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Lidmaatschap  
 

Artikel 1 

Het lidmaatschap kan men aanvragen door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging (statuten art. 6 lid 1). De statuten, het 
Huishoudelijk Reglement en de privacyverklaring van Sportclub Wijchen zijn op de website 
www.volleybalwijchen.nl na te lezen. Een aspirant lid heeft recht op 4 gratis proeftrainingen alvorens een 
lidmaatschap aan te vragen. Na acceptatie als lid van de vereniging door het bestuur en betaling van de 
contributie gaat het lidmaatschap in. 
 

Artikel 2 

Leden worden geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en 
de privacyverklaring. Zij accepteren de daarin gestelde bepalingen en alle beslissingen van het bestuur 
voortvloeiend uit deze bepalingen. Leden kunnen op hun verzoek in het bezit gesteld worden van een 
exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 

Artikel 3 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  
Beëindiging van het lidmaatschap moet geschieden conform het gestelde in artikel 8 van de statuten. 
 

Contributie Lidmaatschap 
 

Artikel 4 

Lid 1. De contributie moet in een keer worden voldaan voor het begin van het seizoen (1 september).  
 Uitzonderingen hierop zijn mogelijk na overleg met de penningmeester. 
Lid 2. De contributie moet betaald worden via de bankrekening van de vereniging. 
Lid 3. Wordt men in de loop van het verenigingsjaar lid, dan is er een kortingsregeling van kracht, deze 

wordt door de penningmeester in overleg met de rest van het bestuur vastgesteld. 
Lid 4. Bij te late afmelding voor het nieuwe seizoen (na 15 juni) is 1 kwartaal contributie verschuldigd. 

Vanaf 1 september is de gehele contributie verschuldigd.  
Lid 5. Seizoen loopt van 1 juli-1 juli jaar erop. 
 

Artikel 5 

Lid 1. Als leden ten aanzien van de contributie betaling in gebreke blijven kan het bestuur besluiten tot 
uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden tot het moment waarop de contributie geïnd is. 
Betrokkene wordt daarvan door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Lid 2. Heeft een lid binnen 4 weken na de betalingsdatum (genoemd in artikel 4 lid 1 van het 
Huishoudelijk reglement) niet aan de betalingsverplichtingen voldaan, dan is hij/zij na schriftelijke 
aanmaning van de penningmeester verplicht binnen twee weken na ontvangst van deze aanmaning 
de contributie te betalen. De kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van het lid. 
Deze kosten worden door het bestuur in voorkomende gevallen vastgesteld. Is twee weken na 
schriftelijke aanmaning nog niet aan de betalingsverplichting voldaan dan is vanaf dat moment 
wettelijke rente verschuldigd. Over vervolgens te nemen maatregelen beslist het bestuur in 
voorkomende gevallen. 

Lid 3. Eenzelfde procedure als genoemd in art 5 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement is ook van   
        toepassing op andere door de leden te betalen kosten. 
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Lid 4. Ieder lid is de hele contributie verschuldigd. In geval van zwangerschap of ziekte of blessure 
(minimaal 4 maanden) of beëindiging van het lidmaatschap wegens verhuizing buiten Wijchen, is de 
datum van de schriftelijke melding (achteraf) hiervan doorslaggevend voor de vaststelling van de 
eventuele restitutie van contributie voor het lopende seizoen, of korting op de contributie voor het 
volgende seizoen. 

 

Kleding 
 

Artikel 6 

Elk lid van de vereniging wordt dringend verzocht bij het spelen van competitiewedstrijden en toernooien 
in het door de vereniging voorgeschreven tenue te spelen. Sportclub Wijchen heeft reserve tenues ter 
beschikking voor (aspirant) leden. 
 

Vergoedingen 
 

Artikel 7 

Geen enkel lid van de vereniging geniet enig geldelijk voordeel uit de kas of uit andere financiële middelen 
van de vereniging. 
 

Artikel 8 

Een redelijke onkostenvergoeding kan echter door het bestuur worden toegekend aan die leden , die uit 
hoofde van hun functie uitgaven moeten doen, indien zij door het bestuur hiervoor zijn gemachtigd. 
 

Bestuur 
 

Artikel 9 

Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van secretaris en 
penningmeester kan eventueel door 1 persoon worden uitgeoefend. 
 

Artikel 10 

De bestuursleden treden conform het gestelde in art. 10 lid 4 van de statuten om de drie (3) jaar af volgens 
een nog te bepalen rooster. De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, met dien verstande dat zij na een 
zittingsperiode van zes jaren niet meer herkiesbaar zijn, dit behoudens dispensatie van de algemene 
ledenvergadering. Bij tussentijdse bestuurswisseling neemt de nieuwe bestuurder op het rooster van 
aftreden de plaats in van zijn voorganger. Dit om redenen van continuïteit. 
 

Artikel 11 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen en bezittingen van de 

vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en voor 
uitvoering van genomen besluiten. 
 

Artikel 12 

Voor het doen van uitgaven, welke niet in de begroting zijn voorzien en welke de post “onvoorzien” in de 
begroting te boven gaan, dient het bestuur eenstemmig en voltallig besluiten te nemen. Voor het doen van 
uitgaven die groter zijn dan €1000,-- dient het bestuur ook voltallig en eenstemmig te besluiten. Wanneer 
deze besluiten niet de steun van alle bestuursleden krijgen, is toestemming van de ledenvergadering 
noodzakelijk. 
De post “onvoorzien” mag niet meer dan 5% van de jaarlijkse begroting bedragen. 



 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCLUB WIJCHEN        

 
 

Huishoudelijk reglement Sportclub Wijchen Pagina 3 

Artikel 13 

In tussentijdse vacatures wordt binnen 4 maanden voorzien door het bestuur. De tussentijds benoemde 
persoon blijft aan tot de eerstvolgende ledenvergadering. Het bestuur informeert de leden schriftelijk over 
deze aanstellingen. 
 

Artikel 14 

Kandidaatstelling voor alle functies geschiedt schriftelijk bij het secretariaat. De kandidaatstelling dient te 
worden vergezeld van een verklaring waarin de kandidaat zich bereid verklaart een benoeming te 
aanvaarden. 
De kandidaatstelling voor bestuursfuncties moet uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 

ledenvergadering waarop de verkiezing plaatsvindt bij het secretariaat zijn. Voor andere functies kan een 
kandidaatstelling plaatsvinden tot het tijdstip van aanvang van bedoelde vergaderingen. 
 

Artikel 15 

De vereniging is verplicht tot het hebben van de volgende commissies: 
Lid 1.  Kascontrole commissie 

Deze bestaat uit twee leden, de leden worden in de algemene ledenvergadering en kunnen 
maximaal twee jaar commissie lid blijven. Ieder jaar is een lid aftredend. De kascontrole commissie 
heeft tot taak kas en administratie van de penningmeester minstens één maal per jaar te 
controleren en daarvan op de ledenvergadering verslag te doen. 

Lid 2. Commissie van beroep 
Deze zal bestaan uit drie leden, voor een periode van twee jaar benoemd door de algemene 
ledenvergadering. Leden die, nadat ze een schriftelijk een met reden omkleed protest hebben 
ingediend bij het bestuur, het niet eens zijn met het door het bestuur genomen besluit, kunnen 
binnen twee weken (statuten art. 7a) na dat besluit wederom schriftelijk en goed gemotiveerd in 
beroep gaan bij deze commissie. Binnen een redelijke termijn doet de commissie van beroep een 
uitspraak die voor alle partijen bindend is. 
 

Competitie 
 

Artikel 16 
Lid 1.  Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering  vastgesteld met hoeveel teams het komende seizoen 

aan welke competitie wordt deelgenomen en uit hoeveel dames en/of heren het team maximaal kan 
bestaan. 

Lid 2. Bij de samenstelling van een competitieteam krijgen leden die een voorgaand jaar hebben deelgenomen in 
het betreffende team voorrang. 

Lid 3. Bij vacatures in het team wordt vastgesteld of het om een vacature voor een man/vrouw gaat en is 
vervolgens speelsterkte en ervaring van belang. De aanvoerder heeft namens het team een stem in de keuze 
voor een nieuw competitieteam lid. 

 

Boetes & Proceskosten 
 

Artikel 17 

De door de Nevobo opgelegde boetes en / of proceskosten welke zijn veroorzaakt verzuim of nalatigheid 
van een lid of een team, dienen door dat lid (of team) te worden voldaan. 
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Wanneer een scheidsrechter zijn taak (als scheidsrechter) verwaarloosd en daarvoor door de 

Nevobo een boete krijgt opgelegd, kan deze boete voor zijn of haar rekening komen. Dit ter 

beoordeling van het bestuur. 
 

Vergaderingen 
 

Artikel 18 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als (minimaal twee) bestuursleden dit wenselijk achten. Een vergadering 
ter voorbereiding van een ledenvergadering dient voltallig te zijn. 
Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen door het voltallige bestuur worden genomen. Besluiten worden 
genomen door eenstemmigheid. Indien het bestuur niet tot een besluit kan komen dient de 
ledenvergadering bijeen te worden geroepen om op die manier tot een besluit te komen.  
Het bestuur verplicht zich minimaal twee maal per jaar bijeen te komen. 
 

Artikel 19 

Van elke ledenvergadering dient een verslag te worden gemaakt. Dit verslag wordt in de 

eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld. 
 

Slotbepalingen 
 

Artikel 20  

Aan dit huishoudelijk reglement kunnen bijlagen worden gevoegd. 
 

Artikel 21 

In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement en de Statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
 

Artikel 22 

Dit Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde door een besluit van de ledenvergadering van Sportclub 
Wijchen worden gewijzigd of aangevuld. 
 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Sportclub Wijchen van  
15 mei 2017 
 

Het bestuur van Sportclub Wijchen 
 

Bert van Breugel   Judy van Hout     Wiljo Straten 

Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 
 


