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Artikel 1 – lidmaatschap
Elk lid ontvangt bij inschrijving via e-mail een bewijs van
lidmaatschap tegen betaling van de door het lid verschuldigde
contributie. Deze e-mail vermeldt het soort lidmaatschap en bij
bijzondere leden zo nodig de bijzondere voorwaarden.
De leden hebben op vertoon van voornoemde e-mail toegang
tot alle door de vereniging georganiseerde oefeningen en
wedstrijden, tenzij het bestuur op grond van het bijzonder
lidmaatschap bepaalde rechten heeft uitgezonderd.
De leden zijn verplicht de ledenadministratie schriftelijk of via
e-mail te informeren over een adreswijziging.
Mededelingen en andere informatie toegezonden aan de in de
ledenadministratie bekende (e-mail) adressen zijn voor de
leden bindend.
N.b. in afwijking op de statuten is tijdens de Algemene Leden Vergadering over 2015
besloten om het verenigingsjaar te laten lopen van 1 augustus tot en met 31 juli met een
opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 2 – het bestuur
Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden
hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten, die door de
leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst van handtekeningen van
tenminste vijf leden, die de betrokken kandidaten steunen, te worden ingediend bij de
secretaris uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering, waarop de verkiezing
zal plaatsvinden.

Artikel 3 – de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde, waarin het
gevraagd wordt. Hij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde
onderwerp het woord te verlenen.
Bij ontstentenis of verhindering wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter, de
secretaris of de penningmeester.

Artikel 4 – de secretaris
De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering bij, zorgt dat de
bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering worden bijeengeroepen en voert alle
correspondentie van de vereniging.
Voorts verzorgt hij de communicatie richting media, de verzending van nieuwsbrieven en het
actueel houden van de (social media) website(s).
Hij is zorgt voor archivering van relevante documentatie.
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Artikel 5 – de penningmeester
De penningmeester beheert de gelden van de
vereniging en zorgt voor het innen van de contributies,
donaties en andere vorderingen. Hij zorgt ervoor, dat
er geen grotere bedragen in contanten in kas heeft dan
€ 500,-.
Het meerdere wordt door hem gestort op de
bankrekening van de vereniging. Hij is verplicht zijn
boeken en bescheiden aan een door de
ledenvergadering te benoemen kascommissie over te
leggen en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.
Tevens is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie, deze kan hij delegeren aan een
ledenadministrateur. Hij is verplicht kopie te houden van alle stukken die van de vereniging
uitgaan.
De secretaris en de penningmeester zijn behoudens goedkeuring van de voorzitter bevoegd
om onder hun eigen verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen, bijvoorbeeld
aan commissieleden.

Artikel 6 – de kascommissie
De ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden, die tot
taak hebben de boeken en bescheiden van de penningmeester en de financiële jaarstukken
van de vereniging te controleren.
De kandidaatstelling van de leden van de kascommissie geschiedt op voorstel van het
bestuur staande de ledenvergadering, behoudens het recht van de leden om, door
tenminste vijf leden ondersteunde, tegenkandidaten te stellen. Het door de kascommissie
schriftelijk opgestelde verslag over haar bevindingen met betrekking tot de door haar
gevoerde controle wordt door een van de leden van de kascommissie op de
ledenvergadering voorgelezen.
De goedkeuring van het desbetreffende verslag door de ledenvergadering dechargeert de
kascommissie van haar taak. Tot de leden van de kascommissie kunnen niet worden gekozen
leden van het bestuur en juniorleden.
Leden van de kascommissie moeten steeds op 31 december van het afgelopen
verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Artikel 7 – de ledenvergadering
De leden worden schriftelijk met inachtneming van een termijn van
tenminste 10 dagen tot het bijwonen van de vergadering opgeroepen. De
oproep vermeldt de te behandelen punten.

Stemrecht hebben alleen de ter vergadering aanwezige leden, zulks met
inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 7 der statuten.
Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden

2017

3

Huishoudelijk Reglement – Badmintonvereniging Nerash
genomen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt in bijzondere situaties schriftelijk
gestemd. Indien echter de voorzitter of minstens tien der aanwezige leden schriftelijk
stemming over een bepaald onderwerp wensen, moet ook in dat geval schriftelijk worden
gestemd.
Wordt bij stemming over personen niet aanstonds een volstrekte meerderheid verkregen,
dan volgt een tweede vrije stemring. Wordt dan nog niet een volstrekte meerderheid
verkregen, dan volgt voor elke benoeming herstemming tussen
de twee kandidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben

verenigd.
Voorstellen over zaken waarover de stemmen staken worden geacht te zijn verworpen.
Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.
De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te
benoemen. Bij verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de
voorzitter van de vergadering of het stembureau, indien dit aanwezig is.
Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van één van de gestelde kandidaten
zijn van geen waarde.

Artikel 8 – de commissies
Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde
door het bestuur vast te stellen taken. De commissies staan onder leiding van ten minste
één bestuurslid en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 9 – slotbepalingen
Een voorstel tot wijziging van dit Reglement kan slechts door de ledenvergadering in
behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep als bedoeld in
artikel 7. van dit Reglement.

Een voorstel tot wijziging van dit Reglement kan slechts worden aangenomen, indien
tenminste 1/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering
aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen 4 weken met
inachtneming van een oproepingstermijn van één week, een tweede ledenvergadering
worden gehouden, welke ongeacht het aanwezige stemmen kan beslissen.
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