. 52 tot en met 57)

Hoofdstuk V
ALGEMENE HUISHOUDELIJKE ZAKEN
(art. 58 tot en met 62)

Hoofdstuk VI
SLOTBEPALINGEN
(art. 63 tot en met 65)
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Hoofdstuk I
ALGEMEEN
artikel 1
De sportvereniging Terwolde is een omnivereniging.
artikel 2
De takken van sport welke bedreven worden binnen de sportvereniging Terwolde zijn
volledig op basis van amateurisme, -voetbal, -gymnastiek, -volleybal.
artikel 3
Het al dan niet toelaten c.q. afstoten van diverse takken van sport binnen de
sportvereniging Terwolde gebeurt op voordracht van het Hoofdbestuur in een
Algemene Ledenvergadering, welke bij meerderheid van de helft + 1 van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, haar goedkeuring verleent.
artikel 4
De kleuren van de sportvereniging Terwolde zijn blauw en wit, welke zo mogelijk
uniform door de diverse afdelingen gehanteerd zullen worden, dit ter beoordeling van
het Hoofdbestuur.

Hoofdstuk II
DE LEDEN
artikel 5
Aanmelding als lid van de sportvereniging Terwolde geschiedt bij een door het
Hoofdbestuur aangewezen persoon, die de ledenadministratie beheert.
artikel 6
Aanmeldingen gedaan middels een door de ledenadministratie verstrekt aanmeldingsformulier zijn geldig, mits voorzien van een handtekening, ingeval van minderjarigheid
een handtekening van ouders c.q. voogd.
artikel 7
Opzeggen van het lidmaatschap bij de sportvereniging Terwolde geschiedt schriftelijk
bij de ledenadministratie onder de condities gesteld in de statuten, artikel 6 lid 3 b.
artikel 8
Ieder lid van de sportvereniging Terwolde heeft contributieplicht, zoals gesteld in de
statuten, artikel 4 lid 7.
artikel 9
Ieder lid van de sportvereniging Terwolde dient, naar zijn/haar kunnen bij te dragen
tot de continuïteit van de sportvereniging Terwolde.
artikel 10
Ieder lid heeft het recht ten alle tijde inzage te hebben in de statuten van de
sportvereniging Terwolde, alsmede het verkrijgen en in bezit houden van het
huishoudelijk reglement van de sportvereniging Terwolde.
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artikel 11
Ieder lid, behoudens leden gesteld in de statuten, artikel 4 lid 2, heeft het recht plaats
te nemen in een bestuur of commissie op voordracht of verkiezing conform het
gestelde in het huishoudelijk reglement artikel 20.
artikel 12
Indien een lid voorgedragen wordt tot ontzetting van het lidmaatschap of anderszins
uitgesloten wordt, verliest het lid alle rechten, maar behoudt het zijn/haar financiële
verplichtingen.
artikel 13
Een lid welk tijdens een uitsluiting het lidmaatschap, conform de statuten, opzegt,
wordt geacht te zijn ontzet uit het lidmaatschap.
artikel 14
Een lid van de sportvereniging Terwolde kan nimmer als zijnde een professionele
kracht uitbetaald worden door de sportvereniging Terwolde, tenzij het Hoofdbestuur
anders beslist.
artikel 15
Een professionele kracht in dienst van de sportvereniging Terwolde kan gedurende
zijn/haar dienstverband geen lid zijn van de sportvereniging Terwolde, tenzij het
Hoofdbestuur anders beslist.

Hoofdstuk III
BESTUURSVORM EN ORGANISATIE
A

VERKIEZING, ZITTING EN AFTREDEN
BESTUURSLEDEN

DAGELIJKS BESTUUR
artikel 16
De leden van het Dagelijks Bestuur worden gekozen conform het gestelde in de
statuten artikel 7 lid 3.
artikel 17
Voor verkiezing van een kandidaat in functie in het Dagelijks Bestuur is nodig de helft
+ 1 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
artikel 18
Aftreden van leden van het Dagelijks Bestuur geschiedt jaarlijks bij toerbeurt en wel in
de volgorde voorzitter, secretaris, penningmeester.
artikel 19
Een aftredend lid van het Dagelijks Bestuur is ten alle tijde herkiesbaar.
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artikel 20
Bij niet-herkiesbaar stellen van een aftredend lid van het Dagelijks Bestuur kunnen
een of meerdere leden kandidaat gesteld worden op voordracht van het Dagelijks
Bestuur of het Hoofdbestuur, of door de leden, op voorwaarde dat dit geschiedt 48 uur
voor aanvang bij de algemene ledenvergadering, schriftelijk bij de algemeen
secretaris, ondertekend door minimaal 2 leden en de kandidaat zelf.
artikel 21
In geval van meerdere kandidaten voor een functie in het Dagelijks Bestuur, zal een
stemming gehouden worden, waarbij diegene gekozen zal worden, die het grootste
aantal van de geldig uitgebrachte stemmen krijgt.

HOOFDBESTUUR
artikel 22
Het Hoofdbestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur, aangevuld met één
afgevaardigde van elk der afdelingsbesturen.

AFDELINGSBESTUUR
artikel 23
De leden van een afdelingsbestuur worden verkozen op een
afdelingsledenvergadering. Bij meerdere kandidaatstelling met een meerderheid
ledenvergadering. Bij meerdere kandidaatstelling met een meerderheid van de helft +
1 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
artikel 24
De leden van een afdelingsbestuur hebben een zittingsperiode van drie jaar en zij
treden jaarlijks bij toerbeurt af in de volgorde voorzitter, secretaris + 1 lid, 2 leden (of
penningmeester + 1 lid).
artikel 25
Een aftredend lid uit een afdelingsbestuur is ten alle tijde herkiesbaar.
artikel 26
In geval van niet-herkiesbaar zijn van een lid uit een afdelingsbestuur of in geval van
meerdere kandidaten, dan gelden de reglementen gesteld in artikel 20 en 21 van het
huishoudelijk reglement.
artikel 27
Ieder bestuur kan met instemming van de algemene ledenvergadering een notulist
aanstellen voor bestuursvergaderingen, welke hiermee niet de bevoegdheden alsmede
de verantwoordelijkheden van de bestuurders krijgt.
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COMMISSIES
artikel 28
Conform de statuten artikel 7 lid 1 en artikel 8 lid 6 kunnen onderscheiden worden:
a. vaste commissies
b. commissies ad. hoc.
artikel 29
Commissies bedoeld onder artikel 28 a. worden door het bestuur benoemd onder
goedkeuring van de algemene ledenvergadering door middel van de helft + 1 van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen, terwijl de commissies jaarlijks geheel aftredend
zijn en ten alle tijde herkiesbaar.
artikel 30
Bij het zich niet-herkiesbaar stellen van een lid in een commissie, kunnen kandidaten
aangemeld worden 48 uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering,
schriftelijk ondertekend door 1 lid en de kandidaat zelf op voordracht van het
desbetreffende bestuur.
artikel 31
Tussentijdse benoemingen en mutaties in commissies geschieden bij besluit van het
desbetreffende bestuur in meerderheid; hebben een voorlopig karakter, welke, na
goedkeuring op de eerstvolgende algemene ledenvergadering definitief wordt. Bij
meerdere kandidaatstelling met een meerderheid van de helft + 1 van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
artikel 32
Commissies bedoel onder artikel 28 b. worden door het desbetreffende bestuur
aangesteld voor de duur van de taak; zijn niet aftredend, terwijl in geval van mutaties
het bestuur voor aanvulling zorgt.

B
TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEID,
ZEGGENSCHAP EN BESLISSINGSBEVOEGDHEID.

DAGELIJKS BESTUUR
artikel 33
De dagelijkse leiding van de gehele vereniging berust bij het Dagelijkse Bestuur.
artikel 34
Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt in en buiten rechte de vereniging, beheert de
financiën, draagt zorg voor de interne coördinatie, begeleidt alle zaken van algemene
aard en houdt toezicht op de onder verantwoording van het Hoofdbestuur werkende
commissies.
artikel 35
Het Dagelijks Bestuur dient de door het Hoofdbestuur genomen beslissingen uit te
voeren, legt verantwoording af aan het Hoofdbestuur, doch kan in gevallen waarin
zulks vereist is autonoom besluiten nemen, welke niet strijdig zijn met de statuten en
het huishoudelijk reglement.
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artikel 36
Het Dagelijks Bestuur vergadert in principe wekelijks en dient met regelmaat de leden
van de vereniging gelegenheid te geven gehoord te worden.

HOOFDBESTUUR
artikel 37
Het Hoofdbestuur is een beleidsvormend en beleidsuitvoerend orgaan binnen de
vereniging.
artikel 38
Het Hoofdbestuur is ten alle tijde verplicht verantwoording af te leggen over het
gevoerde beleid aan de leden, daartoe bijeengeroepen in een algemene
ledenvergadering.
artikel 39
Het Hoofdbestuur is gerechtigd autonoom op te treden in die zaken welke vallen onder
de statuten, huishoudelijk reglement en het te voeren beleid, goedgekeurd door de
leden, bijeengeroepen in een algemene ledenvergadering.
artikel 40
In alle andere gevallen van een te nemen besluit of te vormen beleid, dient eerst een
goedkeuring gevraagd te worden aan de leden in een algemene ledenvergadering
bijeengeroepen.
artikel 41
Het Hoofdbestuur komt bijeen met regelmaat en een minimum van zes keer per jaar.

AFDELINGSBESTUUR
artikel 42
Het afdelingsbestuur draagt zorg voor de uitvoering van het gestelde in de statuten
artikel 3 voor haar tak van sport.
artikel 43
Het door een afdelingsbestuur te voeren beleid kan nimmer in strijd zijn met de
statuten, huishoudelijk reglement en het beleid van het hoofdbestuur en dient tevens
ter goedkeuring te zijn aan de leden van de afdeling, bijeengeroepen in een
afdelingsledenvergadering.
artikel 44
Een afdelingsbestuur vergadert met regelmaat, in principe maandelijks.
artikel 45
Een afdelingsbestuur is gerechtigd professionele krachten aan te trekken ter
verwezenlijking van haar doelen, welke aangesteld worden volgens afspraken
schriftelijk vermeld in een contract, dat bij afzonderlijk reglement door het
Hoofdbestuur wordt vastgesteld. De financiële consequenties van dit contract dient ter
goedkeuring aan het Dagelijks Bestuur te worden voorgelegd. Aanstelling geschiedt
volgens afspraak, schriftelijk vermeld in een contract na goedkeuring van het
Dagelijks Bestuur.
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COMMISSIES
artikel 46
Commissies bedoeld onder artikel 28 a en b werken aan taken vastgesteld door het
Hoofdbestuur of een afdelingsbestuur bij afzonderlijk reglement.
artikel 47
Commissies bedoeld onder artikel 28 a leggen jaarlijks op de desbetreffende algemene
ledenvergadering verantwoording af over de uitvoering van de aan hen gestelde taak.
artikel 48
Commissies bedoeld onder artikel 28 b leggen verantwoording af ieder moment dat
een desbetreffend bestuur, waaronder zij werkzaam zijn, zulks eist.

DE LEDEN
artikel 49
De algemene ledenvergadering heeft als taak de controle op het gevoerde beleid van
haar bestuur, tevens kan zij door middel van voorstellen het beleid mede bepalen.

STEMMING
artikel 50
Stemming over personen geschiedt schriftelijk en is alleen geldig indien de stemmen
zijn geteld door een stembureau, samengesteld uit 1 lid van het bestuur en 2 leden uit
de vergadering.
artikel 51
Stemming over zaken geschiedt openbaar, tenzij het belang vraagt zulks te doen
geschieden conform het gestelde onder artikel 50.

Hoofdstuk IV
FINANCIËN
artikel 52
Het bedrag aan contributie, zie de statuten, artikel 4 lid 7 is maandelijks verschuldigd.
De inning is maandelijks tenzij anders is overeengekomen.
artikel 53
Het bedrag aan contributie is opgebouwd uit een voor ieder gelijk basisbedrag,
vermeerderd met een bijdrage per afdeling.
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artikel 54
Bij achterstallige contributiebetaling wordt door de penningmeester een uiterste
datum van betaling gesteld, met dien verstande dat na uitblijven der betaling na
gestelde datum tot uitsluiting van verenigingsactiviteiten zal worden overgegaan.
artikel 55
Op de datum dat aan de verplichtingen van achterstallige betaling is voldaan vervalt
de uitsluiting.
artikel 56
Alle uitgaven van en betreffende de sportvereniging Terwolde lopen via de
penningmeester, met uitzondering van het gestelde in de statuten, artikel 8 lid 5.
artikel 57
Bestuurs- en commissieleden, die sportvereniging Terwolde vertegenwoordigen en
hierbij kosten maken, kunnen hiervan declaraties indienen bij de penningmeester. Het
uit te betalen bedrag is ter goedkeuring aan het Dagelijks Bestuur c.q. Hoofdbestuur.

Hoofdstuk V
ALGEMENE HUISHOUDELIJKE ZAKEN
artikel 58
Het clubgebouw wordt beheerd en geëxploiteerd door een commissie, zie
huishoudelijk reglement artikel 28, waarin de penningmeester zitting kan hebben.
artikel 59
Het clubgebouw kent een reglement welk niet eerder in werking treedt na goedkeuring
van het hoofdbestuur.
artikel 60
Het Hoofdbestuur kan jaarlijks voor alle leden op passende wijze de oprichtingsdatum
van de sportvereniging Terwolde, zijnde 18 mei 1919, gedenken.
artikel 61
Indien een team of lid van de sportvereniging Terwolde een kampioenschap c.q.
promotie bewerkstelligt zal het bestuur van de desbetreffende afdeling dit op gepaste
wijze honoreren. De financiële consequenties dienen door het Dagelijks Bestuur te
worden goedgekeurd.
artikel 62
In het clubgebouw is een planbord aanwezig, waarop ieder bestuur c.q. commissie
haar activiteiten dient te vermelden.
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Hoofdstuk VI
SLOTBEPALINGEN
artikel 63
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Hoofdbestuur.
artikel 64
Het huishoudelijk reglement treedt in werking, onmiddellijk na goedkeuring en
vaststelling van de algemene ledenvergadering.
artikel 65
Het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement geschiedt conform de
statuten, artikel 14.

Terwolde, 12 september 1996.
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