Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement is doorgenomen en goed gekeurd tijdens de ledenvergadering op 5 -9-2016.

Algemene bepalingen

Artikel 1.
a) Waar in dit reglement wordt gesproken over statuten, wordt bedoeld de statuten van de
volleybalvereniging Gemini te Borculo, zoals deze zijn vastgesteld en goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering op 28 mei 2008. De statuten zijn op 23 juli 2008 notarieel vastgelegd.
b) Dit reglement vindt bestaansrecht in artikel 23 van de statuten en is door de alg emene
ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd op 26 augustus 2013.

Lidmaatschap en contributie

Artikel 2.
Door de algemene ledenvergadering wordt de Contributie vastgesteld die geldt voor het verenigingsjaar dat
loopt van 1 juli tot en met 30 juni (= seizoen). De contributie en eventuele bijzondere regelingen zullen op de
website worden gepubliceerd.
Het bestuur kan een lidmaatschap mogelijk maken voor een beperkt deel van het verenigingsjaar tegen een
evenredig deel van de jaarlijkse contributie. Hier blijven wel de bepalingen van art. 8 lid 5 van de statuten van
kracht. Per maand dat men later dan 1-9 lid wordt in een seizoen, wordt 1/10 korting verleend.
Naast de verschillende categorieën leden zoals beschreven op de website, kent de vereniging ereleden en
leden van verdienste.
Erelid

Het bestuur kan in bijzondere gevallen een lid van de vereniging voordragen aan de Ledenvergadering deze tot
erelid te benoemen, wanneer hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
Het betrokken lid wordt gehuldigd in de Ledenvergadering en ontvangt een blijvend aandenken aan dit
jubileum.
Een erelid blijft na het beëindigen van zijn of haar reguliere lidmaatschap lid van de vereniging (verenigingslid).
Indien hij of zij zelf wenst lid te blijven van de NeVoBo, dient de daarvoor verschuldigde contributie zelf te
worden betaald.
Lid van verdienste

Het bestuur heeft de mogelijkheid een lid, bij de beëindiging van zijn reguliere lidmaatschap van de vereniging,
aan de Ledenvergadering voor te dragen als lid van verdienste.
Het betreft dan een lid die geen enkele betrokkenheid heeft gehad bij het volleybal, maar zich als vrijwilliger
binnen het bestuur, een commissie of in een andere functie, zeer verdienstelijk heeft gemaakt
Een lid van verdienste blijft na het beëindigen van zijn of haar reguliere lidmaatschap lid van de vereniging
(verenigingslid). Indien hij of zij zelf wenst lid te blijven van de NeVoBo dient de daarvoor verschuldigde
contributie zelf te worden betaald.
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Artikel 3.
De leden verplichten zich om:
a) op verzoek van het bestuur een bijdrage te leveren aan het functioneren van de vereniging door het
uitvoeren van een functie of taken
b) de trainingen en wedstrijden regelmatig bij te wonen
c) na afloop van de training of wedstrijd mee te helpen om de sporthal/zaal op te ruimen
d) het door de vereniging voorgeschreven wedstrijdtenue te dragen
e) de sponsorbelangen uit te dragen, zij onthouden zich van handelingen en/of gedragingen tengevolge
waarvan de goede naam van de sponsor en/of de vereniging in diskrediet kunnen worden gebracht
f) gevolg te geven aan de aanwijzingen van halleiding, scheidsrechter, coach en/of aanvoerder(ster)
g) tijdig kennis te geven aan de aanvoerder(ster) van het al dan niet mee kunnen spelen in een
uitgeschreven wedstrijd
h) zelf te zorgen voor een vervanger wanneer men niet in staat is om als eerste of tweedescheidsrechter
de aangegeven wedstrijd te leiden of wanneer men niet in staat is te tellen bij de aangegeven wedstrijd.
Wanneer dit niet lukt, moet men dit vroegtijdig melden bij de verenigingsscheidsrechterscoördinator
(V.S.C.).
i) in te stemmen met de gedragsregels van de vereniging en zich hieraan te conformeren.
Op grond van artikel 6 van de statuten kan het bestuur een lid voor maximaal twee maanden schorsen.
grond van artikel 8 van de statuten kan het lidmaatschap worden beëindigd.

Op

Bestuur

Artikel 4.
Het bestuur bestaat uit de volgende functies;
voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministrateur.
De functie van secretaris en ledenadministrateur kan door één persoon worden vervuld. Echter iedere functie
kan ook afzonderlijk worden vervuld waarbij een nauwe samenwerking tussen secretaris en
ledenadministrateur gevraagd wordt.
De voorzitters van de diverse commissies hebben zitting in het bestuur. Zie verder punt e. en artikel 7 punt a.

Taken van het bestuur
Voor alle bestuursleden zijn functieomschrijvingen vastgesteld. In hoofdlijnen behelzen deze:
a) De voorzitter leidt alle leden- en bestuursvergaderingen en coördineert de werkzaamheden binnen he t
bestuur.
b) De secretaris voert de administratie en maakt het jaarverslag. Tevens is hij/zij belast met het voeren
van correspondentie, het bewaren van relevante gegevens in het (digitale) archief en het opstellen van
het jaarverslag.
c) De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en zorgt voor een goede administratie
daarvan. Op de algemene ledenvergadering zal hij/zij van zijn/haar beheer verslag uitbrengen.
d) De ledenadministrateur voert de administratie t.b.v de ledenadministratie, levert de l edengegevens voor
het jaarverslag aan de secretaris aan. Tevens is hij/zij belast met het bijhouden van de ledenlijst, alle
voorkomende werkzaamheden m.b.t de Nevobpasjes, het bewaren van relevante gegevens in het
(digitale) archief.
e) De overige bestuursleden zijn voorzitter van een commissie en zullen in die commissie werkzaamheden
verrichten en daarvan een jaarverslag opmaken.
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Artikel 5.
Het bestuur vergadert minimaal 4x per verenigingsjaar.

Artikel 6.
a) Het bestuur zal trachten, tegenover elk aftredend bestuurslid dat niet herkiesbaar is, een kandidaat te
stellen.
b) Ook leden kunnen kandidaten stellen.
Een kandidaatstelling dient vijftien minuten voor aanvang van de algeme ne ledenvergadering schriftelijk
bij de secretaris te worden ingediend.

Commissies

Artikel 7.
a) Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen, die handelen in opdracht en onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
Naast de vaste commissies, waarvan de voorzitter deel uitmaakt van het bestuur:
- commissie volleybal
- evenementencommissie
- commissie wedstrijd-, arbitrage- en algemene zaken;
kunnen dit zijn:
- sponsorcommissie
- jeugdcommissie
b) De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon. Bij seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is
de vcp het eerste aanspreekpunt. De vcp is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te
krijgen.
c) Commissie van beroep.
Deze commissie bestaat uit drie leden en doet uitspraak in geschillen tussen de leden en het bestuur.

Artikel 8.
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door de leden een kascommissie benoemd.
Deze commissie bestaat uit tenminste twee stemgerechtigde leden. Teven s wordt één reservelid benoemd.

Stemmingen

Artikel 9.
Ten aanzien van de stemprocedure gelden de volgende regels:
a) over personen wordt schriftelijk gestemd;
b) indien bij een verkiezing slechts één kandidaat is gesteld, is deze bij enkelvoudige kandidaatst elling
gekozen;
c) over zaken wordt gestemd bij handopsteking of mondeling;
d) stemming bij acclamatie is ongeldig indien een lid een andere procedure voorstaat;
e) alle stemmingen vinden plaats bij meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, tenzij anders is
bepaald in de statuten of dit reglement;
f) bij het staken der stemmen vindt herstemming plaats, als de stemmen wederom staken beslist het
bestuur;
g) bij schriftelijke stemming zijn blanco, ondertekende en onleesbare stembriefjes ongeldig.
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Financiën

Artikel 10.
Boetes welke aan de vereniging worden opgelegd voor overtredingen in competitiewedstrijden kunnen op de
overtreder worden verhaald. Overtreder is het lid dat de boete veroorzaakt heeft.

Artikel 11.
De vereniging vergoedt de kosten van vervoer van huis naar de bestemming v.v. indien de bestemming ligt
buiten de kern Borculo en de reis wordt gemaakt in opdracht van het bestuur/bestuurslid. Het betreft hier het
bezoeken van vergaderingen en representatie zoals o.a. jubilea, ziekenbezoek en ziekenhuis bezoek. De
vergoeding bedraagt 19 eurocent per kilometer.

Opleidingen
Scheidsrechterscursus

Artikel 12.
Scheidsrechters:
Leden kunnen kenbaar maken bij de Commissie WAAZ, dat zij een scheidsrechtercursus willen volgen.
De regeling scheidsrechtersvergoeding is alleen nog van toepassing voor scheidsrechters met een officiële
scheidsrechterscode die als niet spelend lid aan de vereniging verbonden zijn.
De regeling is dan:
Er zijn 3 categorieën scheidsrechters.
Dit zijn:
e
e
1. code V6, ongediplomeerd, fluit jeugd t/m 1 klas en senioren t/m 3 klas
e
2. code V5 en V4, gediplomeerd, fluit alle thuiswedstrijden t/m 1 klas; en
3. code R1 en R2, gediplomeerd, fluit in de regio (regiodivisie en promotieklas)
De vergoeding per categorie bedraagt:
1. 7,50 euro per wedstrijd
2. 10,00 euro per wedstrijd
3. 10,00 euro per wedstrijd.

Uitvoeringsprocedure.
Scheidsrechters die in aanmerking willen komen voor een vergoeding ingevolge deze regeling dienen daarvoor
een declaratie formulier in te vullen en te ondertekenen en daarna in te leveren bij de V.S.C.. Die zorgt, na
controle, dat het formulier bij de penningmeester komt voor uitbetaling.
Trainerscursus

Artikel 13.
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Leden kunnen bij de commissie volleybal kenbaar maken, dat zij een cursus “trainer” willen volge n. De cursus
wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de Nevobo academie.
Na het behalen van de trainerslicentie kan een tegemoetkoming in de kosten worden toegekend. Indien een lid
de trainerslicentie VT2 of VT3 heeft behaald en zich voor 3 seizoene n tegen de gebruikelijke vergoeding als
trainer te verbinden aan de vereniging en training te geven aan een door de vereniging vastgestelde
trainingsgroep. Deze periode van drie seizoenen gaat in in het seizoen dat de trainerscursus gestart wordt.
De tegemoetkoming bestaat uit een vergoeding van het cursusgeld en het benodigde materiaal. Indien een
trainer de periode van 3 seizoenen niet volbrengt, dan wordt een evenredig deel van de kosten vergoed.
Voor bijscholingsbijeenkomsten worden aan de trainer geen kosten vergoed door de vereniging.

Huishoudelijk reglement

Pagina 5 van 5

