HUISHOUDETIJK REGTEM ENT VAN SPORTVEREN!GING SPORTCLUB GROESSEN.

tEDEN.

Artikel 1.
De
1.

vereniging kent:

jeugd en senioren leden

2. Leden van verdienste
3. Ereleden
4. Leden Club van 50
5. Begunstigers

JEUGD EN SENIOREN IEDEN.

Artikel2.
Jeugd en senioren leden zijn gerechtigd aan trainingen, wedstrijden, toernooien en dergelijke deel te nemen
op voorwaarde dat zij door de vereniging aangemeld zijn bij de betreffende sportbond.
Jeugd en senioren leden kunnen ook voor de vereniging actief zijn als kaderlid en/of vrijwilliger.

TEDEN VAN VERD!ENSTE.

Artikel 3.
Leden van verdienste zijn leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging bij de uitoefening
van bijzondere taken en/of functies. Zij worden op voordracht van het bestuur of van tenminste tien
stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering met tenminste 213 van de uitgebrachte geldige
stemmen als lid van verdienste benoemd. De voorwaarden tot zo'n benoeming zijn verder vastgelegd in een
bestu u rsbeslu it.

EREtEDEN.

Artikel4.
Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van
het algemeen bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering met
tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd. De voorwaarden tot

benoeming zijn verder vastgelegd in een bestuursbesluit.

TEDEN CLUB VAN 50.

Artikel5.
Leden van de Club van 50 zijn niet gerechtigd tot deelneming aan trainingen en wedstrijden maar hebben wel
toegang tot activiteiten. Zij steunen de vereniging middels een jaarlijks door de algemene ledenvergadering
vast te stellen bijdrage. Club van 50 leden hebben ook toegang tot en stemrecht op ledenvergaderingen en
kunnen een functie binnen de vereniging bekleden.

BEGUNSTIGERS.

Artikel 6.
Begunstigers zijn niet gerechtigd tot deelneming aan trainingen, wedstrijden en activiteiten. Zij steunen de
vereniging middels een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bijdrage. Begunstigers hebben geen toegang
en geen stemrecht op ledenvergaderingen.
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TIDMAATSCHAP.

Artikel 7

t.

2.

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de wedstrijdsecretaris namens
het bestuur. De wedstrijdsecretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan
beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap de toestemming van hun wettelijke
vertegenwoordiger nodig. De kosten voor de aanmelding van leden wordt jaarlijks door de algemene
vergadering vastgesteld en dient bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan doch
uiterlijk tegelijkertijd met de Le verschuldigde termijn.
De aanvraag van het lidmaatschap wordt gedaan via een bij de wedstrijdsecretaris of secretaris
verkrijgbaar (digitaal) aanmeldformulier, waarbij toestemming tot inning van de verschuldigde
termijnen via een automatische incasso van de bankrekening, een verplichting op het aanmeldformulier
is.

Het aantal incassotermijnen alsmede de tijdstippen binnen het verenigingsjaar waarop deze
incassotermijnen bij de bank plaatsvinden worden vastgesteld door het bestuur.

Het bestuur kan van een lid verlangen, dat de in het aanmeldformulier verstrekte gegevens met
deugdelijke bewijzen worden gestaafd alvorens het lid wordt toegelaten.
Het bestuur is bevoegd aan de betreffende sportbonden alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden,

met betrekking tot de sportbeoefening, te verstrekken.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient tijdig schriftelijk te geschieden conform het bepaalde
in artikel 8 "einde lidmaatschap" van de statuten bij de wedstrijdsecretaris namens het bestuur.

JAARUJKSE CONTRTBUTTE EN/OF BUDRAGE(S).

ArtikelS.
t. De contributie en/of bijdrage(s) over het verenigingsjaar worden jaarlijks door de algemene
vergadering vastgesteld rekening houdend met de door het bestuur opgestelde begroting
alsmede een CBS consumenten-prijsindexcijfer. De leden kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld, die een verschillende contributie en/of bijdrage betalen.

2.

3.

Leden die tussentijds opzeggen blijven hun volledige contributie en/of bijdrage(s)over het hele lopende
verenigingsjaar verschuldigd conform onze statuten alsmede de explicíete vermelding hierover op het
aanmeldformulier.
Leden die geblesseerd zijn geweest en daardoor langer dan 3 maanden niet aan training en/of
sportwedstrijden hebben deelgenomen, hebben de mogelijkheid om na afloop van de blessureperiode
een gedeeltelijke teruggave van hun contributie aan te vragen. Er geldt een eigen risico van 3 maanden.
Zij kunnen hiervoor achteraf tot uiterlijk l juni van het lopende seizoen een schriftelijk verzoek indienen
bij de penningmeester. ln dit verzoek staat tenminste vermeld het team, de aanvangs- en einddatum
van de blessure, een omschrijving van de blessure en de genomen herstelmaatregelen. Een verzoek
ingediend na l juni van het lopende seizoen wordt niet meer in behandeling genomen.
Let op: Op de kleding- en bondsbijdrage wordt geen teruggave verleend.
Deze teruggaveregeling geldt ook voor leden die langer dan 4 maanden in het buitenland verblijven
vanwege een schoolstage.
De reductieregeling geldt niet voor bijzondere buiten de vereniging liggende omstandigheden die de

vereniging treffen.
4.

Ereleden, leden van verdienste en niet-actief sportende bestuursleden zijn vrij van contributiebetaling. Tevens kan het bestuur aan leden, die zich verdienstelijk maken voor de vereniging reductie

verlenen tot betaling van contributie.
5.

Als een termijn of boete niet tijdig wordt voldaan, dan kan per direct niet meer aan trainingen en/of
wedstrijden worden deelgenomen door het betreffende lid. Dit totdat volledige betaling

versie ALV van 12 opril 2027

---J{

2

ffi

heeft plaatsgevonden. Overigens zijn leden verplicht om per direct de reden van een stornering, met
opgave van reden, schriftelijk te melden bij de penningmeester.
Bij iedere aanmaning en/of extra incassoverzoek kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De
hoogte van deze extra kosten worden door het bestuur vastgesteld.
Bij een speel- en trainingsverbod worden o.a. het betreffende lid, de wedstrijdsecretaris en de
teamverantwoordelijke schriftelijk gelnformeerd over de gang van zaken.
6.

Leden die niet actief aan het verenigingsleven deelnemen, maar wel lid van de vereniging willen worden
of blijven (Cv50-leden conform artikel 5), betalen een bijdrage die jaarlijks door de algemene
vergaderi ng wordt vastgesteld.

7.

Leden die alleen traininggeven en/of een team coachen/begeleiden betalen geen jaarlijkse bijdrage aan
de vereniging en zijn in beginsel niet aangemeld als bondslid bij de betreffende sportbond tenzij zij dit
uit hoofde van hun functie wel dienen te zijn (zie ook statuten artikel 4 lid 2 a+b). Ook zij dienen bij
aanvang van hun werkzaamheden een volledig aanmeldformulier voor de ledenadministratie van de
vereniging in te vullen waar nodig vergezeld van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (zie HR

artikel 15).
BESTUUR.

Artikel9

t.

Het bestuur bestaat tenminste uit 3 meerderjarige personen conform statuten artikel 9 lid 1a.
Echter de gewenste bezetting zijn minimaal de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester
aangevuld met tenminste 3 overige bestuursleden (het liefst 4 personen i.v.m. oneven aantal).
De algemene vergadering bepaalt het aantal overige bestuursleden. Het bestuur bepaalt welke taak ieder
der overige bestuursleden zal hebben te vervullen. Het bestuur zal dit mededelen aan de leden.
Taken van de overige bestuursleden zijn o.a.:
voetbal zaken

-

2.

commerciële zaken
accommodatie zaken
algemene zaken
HCl-zaken (dit kan ook'n lid von het dagelijks bestuur zijn).

Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het
huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
de algemene leiding van zaken;
de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

a.
b.
c.
d.

3.

Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 2 maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster.
Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls de bestuursleden dit wensen.

4.

Een oproep voor een vergadering door de secretaris dient minimaal 48 uur voor aanvang van de
vergadering in het bezit van de andere bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van
andere bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5.

Een bestuursvergadering is

6.

lndien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de
meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het
Srootste stemmenaantal. lndien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

tot besluiten bevoegd

als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

versie ALV van 72 april 2027

po

3

raof doge lij ks bestu

u r.:

w

DAGELIJKS BESTUUR.

Artikel 10
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt
alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks
bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

a.)

-

Taken van de voorzitter:
geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
onderhoudt de contacten met externe instanties zoals de gemeente tenzij hij deze taak aan een
ander bestuurslid heeft overgedragen.
is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander
bestu urslid heeft overgedragen.

b.) Taken van de secretaris:

-

voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem
uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te
bewaren.

-

heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege
zijn toevertrouwd;

zorgt voor het bijeenroepen van leden- en bestuursvergaderingen;
zorgt voor notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen;
zorgt voor plaatsen nieuwsitems op de website en/of nieuwsbrief en/of social media;
zorgt voor bekendmakingen van veranderingen in de statuten en reglementen;
houdt een voor het bestuur toegankelijke lijst bij, waarin tenminste de namen, adressen,
woonplaatsen en emailadressen staan van alle leden, leden van verdienste, ereleden, leden Cv50,
donateurs alsmede onze vrijwilligers zijn opgenomen rekening houdend met de geldende privacy
regels.

c.)

-

-

Taken van de penningmeester:
beheert de gelden van de vereniging;
zorgt voor het (laten) innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle
door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
onderhoudt contacten met de bank, de Belastingdienst, het UWV en andere instanties;
brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en overlegt daarbij de
balans alsmede de staat van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar;
licht de begroting toe voor het komende verenigingsjaar;
legt de financiële verantwoording af mede namens het bestuur.

coM M rssrES/wERKG ROEPE N.
Artikel 11.
De in artikel 10 lid 4 van de statuten bedoelde commissies zijn thans:
a. kantine commissie
b. sponsor commissie
c. fair Play commissie (ad hoc)

d. website en soclal media commissie
e, activiteiten commissie
f. materialen/kleding commissie
g. club van 50 commissie
h. scheidsrechters commissie
i. technische commissie
De

l.
2.
3.
4.

thans bestaande werkgroepen zijn onder andere:
maandagmorgenploeg

contributiebeheer
belijningspeelvelden
kassa

L'elftal
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Andere commissies en werkgroepen kunnen door de algemene vergadering en/of door het bestuur worden
ingesteld. Bestaande commissies en werkgroepen kunnen door de algemene vergadering en/of het bestuur
ook worden opgeheven en/of tijdelijk inactief worden gemaakt.
Alle commissies en werkgroepen staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling
van zijn taak.

Het uitoefenen van een vrijwilligerstaak geeft geen automatisch recht op een lidmaatschap. Het bestuur kan
vrijwilligers wel toegang geven tot evenementen zoals seizoenopening/-afsluiting, nieuwjaarsreceptie,
vrijwilligersavond, etc. Het bestuur kan besluiten om voor bepaalde evenementen een financiële bijdrage te
vragen.

Met uitzondering van de kascommissie, waarvan de werkwijze in de statuten is aangegeven, geeft het
bestuur per commissie en werkgroep aan welke taken en bevoegdheden worden gedelegeerd en op welke
wijze elke commissie en werkgroep verantwoording dient af te leggen aan het bestuur.
Leden van een commissie of werkgroep kunnen geen contracten en/of overeenkomsten aangaan. Dit is
voorbehouden aan het bestuur. Een commissie is ook niet beslissingsbevoegd omtrent financiële zaken. Deze
dienen voorgelegd te worden bij het bestuur van de vereniging, voorzien van een duidelijk Plan van Aanpak
of een schriftelijke motivatie. Deze informatie wordt toegevoegd aan de agenda voor de bestuursvergadering
zodat bestuursleden zich in kunnen lezen/voorbereiden.
De benoeming tot lid van een commissie en/of werkgroep geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor
onbepaalde tijd of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

CtUBKtEUREN.

Artikel12.
Het uniforme wedstrijdentenue voor de spelers (behalve voor de doelverdediger) bestaat uit:
groen (met clublogo en waar nodig een borst-/rugnummer)

Shirt:

Broek: wit
Kousen: groen
KTEDINGFONDS, RECIAMEOPDRUK & SPONSOREN.

Artikel 13.
Het doel van het kledingfonds is om alle teams te voorzien van nette en identieke wedstrijdkleding. De
jaarlijkse bijdrage aan het kledingfonds wordt vastgesteld op de algemene vergadering. Alle betalende

spelende leden (behalve leden die alleen trainen) nemen verplicht deel aan het kledingfonds. Deze
kledingbijdrage wordt tezamen met de contributie geïnd.
Het shirt wordt voorzien van het kleuren clublogo van de vereniging. De levensduur van de kleding wordt
door het bestuur in samenspraak met de materialen/kleding commíssie vastgesteld. De verenging heeft een

kledingcontract met een leverancier en een kledingmerk. Andere merken kleding dan door de vereniging
overeengekomen in het kledingcontract zijn niet toegestaan.
Bedrukking van het wedstrijdtenue van een team met een sponsoropdruk is mogelijk na schriftelijk verzoek
aan de sponsorcommissie en instemming van het bestuur. De reclameopdruk op een tenue moet voldoen aan
de richtlijnen van de betreffende sportbond.
Sponsoren hebben slechts een zakelijke overeenkomst voor bepaalde tijd of een specifiek project met de
vereniging. Zij hebben geen stemrecht op en geen toegang tot de algemene vergadering.

VE

RTROUWENSCONTACTPERSOON.

Artikel 14.
Door het bestuur is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De naam van deze persoon staatvermeld op
de website van de vereniging.
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VERKTARING OMTRENT HET GEDRAG.

Artikel15
Leden die werken met minderjarigen dienen bij aanvang van deze werkzaamheden een voor deze groep
actuele VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) af te geven aan het bestuur. Het bestuur kan
besluiten voor leden met andere functies ook een geldige VOG-verklaring te verlangen.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN IEDEN.

Artikel16.
Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en
plichten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bij toetreding als lid hebben zij recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement
(zelf te downloaden op de website van de vereniging).

Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur
niet anders is bepaald.
Zij hebben het recht om op een positieve wijze voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te
dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen
behandelen ofte doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek
bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
Zij hebben de plicht de wedstrijdsecretaris zo spoedig mogelíjk schriftelijk in kennis te stellen van de
verandering van hun adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, etc.
Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie, bijdrages of boete.
Zij hebben de plicht om de voorschriften van de sportbond na te leven.
Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging (waaronder het Fair Play
reglement (zie website von de vereniging), alsmede van de door het bestuur of door het bestuur
aangewezen commissies gegeven richtlijnen.

FAIR PIAY-REGtEMENT.

ArtikellT.
ln artikel 7 van de statuten staat het straffen beschreven. De vereniging beschikt daarnaast over een Fair Play
Reglement waarin ook de procedure van bestraffing en het verweer is opgenomen. De recentste versie staat
gepubliceerd op de website van de vereniging.

TRAKTATIE.

Artikel 18.
Bij het behalen van een kampioenschap of promotie is er in overleg met het bestuur een aantal gratis
consumpties in het clubgebouw beschikbaar voor het betreffende team en hun begeleiders. Het bestuur
heeft hiervoor een regeling opgesteld welke wordt uitgevoerd in samenspraak met de kantinebeheerder.
De teamverantwoordelijke zal zo ver mogelijk van te voren de kantinebeheerder in kennis stellen van een te
verwachten komst in de kantine zodat de kantinebeheerder het een en ander tijdig kan inkopen en/of kan
organiseren met zijn team.
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PARTNER HCL (HANDBAL).

Artikel19.

!.

Met ingang van het verenigingsja ar 2O2L-2022 de handbal afdeling te laten uitvoeren door een nieuw
op te richten vereniging HCL (Handbal Combinatie de Liemers). Deze vereniging HCL wordt door
Sportclub Groessen samen met s.v. Loo notarieel opgericht. HCL heeft ten doel de handbalsport te
beoefenen voor Sportclub Groessen en s.v. Loo, waarbij beide verenigingen een thuisbasis zullen blijven

voor HCL-leden.
Het bestuur kan voor het deelnemen aan activiteiten door HCL-Ieden op sportpark Heggeakkers een
financiële bijdrage vaststellen.
Een bestuurslid van HCL (tevens lid van Sportclub Groessen) zal als vertegenwoordiger namens HCL
plaatsnemen in het bestuur van Sportclub Groessen. Zie ook ortikel 9 lid 1 bij bullet'r HCL-zoken".

Het beachhandbalveld met omkleedmogelijkheid op sportpark Heggeakkers kan door HCL met voorrang
voor onbepaalde tijd om niet gebruikt worden voor reguliere trainingen, wedstrijden, toernooien en
dergelijke. De planning voor het gebruik van speel- en vergaderaccommodatie op sportpark
Heggeakkers zal tijdig door HCL vooraf bij het bestuur kenbaar gemaakt worden. Waar nodig zal een
onderlinge afstemming nodig zijn.
Partijen zullen bovengenoemde zaken alsmede een aantal overige zaken nader vastleggen in een
gezamenlijke sa menwerki ngsovereenkomst.
5.

Over handbal gerelateerde zaken op sportpark Heggeakkers zal het bestuur van Sportclub Groessen
advies vragen aan het bestuur van HCL waarbij het oordeel van HCL goed zal worden afgewogen en
meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

WIJZIGING HUISHOUDETlJK RGETEMENT.

Artikel20.

L.

Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk
reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet

tenminste 14 dagen bedragen.

2.

3.

Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschíkte plaats voor de leden ter
inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het clubblad en/of in een nieuwsbrief en/of op de website en/of door middel van een mailing aan
de leden van de vereniging gepubliceerd.
Een besluit

tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste

213 van de uitgebrachte

geldige stemmen.

4.

Een wijziging van het huishoudelijk reglement treedt direct in werking nadat hiervan mededeling is
gedaan in het clubblad en/of in een nieuwsbrief en/of op de website en/of door middel van een mailing
aan de leden van de vereniging.

STOTBEPALING

Artikel2l.
ln alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. leder lid wordt geacht
de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig
vastgestelde en behoorlijk kenbaar gemaakte regels en bepalingen. leder lid kan een exemplaar van de
statuten en het huishoudelijk reglement downloaden op de website van de vereniging.
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergodering von Sportvereniging Sportclub
Groessen op 72

opril 202L.
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