HUISHOUDELIJK REGLEMENT Badminton Club BC Stiens 84
(BC Stiens 84)
Artikel 1. De leden
1.1 a.

Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het
gestelde in art. 1.2) verkregen worden door volledige invulling en ondertekening
van het door de vereniging gehanteerde inschrijfformulier. Dit formulier kan
gedownload worden van de site van de vereniging.
Een aanvraag van een minderjarige moet tevens ondertekend zijn door hen die
de ouderlijke macht uitoefenen.

b.

Na het bereiken van het door het bestuur vastgestelde maximum aantal leden
wordt een wachtlijst ingesteld. De volgorde van aanname van personen, die op
de wachtlijst staan, wordt door het bestuur bepaald in het belang van de
vereniging.

c.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk

1.2 De vereniging kent:
a) Seniorleden: degenen, die op 1 september van het lopende verenigingsjaar 18
jaar of ouder zijn;
b) Jeugdleden: degenen, die op 1 september van het lopende verenigingsjaar
jonger zijn dan 18 jaar;
c)
Ereleden: leden die door hun verdienste voor de vereniging uitgeroepen zijn tot
erelid en zijn vrijgesteld van contributie.
d) Begunstigers die geen lid zijn: niet-leden die de vereniging wel vooruit helpen.
1.3 Elk lid wordt op aanvraag een duplicaat van de statuten en het huishoudelijk
reglement verstrekt. Deze documenten zijn ook op de website te raadplegen.
1.4 Elk lid is verplicht eventuele adreswijzigingen, wijzigingen in e-mailadres,
telefoonnummer en/of andere contactgegevens zo spoedig mogelijk te richten aan de
ledenadministratie van de vereniging: info@bc-stiens.nl
1.5 Voor leden gelden alle bepalingen zoals gesteld in:
• de statuten van BC Stiens 84;
• het huishoudelijk reglement van BC Stiens 84;
• de gedragscode van BC Stiens 84.
De reglementen van Badminton Nederland zijn bindend voor de leden van de
badmintonvereniging.
1.6 Aan de leden verstrekte mededelingen en andere stukken zijn bindend voor de leden.
1.7 De leden zijn geheel vrij kleding te kiezen waarin zij recreatief de badmintonsport
wensen te bedrijven op onze verenigingsspeeldagen. De kleding moet geschikt zijn
voor de badmintonsport en niet aanstootgevend zijn voor de mede- en/of
tegenspelers. Voor de competitiespelers is het dragen van het clubtenue tijdens
wedstrijden verplicht. De leden worden geacht op sportschoenen te spelen die
geschikt zijn voor de badmintonsport. Het spelen op schoenen met zwarte zolen is
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niet toegestaan. (de leden zijn verplicht zich te voegen naar de gedragsregels van de
sportaccommodatie(s) waarin de vereniging oefeningen en wedstrijden houdt)
1.8 Elke competitiespeler wordt geacht aan de voor zijn team vastgestelde
wedstrijden deel te nemen, alsmede aan de trainingen. Bij verhindering dient hij/zij
zich tijdig bij de teamcaptain af te melden.
1.9 Boetes van Badminton Nederland, opgelopen door onachtzaamheid van de
teamleden tijdens de competitie, komen voor rekening van het betreffende team.
E.e.a. ter beoordeling van het bestuur.
1.10 Elk lid van de badmintonvereniging is tevens lid van de badmintonbond: Badminton
Nederland (BN).
Artikel 2. Het bestuur
2.1 a.
b.

c.

De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene
Ledenvergadering en dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
Indien een bestuurslid wordt verkozen gaat hij of zij dit aan voor een periode
van 3 jaar en treedt hierna af. De afgetreden bestuursleden zijn meteen
herkiesbaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in.
De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van deze
kandidaten moeten, onder overlegging van een lijst met namen en
handtekeningen van tenminste vijf leden van BC Stiens 84 die de kandidatuur
steunen en de leeftijd van minimaal 18 jaar hebben, worden ingediend bij het
secretariaat van de badmintonvereniging.
Dit dient uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de ledenvergadering, waarop de
verkiezing zal plaatsvinden, binnen te zijn.

d.

In tussentijdse vacatures zal zo spoedig mogelijk door het bestuur worden
voorzien, waarna de Algemene Ledenvergadering over de aanwijzing van het
betreffende bestuurslid haar goed- of afkeuring kan uitspreken.

e.

De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur
schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig achten. Voor een
daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste tweederde
van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop
van die termijn.

2.2 Het bestuur zal tenminste bestaan uit drie leden.
Het bestuur bestaat uit:
• voorzitter
• secretaris
• penningmeester
en mogelijk aangevuld met:
• Algemeen bestuurslid
• Algemeen bestuurslid
De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
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De functies van de overige bestuursleden worden, in onderling overleg, door het
bestuur zelf bepaald, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.
2.3 Tot de taken van het bestuur behoren:
• het, in al zijn facetten, besturen van de badmintonvereniging;
• het, al of niet gevraagd, adviseren en informeren van de leden van de
badmintonvereniging;
• het handelen conform de statuten, gedragscode en huishoudelijk reglement
van BC Stiens84 en de reglementen van de bond, Badminton Nederland.
2.4 Uit het bestuur wordt een dagelijks bestuur aangesteld, bestaande uit de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester.
Het dagelijkse bestuur is belast met:
de dagelijkse leiding van de badmintonvereniging en brengt van tussentijdse
beslissingen verslag uit in de eerstvolgende bestuursvergadering.
2.5 Tot de taken van de voorzitter behoren:
a. het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de
badmintonvereniging;
b. het optreden als officiële vertegenwoordiger van de badmintonvereniging;
c.
het voorzitterschap van het dagelijks bestuur.
2.6 Tot de taken van de secretaris behoren:
a. het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen;
b. het behandelen van de correspondentie van de badmintonvereniging;
c.
het (laten) beheren van het archief van de badmintonvereniging;
d. het fungeren als secretaris van het dagelijks bestuur.
2.7 Tot de taken van de penningmeester behoren:
a. het op boekhoudkundige wijze bijhouden van de financiële administratie van de
badmintonvereniging;
b. middels het overleggen van de boeken en bescheiden verantwoording af te
leggen aan de kascommissie en deze alle gevraagde inlichtingen te
verstrekken;
c.
het innen van:
- de contributie
- overige bijdragen
d. het opstellen van een begroting ten behoeve van de Algemene
Ledenvergadering van BC Stiens 84;
e. Het indienen van een financieel jaaroverzicht van het afgelopen jaar ten
behoeve van de Algemene Ledenvergadering van BC Stiens 84;
f.
het deel uitmaken van het dagelijks bestuur.
2.8 Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door diverse
commissies zoals:
in ieder geval:
•
Kascontrolecommissie
•
Technische Commissie
•
Jeugdcommissie
•
PR/communicatie commissie
optioneel zijn o.a.:
•
Activiteitencommissie
•
Toernooicommissie
•
Wervingscommissie
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De commissieleden worden door het bestuur benoemd en ontslagen.
De commissies rapporteren aan het voor hen verantwoordelijke bestuurslid.
Voor de commissies kan afzonderlijk een taakomschrijving worden gemaakt.
Tot de taken van de commissies behoren:
•
Het ondersteunen van het bestuur;
•
Zorgdragen voor een minimale bezetting van 3 leden;
Jaarlijks dienen de commissies begrotingscijfers aan te leveren bij de
penningmeester.
Artikel 3. Contributie
3.1 De contributie is opgebouwd uit:
•
de bijdrage voor lidmaatschap van de badmintonvereniging;
•
de bijdrage voor lidmaatschap van de bond, Badminton Nederland;
•
een aparte bijdrage die voor competitiespelers wordt vastgesteld.
3.2 De contributie is, bij vooruitbetaling, voor een geheel verenigingsjaar verschuldigd,
De leden worden geacht de jaarlijkse contributie te betalen binnen de daarvoor
geldende termijn van 1 maand. Daarna zal een aanmaning volgen.
Het bestuur heeft het recht sancties uit te voeren indien leden met betaling in
gebreke blijven.
3.3 Gespreide betaling mag. Als u dat wilt, laat dat dan weten, door een e-mail te zenden
naar: penningmeester@bc-stiens.nl
Indien uit één gezin meerdere mensen lid zijn van BC Stiens is, in overleg met de
penningmeester, gespreide betaling mogelijk zonder dat er administratiekosten in
rekening worden gebracht.
Als u vóór 15 november nog niet betaald heeft, dan bent u niet meer gerechtigd om
te spelen en/of te trainen.
3.4 Wordt u lid gedurende het seizoen, dan betaalt u naar rato. De maand waarin u lid
wordt telt wel volledig mee, ook wanneer u slechts een gedeelte daarvan lid bent.
3.5 n.v.t.
3.6 Bij langdurige ziekte (minstens 3 maanden) kan na aanvraag bij het bestuur worden
overgegaan tot vermindering van het contributiegeld, het zgn. blessuretarief.
Een soortgelijke regeling is ook van toepassing bij zwangere leden. Om gebruik te
kunnen maken van dit tarief dient contact opgenomen te worden met de
penningmeester.
3.7 Geen enkele vorm van aansprakelijkheid is voor rekening van de vereniging. Geacht
wordt dat ieder lid regelingen, in de vorm van verzekering, zelf verzorgd heeft.
3.8 a.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar, doch uiterlijk 1 mei van het lopende seizoen.
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Indien dit na 1 mei geschiedt, is het lid verplicht de contributie nog 1 seizoen te
voldoen.
Artikel 4. Ledenvergadering
4.1 Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of door de statuten en/of reglementen van Badmintonclub BC Stiens 84 of door
de reglementen van de bond, Badminton Nederland, aan het bestuur of andere
organen zijn opgedragen.
4.2 Door het bestuur van de badmintonvereniging wordt jaarlijks ten minste één
Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze wordt zo spoedig als mogelijk in het
nieuwe speelseizoen gepland.
4.3 In de Algemene Ledenvergadering wordt in ieder geval:
a. de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring
voorgelegd;
b. door de secretaris van het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen
verenigingsjaar;
c.
door de penningmeester van het bestuur verantwoording afgelegd over het
afgelopen verenigingsjaar, een begroting ingediend voor het komende
verenigingsjaar;
d. de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld;
e. Door de leden van het bestuur verslag uitgebracht over de onder hen
vallende commissies.
4.4 Voor wat betreft de toegang tot en de besluitvorming van de Algemene
Ledenvergadering wordt gehandeld conform de statuten van BC Stiens 84.
4.5 a.
b.

De leden zullen tijdig op de hoogte worden gesteld van de datum van een te
houden Algemene Ledenvergadering.
De leden worden schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste
10 dagen vóór de datum, opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering. De oproep vermeldt de te behandelen punten.

4.6 De leden van de badmintonvereniging hebben het recht een vergadering te vorderen,
indien dit door tenminste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden wordt gewenst.
4.7 Voorstellen van de leden om bepaalde onderwerpen op de agenda van een
Algemene Ledenvergadering te plaatsen, dienen uiterlijk 48 uur vóór de datum,
waarop deze vergadering zal plaatsvinden, bij het bestuur van de
badmintonvereniging te zijn ingediend.
4.8 De leden dienen de Algemene Ledenvergadering zo getrouw mogelijk bij te wonen.
Artikel 5. Materiaal en baanindeling
5.1 Het shuttlebeheer is ondergebracht bij de technische commissie. In shuttles voor de
speelmomenten wordt voorzien door de vereniging. Dat geldt ook voor de
thuiswedstrijden van de competitieteams.
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5.2 De vereniging heeft een beperkt aantal rackets ter beschikking voor beginnende
leden. Deze rackets zijn tijdelijk te leen en dienen weer te worden ingeleverd.
5.3 Op de speelmomenten worden partijen samengesteld middels een indeelbord en
sleutelhangers.
5.4 Elk lid, die een jaar of langer lid is van de vereniging, moet op de speelmomenten op
basis van een schema indelen. Is men verhinderd, dan dient men zelf voor een
vervanger te zorgen.

Artikel 6. Slotbepalingen
6.1 Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met – en zich, door toetreding als lid van BC
Stiens84, te onderwerpen aan – de bepalingen van de statuten, gedragscode en het
huishoudelijk reglement van BC Stiens 84, die te raadplegen zijn op de website:
www.bc-stiens.nl
6.2 a.
b.

6.3

Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de Algemene
Ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeld in de
oproep voor deze vergadering.
Een wijziging van dit reglement kan slechts worden opgenomen, indien
tenminste tweederde deel van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen
hiervóór is.
In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
vereniging.
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