
 

Huishoudelijk reglement van de volleybalvereniging Mare Volley 
 
 
Algemeen: 
Artikel 1. 
Het huishoudelijk reglement regelt toepassingen van de in de statuten opgenomen bepalingen, 
alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging. 
 
 
Leden: 
Artikel 2. 
Aanvullend op artikel 5 van de statuten worden de leden als volgt onderverdeeld: 

1. Gewone leden: zijn zij die op 1 oktober van het dan beginnende verenigingsjaar de leeftijd van  
 18 jaar hebben bereikt. 
2. Jeugdleden: 

a. A jeugdleden: zijn zij die op 1 oktober van het dan beginnende verenigingsjaar de leeftijd 
van 16, maar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

b. B jeugdleden: zijn zij die op 1 oktober van het dan beginnende verenigingsjaar de leeftijd 
van 14 jaar, maar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 

c. C jeugdleden: zijn zij die op 1 oktober van het dan beginnende verenigingsjaar de 
leeftijd van 12 jaar, maar nog niet de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 

d. Mini's: zijn zij die op 1 oktober van het dan beginnende verenigingsjaar de leeftijd van 6 
jaar, maar nog niet de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. 

 
Stemrecht: 
Artikel 3. 
Aanvullend op artikel 16 van de statuten. 
Een stem hebben alleen die leden die op 1 oktober van het dan beginnende verenigingsjaar de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
 
Contributie/bijdrage: 
Artikel 4. 

a. Conform het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de statuten worden de leden voor het betalen van 
de contributie in categorieën ingedeeld: mini's, A jeugdleden, B jeugdleden,  
C jeugdleden alsmede gewone leden. Voor leeftijdsindeling zie artikel 2 van dit reglement. 

b. De hoogte van de te betalen contributie wordt voor de genoemde categorieën op voorstel  
van het bestuur, door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De vastgestelde contributie 
wordt in de notulen van de algemene ledenvergadering vastgelegd. 

 Indien noodzakelijk, behoudt het bestuur zich het recht voor de hoogte van de contributie 
tussentijds te wijzigen, echter alleen in nader overleg en met goedkeuring van de meerderheid 
der stemgerechtigden tijdens een bijzonder bijeengeroepen algemene ledenvergadering. 

c. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen. 

d. Boven de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie zijn de leden die 
aan de competitie deel wensen te nemen verplicht de daarvoor in rekening gebrachte kosten 
ineens en bij vooruit betaling te voldoen. 

 Wordt hieraan niet voldaan dan kan het betreffende lid door het bestuur worden uitgesloten 
van deelname aan de competitie. 

e. De leden zijn verplicht de contributie - met een minimum van 1 maand - bij vooruitbetaling per  
bank of postgiro te voldoen. 

 
 



 

Besluitvorming: 
Artikel 5. 
Om tot besluitvorming te komen op een algemene ledenvergadering dient de helft plus één van het 
aantal stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig te zijn. Op het vastgestelde aanvangsuur 
opent de voorzitter de vergadering. Hij telt het aantal stemgerechtigde leden en bij gebreke van het 
vereiste aantal stemgerechtigde leden sluit hij de vergadering. Na een wachttijd van 15 minuten wordt 
de vergadering wederom geopend door de voorzitter. Besluiten kunnen nu met meerderheid van 
stemmen worden genomen. 
De bepaling is tevens van toepassing op een bijzondere algemene ledenvergadering. 
 
Bestuur: 
Artikel 6. 
a. Het bestuur bestaat tenminste uit vijf meerderjarige en ten hoogste uit zeven meerderjarige 

personen, gekozen overeenkomstig artikel 11 van de statuten. 
b. Het bestuur kan voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester uit haar midden 

een plaatsvervanger/ster aanwijzen. 
c. In het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de vereniging zal niet 

meer dan één persoon uit één en dezelfde familie zitting mogen hebben. 
 
Bestuurstaak: 
Artikel 7. 
a. Conform artikel 12 van de statuten is het bestuur behoudens de beperkingen volgens de 

statuten en de bevoegdheden van de algemene ledenvergadering belast met de algemene 
leiding van de vereniging en het beheer van de eigendommen en is verantwoordelijk voor de 
goede gang van zaken in de vereniging. 

b. Het ziet toe op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en op de uitvoering 
van de besluiten genomen op de algemene ledenvergadering en van alle andere rechtsgeldig 
genomen besluiten. 

c. Aanvullend op artikel 18 van de statuten. 
 Het bestuur kan zich in haar taak doen bijstaan door de volgende commissies: 
 I. technische commissie; 

II. activiteitencommissie; 
III. wedstrijd- en scheidsrechter commissie; 

 IV. materialencommissie; 
 V. jeugdcommissie; 
 VI. publiciteitscommissie; 
 VII. sponsorcommissie; 
 Het bestuur is gerechtigd een nieuwe commissie in te stellen dan wel bestaande commissies 
 samen te voegen.  
d. De voorzitters/voorzitsters van de commissies worden door het bestuur in functie benoemd. 
e. Iedere commissie is verplicht op de algemene ledenvergadering schriftelijk  verslag uit te 

brengen omtrent hun werkzaamheden. 
f. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer verantwoording verschuldigd aan de leden 

van de algemene ledenvergadering. 
g. De voorzitter heeft het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van alle commissies bij te 
 wonen en heeft hierin een adviserende stem. Bij afwezigheid van de voorzitter stelt het 
 hoofdbestuur een plaatsvervanger aan. Deze treedt in alle rechten en verplichtingen van de 
 voorzitter. 
  
 
 
 



 

 De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en is belast met het opstellen of 
 van de notulen. Over het afgelopen verenigingsjaar brengt de secretaris in verslag uit in 
 algemene ledenvergadering door middel van een jaarverslag. De secretaris is 
 verantwoordelijk voor de te voeren correspondentie en de archivering van de 
 verenigingsstukken. 
 De penningmeester beheert de geldmiddelen op verantwoorde wijze en draagt zorg voor een 
 goede en overzichtelijke administratie hiervan. Van elke door hem geconstateerde afwijking 
 die de vereniging financieel kan benadelen, geeft de penningmeester kennis aan het bestuur. 
 Tijdens de algemene ledenvergadering geeft hij een financieel verslag/overzicht over het 
 afgelopen verenigingsjaar en stelt de begroting voor het komende verenigingsjaar voor. 
 

Algemene vergaderingen 
Artikel 8. 
Aanvullend op artikel 15 van de statuten. 

a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het hoofdbestuur geschiedt schriftelijk, met 
inachtneming van een termijn van tenminste twee weken, de dag van bijeenroeping en die 
van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de 
plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda). 

b. De leden van het hoofdbestuur die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend 
 hebben gemaakt kunnen tot de vergaderingen van het hoofdbestuur worden opgeroepen door 

 een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. 
c. De vergaderingen van het hoofdbestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door 

 degene die de vergadering bijeenroept. 
d. Een hoofdbestuurlid kan een ander hoofdbestuurslid schriftelijk volmacht verlenen om zich 

 ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als 
 schriftelijke volmacht. Een hoofdbestuurslid kan slechts één medehoofdbestuurslid ter 
 vergadering vertegenwoordigen. 
 
Tenue: 
Artikel 9. 

a. Het verenigingstenue wordt door het bestuur bepaald. 
b. Het bestuur heeft het recht maatregelen te nemen indien het voorgeschreven verenigingstenue 

van de leden niet aan de gestelde eisen voldoet. 
c. De leden zijn verplicht het door de vereniging voorgeschreven tenue bij officiële wedstrijden te  

dragen. 
d. Indien de vereniging door een bedrijf of enig andere instelling of particulier wordt gesponsord 

dan dient de kleding gedragen te worden die de sponsor ter beschikking stelt, dan wel dient 
aan de eisen van de sponsor omtrent de te dragen kleding te worden voldaan. 

 
 
Boetes: 
Artikel 10. 
Alle aan de vereniging opgelegde boetes voor door leden begane overtredingen kunnen, indien het 
bestuur dit beslist aan de desbetreffende leden in rekening worden gebracht, met de verplichting deze 
boete(s) geheel of gedeeltelijk aan de vereniging te betalen. Het betrokken lid dan wel de betrokken 
leden wordt of worden door het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van de aard van de boete, 
het te betalen bedrag en de termijn van betaling. 
 
Gedragingen: 
Artikel 11. 
Alle leden, bestuursleden en commissieleden dienen zich te onthouden van uitspraken die 
strijdig zijn met de doelstelling der vereniging. 



 

Aansprakelijkheid: 
Artikel 12. 
Bij verlies of diefstal, schade van en aan eigendommen van de leden, kan nooit de vereniging 
of het bestuur hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 
De leden nemen op eigen risico deel aan de trainingen en wedstrijden. 
 
Slotbepaling: 
Artikel 14. 

a. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement,  
alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen 
te kennen en deze na te komen. 

b. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene  
ledenvergadering worden behandeld. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk  
reglement  behoeft een meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen van de op 
die vergadering aanwezige leden. 

c. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die strijdig zijn met de wet of 
de statuten. 

d. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
 bestuur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 19 juli 2011 te Denekamp. 
 
     Het bestuur: 
 
 
 
 
 
 
     Voorzitter:   Bert Willemsen 
 
 
 
 
 
 
 
     Secretaris:   Roy Bruns 
 
 
 
 
 
 
 
     Penningmeester:  Ruud Veldscholten 


