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Huishoudelijk Reglement Hilvarenbeekse Hockeyclub 
 

ALGEMEEN 

 

Naam en zetel 

 

Artikel 1 

 

1. De vereniging is genaamd: Hockeyvereniging Hilvarenbeek. 

2. De vereniging heeft haar zetel te Hilvarenbeek 

 

Tenue 

 

Artikel 2 

 

Het tenue van de vereniging is een rood shirt met zwarte broek en rode sokken met een zwarte 

rand. 

 

Leden en donateurs 

 

Artikel 3 

 

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Het 

bestuur beslist hiertoe na overleg met de elftallen commissie. 

2. De vereniging kent de navolgende leden: 

 a. seniorleden; 

 b. ereleden; 

  c. juniorleden; 

 d. niet spelende leden; 

e. tijdelijk niet spelende leden; 

f. leden van verdienste. 

3. Seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar (= van 15 

augustus tot en met 14 augustus van het opvolgend jaar) 18 jaar of ouder zijn. 

Seniorleden worden onderverdeeld in senioren, veteranen en trimhockeyers.  

Trimhockeyers trainen bij de vereniging en nemen in tegenstelling tot de andere 

groepen senioren niet deel aan de reguliere competitie van de KNHB, maar kunnen op 

eigen initiatief wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.  

Seniorleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en moeten contributie 

betalen.  

4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging door 

de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, daartoe zijn benoemd. Ereleden 

hebben toegang tot de algemene vergadering met stemrecht en hoeven geen contributie 

te betalen.  

5. De juniorleden zijn onderverdeeld in A, B, C en D junioren, mini’s en benjamins, allen 

volgens de door de KNHB gehanteerde leeftijdsgrenzen (A 16 jaar en ouder, B 14 jaar 

of ouder en geen 16, C 12 jaar of ouder maar geen 14, D 10 jaar of ouder maar geen 

12, mini’s nog geen 10 jaar en minstens 8, benjamins nog geen 8 en minstens 6). Voor 

het bepalen van de leeftijd wordt in alle categorieën 1 oktober van het lopende 

verenigingsjaar aangehouden. Alle juniorleden, behoudens de benjamins, betalen 

contributie. Juniorleden B t/m F hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en 
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één van hun wettelijke vertegenwoordigers heeft stemrecht. De juniorleden vanaf 16 

jaar hebben stemrecht. 

6. De niet spelende leden zijn personen die betrokken willen blijven bij de vereniging. 

Zij zijn daarvoor een contributie verschuldigd die jaarlijks door de alv wordt 

vastgesteld. 

7. Tijdelijk niet spelende leden zijn leden die om medische redenen tijdelijk niet kunnen 

spelen als gevolg van het beoefenen van de hockeysport. Gedurende deze periode 

kunnen deze leden de status van tijdelijk niet spelend lid krijgen. Het verzoek daartoe 

moet worden gericht aan de elftallencommissie. Tijdelijk niet spelende leden betalen 

dan een gereduceerde contributie, bestaande uit een door de KNHB vastgesteld vast 

bedrag en een variabel deel afhankelijk van de duur van het tijdelijk niet spelend 

lidmaatschap.  

8. Leden van verdienste zijn zij die gedurende een aantal jaren op bijzondere wijze 

verdienstelijk zijn geweest voor de vereniging. Hun belangenloze inzet moet loyaal 

zijn en boven dat wat van een normaal lid van de vereniging verwacht mag worden. 

Het lid van verdienste betaalt ten hoogste een contributie gelijk aan die van een niet-

spelend lid.  

 

Lid worden, voorwaarden toelating 

 

Artikel 4 

 

1. Om lid van de vereniging te worden dient een daartoe bestemd inschrijfformulier 

volledig ingevuld en ondertekend bij de secretaris van het bestuur te worden 

ingediend. Minderjarigen (tot 18 jaar) kunnen alleen worden toegelaten als juniorlid 

als het inschrijfformulier is ondertekend door één van hun wettelijke 

vertegenwoordiger(s). De aanvrager ontvangt binnen één maand na ontvangst van het 

inschrijfformulier van of namens het bestuur schriftelijk bericht van zijn/haar 

toelating. In geval van niet toelating wordt de reden vermeld. De betrokkene kan 

hiertegen in bezwaar komen bij de tuchtcommissie van de vereniging, die vervolgens 

een advies zal uitbrengen aan het bestuur.  

2. Vóór de aanmelding ontvangt de aanvrager een inschrijfformulier en een overzicht van 

de belangrijkste rechten en plichten van de leden. De statuten en het huishoudelijk 

reglement zijn te downloaden vanaf de website van de vereniging. Een nieuw lid 

verklaart zich door inzending van het inschrijfformulier akkoord met de statuten van 

de vereniging, het huishoudelijk reglement en de gedragsregels voor spelers, coaches, 

ouders en andere supporters van de vereniging. 

3. De aanmelding zal na goedkeuring van het bestuur worden gepubliceerd op de website 

van de vereniging. 

4. Een toegetreden lid wordt tevens lid van de KNHB en is (mede) onderworpen aan de 

statuten, reglementen en besluiten van de Hockeybond en zijn organen, waaronder met 

name is begrepen de tuchtrechtspraak. Niet spelende leden worden niet bij de KNHB 

aangemeld. 

5. Het entreegeld wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

6. Zodra een persoon junior-of seniorlid van de vereniging wordt is contributie 

verschuldigd. Ook niet spelende leden zijn contributie verschuldigd. 

7. Voor een ieder die gedurende het boekjaar lid wordt van de vereniging, geldt dat zij, 

indien zij lid worden voor 1 januari van het boekjaar, de gehele contributie 

verschuldigd zijn. Indien de junior of senior lid wordt na 1 januari van het boekjaar 

dan is de helft van de contributie verschuldigd.  
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8.  Een lid dat niet binnen 4 weken na aankondiging van het vervallen van de 

contributietermijn, zorgdraagt voor de betaling er van, kan door het bestuur worden 

geschorst.   

 

Einde lidmaatschap 

 

Artikel 5 

 

1. Het lidmaatschap eindigt conform het daaromtrent bepaalde in de statuten. 

2. Het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar dient telkens uiterlijk vóór 1 mei 

te worden opgezegd (datum gewijzigd per ALV 21 juni 2013). Leden die te laat hun 

lidmaatschap opzeggen blijven het volgende verenigingsjaar contributieplichtig en wel 

voor een bedrag gelijk aan de contributie van niet spelende leden. Het lidmaatschap 

wordt dan aan het einde van het volgende verenigingsjaar beëindigd. 

3. Het bestuur is gerechtigd dispensatie te verlenen en de opzegging tegen het einde van 

het verenigingsjaar doen geschieden. 

4. Het bestuur van de vereniging kan besluiten tot het beëindigen van het lidmaatschap 

overeenkomstig het bepaalde in de statuten. 

   

Rechten en plichten van leden  

 

Artikel 6 

 

1. Een lid van de vereniging is verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement, de 

gedragsregels en de besluiten van de organen van de vereniging na te leven en aan de 

uitvoering er van mee te werken. 

2. Alle leden zijn vrij om voorstellen, klachten of andere zaken aan het bestuur voor te 

leggen. Bij schriftelijk ingediende stukken is het bestuur gehouden te reageren. 

3. Elk lid (behoudens uitzondering) is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de 

algemene ledenvergadering vast te stellen contributie. 

4. De contributienota’s worden jaarlijks binnen 3 maanden na aanvang van het 

verenigingsjaar door middel van automatische incasso geïncasseerd onder toezicht van 

de penningmeester van het bestuur. Hiertoe wordt aan de leden (en/of hun wettelijke 

vertegenwoordiger(s) een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de 

vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren 

van de contributie en de overige aan het lidmaatschap verbonden kosten (o.a. boetes, 

herstel/vervangingskosten). Deze laatste kosten worden eerst geïncasseerd na een 

besluit van het bestuur. Dit formulier wordt tezamen met het inschrijfformulier aan de 

nieuwe leden toegezonden. 

6. Bij automatische incasso wordt in 2 gelijke maandelijkse termijnen geïncasseerd. 

Indien de bank afgeschreven bedragen storneert dan zal de vereniging alsnog een 

contributienota verzenden en het lid in de gelegenheid stellen om de contributie plus 

administratiekosten binnen 30 dagen te voldoen. 

7. In geval van niet tijdige betaling ontvangt het lid een betalingsherinnering. Wanneer 

de contributie niet binnen 14 dagen na deze betalingsherinnering is bijgeschreven 

volgt een aanmaning en wordt de contributie verhoogd met administratiekosten 

conform het contributieschema. Indien de contributie 14 dagen later niet is 

bijgeschreven volgt een tweede schriftelijke aanmaning en is het lid automatisch 

geschorst. De schorsing wordt dan vermeld op de website van de vereniging en 

betekent dat het lid de rechten verbonden aan het lidmaatschap niet meer kan 
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uitoefenen totdat de betalingsverplichting geheel is nagekomen. Het contributiebedrag 

wordt dan automatisch verhoogd met een boete conform het contributieschema. Om 

lid te blijven is het lid dan vervolgens gehouden al het verschuldigde te voldoen én een 

machtiging tot automatische incasso af te geven.  

8. Wanneer het lid blijvend in gebreke blijft met het betalen van de contributie plus 

verhogingen dan is het bestuur bevoegd om het lidmaatschap op te zeggen alsmede het 

lid bij de KNHB voor royement voor te dragen.   

9. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar, schorsing of 

royement, zal geen teruggave van contributie plaatsvinden. 

10. Leden van hetzelfde gezin krijgen voor 2e en volgende leden een extra gezinskorting. 

Deze korting wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

11. A en B junioren en senioren die (nog) niet in het bezit zijn van de scheidsrechterskaart 

zijn verplicht als spelleiders op te treden bij mini’s en benjamins als ze daarvoor 

worden opgesteld. 

12. De leden van de vereniging en de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige 

leden tot 16 jaar worden jaarlijks tenminste tweemaal ingedeeld voor taken in het 

belang van de vereniging zoals o.a. bardienst, gastouder bij wedstrijden, 

zaalhockeywacht en algemeen onderhoud van het clubhuis en het terrein van de 

vereniging.  

13.  Bij niet tijdige aankondiging van verhindering is een persoon als genoemd in artikel 12 

gehouden om aan de club de gemaakte (on)kosten te vergoeden. 

14. Ieder lid wordt geacht om zijn/haar eigen gegevens actueel te houden door met het 

eigen lidnummer en wachtwoord in te loggen op www.hilverhockey.nl en aldaar de 

wijzigingen door te voeren. 

 

Scheidsrechterlijke verplichtingen 

 

Artikel 7 

 

1.  Alle spelende leden vanaf 16 jaar en ouder zijn verplicht om met behulp van een door 

de club te faciliteren cursus een scheidsrechterskaart te halen en de door de 

scheidsrechterscommissie aan te wijzen wedstrijden te leiden. Een en ander 

overeenkomstig de bepalingen van het scheidsrechtersreglement. 

2. Alle seniorleden die aan de KNHB-competitie deelnemen, dienen in het bezit te zijn 

van een geldige scheidsrechterskaart.  

3. Van de in de vorige leden van dit artikel genoemde verplichtingen kan een lid alleen in 

bijzondere  gevallen door het bestuur worden vrijgesteld. Het lid dient zijn/haar 

verzoek daartoe tenminste 2 weken voor de aangewezen wedstrijd schriftelijk bij het 

bestuur in te dienen. 

4. Indien een lid verzuimt om, aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, indien hij/zij staat 

ingedeeld voor het fluiten van een wedstrijd kan het bestuur een boete dan wel een 

andere maatregel opleggen. 

5. Het bestuur kan tegen leden optreden die meermaals hun scheidsrechterlijke 

verplichtingen niet of onvoldoende nakomen. In dit geval worden zij behandeld als 

leden die zich misdragen jegens de vereniging.    

 

 

 

 

 

http://www.hilverhockey.nl/
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Aansprakelijkheid, schadeloosstellingen en boetes 

 

Artikel 8 

 

1. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het materiaal, 

dat eigendom is van de vereniging dan wel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging. 

2. Elke geconstateerde schade of verlies wordt geacht te zijn veroorzaakt of het gevolg 

van eigen nalaten door het lid of de leden die de betreffende zaak het laatst heeft 

respectievelijk hebben gebruikt of in hun bezit hebben gehad, tenzij door de 

betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.  

3. Indien het herstel van de schade en het verlies van materiaal (o.a. masker, helm, 

ballen) kosten met zich meebrengt, dan houdt de vereniging het betreffende lid c.q. 

leden of team hiervoor volledig aansprakelijk. Uiteindelijk zal het bestuur beslissen 

wie de kosten gaat dragen. 

4. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van 

welke aard ook van leden of derden in het clubgebouw of op het terrein van de 

vereniging aanwezig. 

5. Het bestuur kan ingeval van overtreding van de bepalingen van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en/of andere reglementen (zoals scheidsrechtersreglement) en 

de huisregels van de vereniging, daartoe geëigende maatregelen treffen. 

6. Voor handelingen of nalatigheid die de belangen van de club schaden, kan het bestuur 

overgaan tot schorsing of – met inachtneming van het bepaalde in de statuten – tot 

ontzetting uit het lidmaatschap.   

7. Alvorens een besluit als bedoeld in artikel 7 lid 5 en 6 te nemen, hoort het bestuur het 

betreffende lid. Indien een straf of maatregel is opgelegd aan een team hoort het 

bestuur de aanvoerder of verantwoordelijke coach (jeugdteam) van het team. Het 

horen is niet verplicht indien het bestuur een boete oplegt zoals geregeld in dit 

huishoudelijk reglement en/of de statuten. 

8. Boetes door de KNHB opgelegd aan de vereniging worden door de club doorbelast 

aan de veroorzaker(s) van deze boete. 

9. Het lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de opgelegde straf, maatregel of boete. 

10. Een boete opgelegd aan een team kan op ieder van de teamleden worden verhaald. De 

teamleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de boetes opgelegd aan het team.  

11. Boetes dienen uiterlijk binnen één maand na datum kennisgeving te zijn voldaan. Het 

bestuur is gerechtigd om het lid bij niet tijdige betaling een speel- en trainverbod op te 

leggen. 

12. Tegen een straf of schorsing als bedoeld in lid 5 en 6 kan het lid binnen 14 dagen na 

datum kennisgeving bezwaar indienen bij het bestuur. Gedurende de behandeling van 

het bezwaar wordt het besluit als bedoeld in lid 5 niet ten uitvoer gebracht. Een 

bezwaar tegen schorsing kent geen opschortende werking. 

13. Het bestuur stelt het bezwaar in handen van de tuchtcommissie. Deze commissie hoort 

beide partijen en brengt binnen een maand advies uit aan het bestuur.  

14.  Het bestuur deelt haar beslissing spoedig daarna mede aan het lid.  
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Ongevallenverzekering 

 

Artikel 9 

 

De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten. 

 

Bestuur 

 

Artikel 10 

 

1.  Het bestuur verdeelt onderling de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, 

met inachtneming van de bepalingen in de statuten van de vereniging en dit 

huishoudelijk reglement. Het bestuur zorgt er voor dat de verdeling van taken op de 

website van de vereniging staat aangegeven. 

2. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Zij zijn eenmaal 

herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. 

3. De voorzitter of bij verhindering de vice-voorzitter is (eind)verantwoordelijke voor de 

algehele coördinatie en aansturing van de bestuursactiviteiten. Hij heeft de leiding van 

alle vergaderingen van het bestuur en het recht op inzage van hetgeen de overige 

bestuursleden onder zich houden. Bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede 

ondertekend. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de voorzitter 

verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Bij verhindering neemt de vice-

voorzitter de taken van de voorzitter waar. 

4. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het optimaal beheren en laten 

verlopen van de administratieve organisatie van de vereniging. 

5. De penningmeester is verantwoordelijk voor het optimaal beheren van de 

geldmiddelen van de vereniging ondermeer door het voeren van een deugdelijke 

boekhouding, waarover hij op verantwoorde wijze rekening en verantwoording aflegt. 

Nadat de rekening en verantwoording in orde is bevonden door de voorzitter, de 

secretaris en de kascontrolecommissie wordt deze door deze personen ondertekend. 

Goedkeuring strekt hem tot decharge. De penningmeester mag alleen tussentijds 

aftreden indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascontrolecommissie.  

6. Alle leden van het bestuur zijn belast met de hen toebedeelde taken en vervangen van 

elkaars taken, zoals ook het medebeheer van gelden binnen de door de penningmeester 

gestelde regels en voor zover betrekking hebbend op eigen taken. 

7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.  

 

Algemene ledenvergadering   

 

Artikel 11 

 

1. De procedure rond de algemene ledenvergadering is vastgesteld in de statuten. 

2. De vereniging organiseert ten minste twee maal per verenigingsjaar een algemene 

ledenvergadering.  

3. De oproeping dient tenminste 14 dagen van te voren met vermelding van de agenda 

aan de leden en donateurs te worden toegezonden, dan wel te worden geplaatst op de 

website van de vereniging. 

4. De najaarsvergadering zal tenminste 6 weken voor het einde van het lopende 

verenigingsjaar plaatsvinden. De agenda van deze vergadering zal tenminste moeten 

bevatten: 
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 a) opening en eventuele aanvulling van de agenda; 

 b) ingekomen stukken; 

 c) notulen van de laatst gehouden ledenvergadering; 

d) het (voorlopig)verslag van het bestuur over het afgelopen (financiële) 

verenigingsjaar; 

 e) toelichting bij het gevoerde beleid door het bestuur; 

 f) eventuele verkiezing nieuwe bestuursleden; 

 g) vaststelling begroting en contributie voor alle leden; 

 h) rondvraag en sluiting door de voorzitter. 

5. De voorjaarsvergadering zal tenminste 4 maanden na het einde van het lopende 

verenigingsjaar plaatsvinden. De agenda van deze vergadering zal tenminste moeten 

bevatten:  

 a) opening en eventuele aanvulling van de agenda; 

 b) ingekomen stukken; 

 c) notulen van de laatst gehouden ledenvergadering; 

 d) het verslag van het bestuur van het afgesloten (financiële)verenigingsjaar; 

e) de definitieve financiële verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar en 

verlening van decharge aan het bestuur van de ingediende verslagen (beleid, 

balans); 

f) voorstellen bestuur mbt hockeytechnische zaken, accommodatie, bar, 

sponsoring en PR en een (voorlopige)begroting; 

g) verkiezing kascommissie, alleen als ook de definitieve financiële 

verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar heeft plaatsgevonden; 

h) rondvraag en sluiting door de voorzitter. 

6. Voorstellen van leden dienen tenminste door 5 leden te zijn ondertekend en tenminste 

10 dagen voorafgaande aan de algemene ledenvergadering ter kennis van het bestuur 

te worden gebracht. Het bestuur kan de vergadering verzoeken om voorstellen die niet 

voldoen aan het bepaalde in lid 5 toch in behandeling te nemen. 

7. De voorzitter opent de vergadering en doet aan de vergadering mededeling van de 

ingekomen voorstellen en geeft aan wanneer en in welke volgorde hij deze tijdens de 

vergadering aan de orde stelt. 

8. Alle aanwezige leden hebben het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren. 

De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij het hebben 

gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een 

lid, dat zich naar zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het 

verblijf bij de vergadering te ontzeggen, behoudens een geslaagd beroep van de 

betrokkene op de vergadering. 

9. De secretaris zorgt voor een presentielijst waarop de aanwezigen hun naam plaatsen 

een aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Ook wordt op deze lijst 

aangetekend of een lid, en zo ja door welk lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van 

nog een stem, onder overlegging van een schriftelijke volmacht, als bedoeld in de 

statuten. Alleen degenen die op deze presentielijst voorkomen nemen, al dan niet door 

middel van een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel. 

10. Voor aanvang van de stemmingen over een persoon wijst de voorzitter drie personen 

aan die de stemmen tellen.   

11. De stemmingen geschieden ordelijk op aanwijzing van de voorzitter. 

12. Als ongeldige stemmen gelden stemmen die niet zijn ondertekend, onleesbaar zijn, een 

persoon niet duidelijk aanwijzen, de naam bevatten van een persoon die niet 

verkiesbaar is, voor elke verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten en meer 

bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.   
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13. Een besluit van de algemene vergadering, dat niet rechtstreeks betrekking heeft op een 

agendapunt van de vergadering, is ongeldig. Een uitzondering hierop geldt, indien 

zo’n besluit is genomen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen en 

naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te 

beschouwen.  

14. De voorzitter mag de vergadering voor een bepaalde tijd schorsen. 

15. De secretaris of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van 

de vergadering. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een 

nadere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden op de eerstvolgende 

vergadering vastgesteld. 

 

Statutenwijziging 

 

Artikel 12 

 

1. In de statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 

van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Het bestuur draagt zorg voor het tijdig en tenminste vijf dagen tevoren ter inzage 

leggen van het voorstel tot statutenwijziging op een daartoe te bepalen plaats. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste een meerderheid van 2/3 van de 

uitgebrachte stemmen.   

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. 

 

Commissies 

 

Artikel 13 

 

1. De vereniging kent commissies. Deze commissies worden ingesteld door de algemene 

ledenvergadering, dan wel door het bestuur en kunnen te allen tijde worden ontbonden 

door het orgaan dat de commissie in het leven heeft geroepen. 

2. De algemene vergadering kan een benoemingsprocedure vaststellen, die aan de 

betreffende commissie schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. 

3. Elk bestuurslid heeft het recht om de vergaderingen van de commissies bij te wonen. 

4. Commissieleden zijn niet verplicht lid van de vereniging, maar dienen zich wel te 

houden aan het huishoudelijk reglement en de gedragsregels van de vereniging; 

5. Elke commissie draagt zorg voor het opstellen van een reglement, waarin de taken en 

verantwoordelijkheden van de leden zijn vastgelegd. 

6. Commissies brengen over hun vergaderingen en activiteiten en resultaten schriftelijk 

verslag uit aan het bestuur. Tenminste eenmaal per jaar voert het bestuur overleg met 

de commissies over voortgang van hun werkzaamheden en het beleid; 

7. Iedere commissies dient voor aanvang van het boekjaar een begroting in bij het 

bestuur. De commissies beschikken niet over een eigen budget. Kosten hoger dan 100 

euro en investeringskosten dienen vooraf met de penningmeester overlegd te worden 

en diens goedkeuring te krijgen; 

8. Op verzoek van het bestuur legt een commissie verantwoording af over de financiën. 

9. De vereniging kent in ieder geval de volgende vaste commissies: 

 a. de kascommissie; 

 b. de technische commissie; 
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 c. de toernooicommissie; 

  d. de scheidsrechterscommissie; 

 e. de accommodatie/ materialencommissie; 

 f. de sponsorcommissie; 

 g. de barcommissie; 

 h. de evenementencommissie; 

 i. de tuchtcommissie. 

10. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering benoemd en 

bestaat uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 

kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden hebben gedurende ten 

hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie. 

 De kascommissie heeft ten doel het onderzoeken van de balans  en de staat van baten 

en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de 

algemene ledenvergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het 

bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden 

getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor 

raadpleging beschikbaar worden gesteld. 

11. De technische commissie heeft tot taak het (doen)uitvoeren van het 

wedstrijdreglement van de vereniging door onder andere de organisatie van trainingen, 

wedstrijden en coaching. De commissie heeft ook tot taak het zorgdragen van een 

juiste teamsamenstelling, waarbij leden van de commissie in halfjaarlijkse cycli 

wedstrijden observeren en beoordelen. Naast de teams worden ook individuele spelers 

geobserveerd, waarbij naast spelniveau ook zaken als gedrag en betrokkenheid bij het 

team en de club meewegen. De beoordeling van trainers en coaches worden 

meegenomen. Het beleid rond de teamsamenstelling wordt voor aanvang van de 

procedures ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.  

12. De toernooicommissie heeft tot taak het jaarlijks organiseren van hockeytoernooien, 

clinics en introductiedagen; 

13. De scheidsrechterscommissie heeft tot taak het zorgdragen voor de leiding over 

wedstrijden en toernooien van de vereniging en voor de bevordering van de 

coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd scheidsrechter; 

14. De accommodatie/materialencommissie heeft tot taak het beheren van en het plegen 

van onderhoud aan de accommodatie van de vereniging. Verder heeft deze commissie 

tot taak het zorgdragen voor de beschikbaarheid en goede kwaliteit van de door de 

hockeyers benodigde spelmaterialen; 

15. De sponsorcommissie heeft tot taak het verwerven van gelden van derden, niet per se 

zijnde leden van de vereniging, een en ander in het kader van sponsoring; 

16. De barcommissie is belast met de exploitatie van de kantine, waarbij gedacht moet 

worden aan de in- en verkoop van kantineartikelen, de organisatie van bardiensten, de 

ontvangst van bezoekende teams en het schoonhouden van het clubgebouw; 

17. De evenementencommissie heeft tot taak het organiseren van clubactiviteiten voor 

junior- en seniorleden; 

18. De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door 

leden van de vereniging en het uitbrengen van advies aan het bestuur bij bezwaar. Het 

betreft overtredingen van de KNHB reglementen, maar ook het handelen in strijd met 

de statuten, het huishoudelijk reglement en door commissies gepubliceerde regels en 

de gedragsregels van de vereniging. Daarnaast staat de commissie leden bij in 

geschillen met de KNHB die aan arbitrage zijn onderworpen.  
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Communicatie 

   

Artikel 14 

 

1. De vereniging heeft een officieel orgaan (internetsite). Het bestuur communiceert met 

de leden via dit orgaan. Alle commissies hebben een eigen onderdeel waarmee zij 

communiceren over de activiteiten en andere relevante zaken. 

2. Het bestuur benoemt een beheerder, die verantwoordelijk is voor het bijhouden van dit 

orgaan. 

3. De secretaris van het bestuur, dan wel degene die belast is met het 

wedstrijdsecretariaat maakt op de website melding van: 

 - nieuwe leden; 

 - aankondiging en agenda’s van algemene vergaderingen; 

 - wedstrijden en toernooien; 

- besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden 

geacht; 

-  statuten, huishoudelijk reglement en gedragsregels van de vereniging. 

 

Jaarstukken, balans, staat van baten en lasten 

 

Artikel 15 

 

1. Het bestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk op 1 november een balans en een staat van 

baten en lasten met een toelichting van de vereniging te maken; 

2. Het bestuur is verplicht om deze balans c.a. gedurende zeven jaren te bewaren; 

3. Het bestuur brengt op de voorjaarsvergadering een jaarverslag uit over de gang van 

zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de 

staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vereniging over. 

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt een ondertekening 

dan wordt hiervan melding gemaakt. Het ontbreken van de melding staat goedkeuring 

in de weg. 

4. De algemene vergadering kan opdracht geven aan een accountant om de boeken te 

controleren. Ingeval de accountant een verklaring afgeeft over de juistheid van de 

stukken dan hoeft er geen kascommissie te worden benoemd. In het andere geval 

wordt er een kascommissie.  

5. De algemene vergadering keurt de jaarstukken goed en deze goedkeuring brengt 

decharge voor het bestuur met zich mee. 

 

Wijzigingen en aanvullingen van het huishoudelijk reglement 

 

Artikel 16 

 

1. Dit reglement kan alleen door de algemene vergadering worden gewijzigd conform het 

bepaalde in artikel .. van de statuten. 

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag 

volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit heeft genomen.  

 

Beslissingsbevoegdheid bestuur  

 

Artikel 17 
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In de gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.   

 

Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van 7 juli 2011 en per die datum  

in werking getreden. 

 

 


