
HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V. BE-READY HANK

art 1. Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam: voetbalvereniging Be-Ready

De vereniging is gevestigd in Hank

De verenigingskleuren zijn: geel-zwart

art 2. Duur, doel en middelen ter bereiking van het doel

De duur van de vereniging, de doelen en de middelen waarmee zij dit doel tracht te

bereiken, zijn omschreven in de art. 2 en 3 van de Statuten

art 3. Leden

De vereniging bestaat uit: 1. Leden

2. Rustende leden

3. Ere-leden

4. Leden van Verdienste

art 4. 1. Leden

zijn natuurlijke personen die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Zij zijn ook lid van de

KNVB.

Zie ook art. 4 lid 1a en 1b van de Statuten

2. Rustende  leden

zie art. 4 lid 1c van de Statuten

3. Ere-leden en leden van verdienste

Ere-leden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en

op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt

en op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

art 5. Verkrijging van het lidmaatschap

Het bestuur kan verlangen dat een kandidaat-lid en/of zijn/haar wettelijk

vertegenwoordiger(s) een door de gemeente afgegeven “Verklaring Omtrent Gedrag”

overlegd. Als zo’n verklaring niet wordt verkregen of als uit de VOG blijkt dat sprake is

(geweest) van gedragingen die hebben geleid tot strafrechtelijke vervolging en/of

veroordeling kan het lidmaatschap worden geweigerd.

Een afwijzende  beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

art 6. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester. Bij voorkeur aangevuld

met tenminste 2 leden. Ieder bestuurslid dient meerderjarig te zijn.

Zie ook art 9 van de Statuten.



art 7. Bestuurstaken

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn bevoegdheid, in

haar gehele omgeving te behartigen.

Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de Statuten, in het Huishoudelijk

Reglement of andere reglementen:

- de algehele leiding van de vereniging

- de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten

- het toezicht op de naleving van de Statuten en reglementen

- benoeming, ontslag en schorsing van personen, die tegen een vergoeding, werkzaam zijn

voor de vereniging.

art 8. Commissies

1. Kascommissie

- Conform art 12 lid 3 van de Statuten worden door de Algemene Ledenvergadering de

leden van de kascommissie benoemd.

- De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen voor het financiële beheer te

doen.

2. Andere commissies

- Deze worden door het bestuur benoemd of door de Algemene Ledenvergadering

ingesteld. De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in

de vervulling van zijn taak. Iedere commissie heeft een bestuurslid als lid, met

uitzondering van de kascommissie.

- Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak,

bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie

is een onlosmakelijk deel van het Huishoudelijk Reglement.

- Elke commissie rapporteert  volgens in de instructie afgesproken frequentie over de

voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur

- een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste 2 leden van de commissie

dit wenselijk achten

- een commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

art 9. Het dagelijks bestuur

Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, hetwelk dan wordt gevormd

door voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur behandelt die zaken

welke geen uitstel gedogen, alsmede die welke het worden opgedragen. Het deelt zijn

besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

art 10. Vergaderingen

1. Gewone jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

- zie hiervoor ook artikel 15 van de Statuten

- Deze vergadering heeft het recht van initiatief, amandement en interpellatie.

- Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden.

2. Buitengewone Algemene Leden Vergadering

- zie hiervoor artikel 15 van de Statuten

- Een Buitengewone Algemene Leden Vergadering kan door het bestuur worden

uitgeschreven. Het bestuur is daartoe verplicht, als tenminste 1/10e der stemgerechtigde

leden hierom schriftelijk heeft verzocht.



- Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn

deze zelf bevoegd tot de oproeping van de betreffende vergadering over te gaan.

3. Bestuursvergaderingen

- Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op

voorstel van 2 bestuursleden belegd.

- Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, als niet tenminste de meerderheid

van de bestuursleden aanwezig is.

- besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

- Als bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel niet aangenomen

- als bij stemming over personen bij de 1ste stemming niemand de meerderheid krijgt, vindt

beslist het grootste stemmenaantal. Als bij herstemming de stemmen staken beslist de

voorzitter.

art 11. Contributie

zie hiervoor artikel 13 van de Statuten

art 12. Straffen

1. zie hiervoor ook artikel 6 van de Statuten

2. Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn

rechten te schorsen. Als reden voor schorsing komt in aanmerking wangedrag zowel in als

buiten de vereniging.

3. Het bestuur is bevoegd om, volgens het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf

die door de KNVB aan een speler, assistent-scheidsrechter, trainer, leider, verzorger of

ander lid is opgelegd, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

4. Het bestuur is bevoegd bij reglement boetes in te stellen op bepaalde overtredingen en

verzuimen. Het reglement regelt ook de inning van de boetes.

Dit reglement verbindt onmiddellijk, nadat het aan de leden bekend is gemaakt, maar

verliest zijn kracht, wanneer het niet op de eerstkomende Algemene Vergadering is

bekrachtigd.

art 13. Representaties

Bij onderstaande gebeurtenissen wordt namens de vereniging een door het bestuur te

bepalen attentie verstrekt, als de secretaris hiervan tijdig op de hoogte is gesteld:

- Bij 25-, 40-, 50- of 60-jarig lidmaatschap van een lid (daarna elke 5 jaar)

- Bij benoeming van een lid tot lid van verdienste en/of erelid

- Bij huwelijk van een lid

- Bij overlijden van een lid, zijn/haar partner of kind

- Overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur

art 14. Clubblad, website en (social) media

De inhoud en strekking van de artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen

niet schaden

art 15. Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten



art 16. Gedragsregels

Het bestuur kan gedragsregels opstellen en wijzigen. Deze gedragsregels zijn onderdeel van

het huishoudelijk reglement

art 17. Wijzigen van het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de

Algemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat wijziging

van dit reglement wordt voorgesteld. De termijn tot oproeping van de Algemene Leden

Vergadering is tenminste 14 dagen

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het

voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe

geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop

de vergadering wordt gehouden. Hiernaast wordt de voorgestelde wijziging tenminste 14

dagen voor de vergadering op de website of anderszins gepubliceerd.

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3e van de

uitgebrachte stemmen.

art 18. Slotbepaling

1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen dit Huishoudelijk Reglement

2. In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van …….

Het Bestuur


