Huishoudelijk Reglement
Algemeen
Artikel 1
De vereniging is genaamd: Hockey Club Nieuwkoop en is gevestigd te Nieuwkoop
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel gedurende het hockeyseizoen uitsluitend het hockeyspel te
beoefenen.

Leden
Artikel 3
De vereniging bestaat uit mannelijke en vrouwelijke leden:
a. actieve leden
b. ondersteunende leden
c. ereleden
d. leden van verdienste
Artikel 4
Actieve leden zijn zij, die in de vereniging de hockeysport beoefenen, zoals omschreven in
artikel 2.
Artikel 5
De actieve leden worden onderscheiden in:
a. standaard actieve leden
b. trainingsleden
Standaard actieve leden zijn die leden, die gedurende het hockeyseizoen regelmatig in
verenigingsverband de hockeysport beoefenen, zoals omschreven in artikel 2.
Trainingsleden zijn die leden, die gedurende het hockeyseizoen niet elk weekend in
verenigingsverband de hockeysport kunnen of willen beoefenen. Zij kunnen niet vast opgesteld
worden in een elftal der vereniging. Wanneer deze leden een bepaald weekend beschikbaar zijn,
kunnen zij dit bekend maken bij de Technische commissie. De mogelijkheid bestaat, dat buitenleden
in een weekend waarin zij beschikbaar zijn, niet in een elftal opgesteld kunnen worden.
Beide categorieën actieve leden worden onderscheiden in:
a. senior leden
b. junior leden
c. jongste jeugd leden
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Senior leden zijn zij, die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn; junior
leden zijn zij, die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar, doch ouder zijn
dan 13 jaar; jongste jeugd leden zijn zij, die op 1 januari van het lopende verengingsjaar 13 jaar of
jonger zijn.
Artikel 6
Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging steunen, door een jaarlijkse bijdrage of door een
bijdrage ineens, zonder aan de in Artikel 2 genoemde spelen deel te nemen; zij hebben een
adviserende stem. Zie verder Artikel 6 van de Statuten.
Artikel 7
Ereleden zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder en langdurig hebben verdienstelijk
gemaakt en daartoe door een algemene ledenvergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur
of van tenminste 5 leden met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen worden benoemd. Zij
zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en hebben bovendien op bestuursvergaderingen
toegang en een adviserende stem. Zij ontvangen gratis een reglement. Zij treden verder in dezelfde
rechten als de actieve leden.
Artikel 8
Leden van verdienste zijn leden, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de
erkentelijkheid van de vereniging; zij worden door het bestuur benoemd. Zijn hebben geen
stemrecht.
Artikel 9
Men kan slechts lid zijn van één hockeyvereniging, behoudens goedkeuring van het bestuur, dat te
dezen advies en goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond dient te vragen en te
verkrijgen.
Artikel 10
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging
b. royement
c. overlijden
Artikel 11
De schriftelijke opzegging van het lidmaatschap moet ten minste 1 maand (doch uiterlijk 1 juni) voor
het ingaan van een nieuw verenigingsjaar geschieden bij het secretariaat van de vereniging. Hiervan
kan door het bestuur dispensatie worden verleend, indien deze opzegging geschiedde wegens
verhuizing naar buiten de stad of op grond van een medisch advies of wegens naar oordeel van het
bestuur daarmede gelijkstaande redenen.
Artikel 12
Indien de opzegging van het lidmaatschap geschiedt na de in Artikel 11 genoemde datum, dan is het
lid nog contributie verschuldigd voor het daaraan volgende verenigingsjaar.
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Een uitgetreden lid blijft gehouden tot nakoming der financiële verplichtingen, ingevolge de
bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement door de vereniging aangegaan.
Artikel 13
Elk lid, dat haar lidmaatschap niet overeenkomstig de op de factuur gemelde betaaltermijn voldoet
en ook na enkele betalingsverzoeken haar factuur niet heeft betaald, kan door het bestuur worden
geschorst. Volgt de betaling niet binnen één maand na de schorsing, dan kan het bestuur bedoeld lid
royeren. Het bestuur is gehouden een zodanig besluit in de eerstvolgende ledenvergadering ter
kennis van de leden te brengen. Het bestuur heeft tevens de mogelijkheid om een boete op te leggen
indien een lid na het tweede betalingsverzoek niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De hoogte
van de boete wordt bepaald in de algemene ledenvergadering.
Artikel 14
Wegens schuld geroyeerde leden kunnen op voorstel van het bestuur, indien zij hun achterstallige
contributie hebben aangezuiverd, weer als lid worden toegelaten.
Artikel 15
Elk lid kan worden ontzet uit het lidmaatschap, wegens ergerlijke levenswandel en in het algemeen
wegens elke daad, die in strijd is met het doel van de vereniging of aan de bereiking van dat deel
schade kan toebrengen. Hierover moet door een algemene ledenvergadering worden beslist. De
betrokkene heeft het recht zich op deze vergadering te verantwoorden.
Artikel 16
Alle leden zijn verplicht bij verandering van woonplaats en/of woonadres hiervan onverwijld
schriftelijk kennis te geven aan de secretaris.
Artikel 17
Wordt door één of meer leden schade toegebracht aan materiaal, dat het eigendom is van de
vereniging of wel in bruikleen aan de vereniging is afgestaan, dan beslist het bestuur op wiens kosten
de schade zal worden verhaald.
Artikel 18
Ieder lid wordt geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen, deze zijn gepubliceerd
op de website van Hockeyclub Nieuwkoop.
Artikel 19
Ondersteunende leden hebben toegang tot alle wedstrijden, leden vergaderingen en bijeenkomsten
van de vereniging.
Artikel 20
Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de Statuten en de daarop gegronde
reglementen. Het vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het wordt gekozen voor de
tijd van één jaar en treedt in de jaarlijkse vergadering in zijn geheel af.

Huishoudelijk Reglement Hockey Club Nieuwkoop

3

Artikel 21
Het bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 personen, te weten: voorzitter, secretaris,
penningmeester, wedstrijdsecretaris en 1 tot 5 commissarissen. Zij worden jaarlijks op de algemene
ledenvergadering bij meerderheid van stemmen door de actieve leden uit hun midden gekozen. De
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur of
door ten minste 5 leden overeenkomstig de richtlijnen genoemd in Artikel 44.
Artikel 22
De Voorzitter wordt het eerst door de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij besliste meerderheid
van stemmen in functie gekozen, daarna volgt de verkiezing van de overige bestuursleden, die de
functies in onderling overleg verdelen.
Artikel 23
Elk bestuurslid, die voor zijn functie bedankt, is verplicht deze (op verzoek van het bestuur)
gedurende 1 jaar te blijven waarnemen. Gedurende de periode waarin wordt waargenomen, zal het
bestuurslid niet langer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade ontstaan als
gevolg van (niet) uitgevoerde werkzaamheden.
Het bestuur heeft het recht, ontstane vacatures, in afwachting van de goedkeuring hierop in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering zelf aan te vullen. Indien evenwel in één zelfde
verenigingsjaar 2 of meer bestuursleden voor hun functie bedanken, dient een buitengewone
algemene ledenvergadering binnen één maand na het bedanken van het in tijdvolgorde laatst
aftredende bestuurslid te worden bijeengeroepen, teneinde zijn goedkeuring te hechten aan de
wijze, waarop in ontstane vacatures is voorzien.
Artikel 24
De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij heeft het recht te allen tijde inzage te
nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke stukken worden door hem mede
ondertekend. Hij brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag van het afgelopen
verenigingsjaar, waarin de gegevens van de verslagen van de commissies moeten worden
opgenomen. Hij heeft onder zijn berusting de door de vereniging behaalde ere-tekenen. Bij
ontsteltenis wordt hij vervangen door de vicevoorzitter.
Artikel 25
De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij is verplicht
van belangrijke stukken kopie te houden. Hij maakt de notulen van alle vergaderingen en zorgt, dat
deze na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en zichzelf worden
ondertekend.
Artikel 26
De penningsmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij zorgt
voor alle uitgaven zoveel mogelijk kwijting te ontvangen. Verder stelt hij zich, samen met de
voorzitter en de secretaris, aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa, die
aan de vereniging toebehoren of die zij in bruikleen heeft ontvangen en legt in de jaarlijkse algemene
ledenvergadering rekening en verantwoording over, die na in orde bevonden te zijn door de
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voorzitter, de secretaris en de commissie tot het inzien van de rekening en verantwoording worden
getekend. Goedkeuring strekt hem tot décharge. Hij mag niet tussentijds aftreden, tenzij de boeken
door de kascommissie zijn goedgekeurd.
Artikel 27
De wedstrijdsecretaris vormt de uitvoerende macht van de wedstrijdcommissie. Hij voert de
correspondentie en zorgt dat de leden tijdig bericht van de door hen te spelen wedstrijden krijgen.
Artikel 28
De commissarissen staan de overige bestuursleden in hun werkzaamheden, voor zover nodig, bij en
vervangen hen bij afwezigheid. Zij zijn belast met de handhaving van de orde tijdens de training etc.
en daar waar de vereniging in het openbaar optreedt.
Een van de commissarissen is belast met het beheer van de materialen. Deze is verplicht van de
onder zijn beheer gestelde materialen aantekening te houden en legt in de jaarlijkse algemene
ledenvergadering rekening en verantwoording over, welke na in orde bevonden te zijn strekt hem tot
décharge.
Een andere commissaris is belast met de registratie van de leden. Hij houdt een ledenlijst bij, waarin
nauwkeurig wordt aangegeven de datum van toetreding en bedanken van elk lid. Aan de leden van
het bestuur verschaft hij duplicaat ledenlijsten en houdt hen van alle veranderingen op de hoogte.
Artikel 29
Bestuursleden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor alle financiële schade, toegebracht aan de
vereniging door een daad of nalatigheid in hun functies gepleegd, behoudens beroep op de
ledenvergadering.
Artikel 30
Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen:
a. door de voorzitter
b. op voorstel van 2 bestuursleden
De agenda van deze vergaderingen dient uiterlijk 8 dagen voor de dag van de vergadering aan de
bestuursleden ter kennis te worden gebracht.
Een bestuursvergadering is slechts geldig indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
Een voorstel wordt in een bestuursvergadering als aangenomen beschouwd indien de meerderheid
van de aanwezige bestuursleden zich voor het voorstel verklaard. Bij staking van stemmen beslist de
voorzitter.
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Geldmiddelen
Artikel 31
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributie en entreegelden van de actieve leden
b. bijdragen van de ondersteunende leden
c. boeten, schenking en andere inkomsten
Artikel 32
De contributie van de actieve leden wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 33
De actieve leden moeten hun contributie bij vooruitbetaling voldoen, overeenkomstig de richtlijnen
jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen.
Artikel 34
De door de ondersteunende leden te betalen minimum bijdrage wordt op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 35
Oud-leden en leden genoemd in artikel 14 behoeven niet opnieuw entreegeld te betalen.
Artikel 36
Actieve leden kunnen middels een verzoek aan het bestuur tijdelijke vrijstelling of uitstel van betaling
krijgen.

De vergaderingen
Artikel 37
De vergaderingen zijn verdeeld in:
a. jaarlijkse algemene ledenvergaderingen
b. gewone ledenvergaderingen
c. buitengewone ledenvergaderingen
Bovengenoemde vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen; de agenda van deze
vergaderingen moet tenminste 14 dagen voor de dag van de vergadering aan de actieve leden
worden toegezonden. Dagtekening of poststempel waarop de beroeping is geschied, wordt geacht
de dag van de verzending te zijn.
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Artikel 38
De agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering dient tenminste te bevatten:
1.
Jaarverslag van de voorzitter
2.
Jaarverslag van de penningmeester
3.
Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris
4.
Jaarverslag technische commissie
5.
Rapport van de kascommissie
6.
Verkiezing van een voorzitter
7.
Verkiezing van de overige bestuursleden
8.
Rondvraag
Artikel 39
Buitengewone ledenvergaderingen hebben plaats wanneer tenminste dertig leden daarom
schriftelijk verzoeken onder opgave van de te behandelen punten. Het bestuur is dan verplicht het
bijeenroepen van een dergelijke vergadering binnen drie weken te doen plaatsvinden.
Blijft het bestuur in gebreke tot het bijeenroepen van een vergadering zoals in de eerste alinea is
omschreven, dan hebben de leden het recht zelf een vergadering bijeen te roepen. Door hen wordt
de voorzitter en de secretaris van een aldus bijeengeroepen vergadering aangewezen. De in een op
deze wijze bijeengeroepen vergadering genomen besluiten, hebben dezelfde rechtskracht als die,
genomen in een op de gewone wijze bijeengeroepen ledenvergadering.
Artikel 40
Voorstellen en kandidaatstellingen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering moeten tenminste
21 dagen voor deze vergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht, bij een door tenminste
5 leden ondertekend schrijven. Voorstellen voor andere ledenvergaderingen moeten aan dezelfde
eisen voldoen, doch deze moeten tenminste 3 dagen voor de vergadering het bestuur hebben
bereikt. De vergadering beslist of te laat binnengekomen voorstellen al of niet in behandeling zullen
worden genomen.
Artikel 41
Besluiten in een ledenvergadering genomen zijn slechts geldig als de volstrekte meerderheid van
tenminste dertig van de op de vergadering aanwezige leden zich voor het voorstel uitspreken. Is in
een, volgens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bijeengeroepen vergadering, deze
meerderheid der actieve leden niet aanwezig, dan wordt deze vergadering verdaagd en wordt
binnen 14 dagen een vergadering gehouden, die op dezelfde wijze bijeengeroepen wordt. Op deze
vergadering kunnen besluiten genomen worden ongeacht het aantal aanwezige actieve leden.
Artikel 42
De voorzitter verleent de leden het woord in volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris
houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid, dat zich volgens zijn mening niet
behoorlijk gedraagt, het woord te ontnemen, of het verblijf ter vergadering te ontzeggen, behoudens
beroep van de betrokkene op de vergadering.
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Stemmen
Artikel 43
Op de ledenvergaderingen wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop door de
stemgerechtigde leden hun naam wordt aangetekend. Slechts zij, wier namen op de presentielijst
voorkomen, nemen aan de stemmingen deel. Alleen actieve leden, ereleden en ouders/wettelijke
vertegenwoordigers van leden jonger dan 16 jaar hebben stemrecht. Ondersteunende leden en
leden van verdienste hebben een adviserende stem. Indien jeugdleden vertegenwoordigd worden
door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger is bepaald dat er per gezin maximaal één stem zal
worden uitgebracht.
Artikel 44
Over personen en zaken wordt mondeling gestemd, tenzij schriftelijke stemming wordt verlangd.
Over het feit of er schriftelijk dient te worden gestemd, beslist het bestuur; de leden van het bestuur
behouden hierbij hun stemrecht.
Een voorstel is aangenomen, indien de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen zich voor
het voorstel heeft uitgesproken; blanco stemmen, en die welke van onwaarde zijn, worden niet
onder het aantal van de geldige stemmen meegerekend.
Artikel 45
Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd, staken de
stemmen over benoeming van personen, dan wordt een herstemming gehouden; indien de stemmen
dan wederom staken, dan beslist het lot. Herstemming wordt alleen gehouden tussen die personen
ten aanzien waarvan de stemmen staakten.
Artikel 46
Bij stemmingen wordt door de secretaris een stemlijst bijgehouden. Na afloop van de stemming zal
de secretaris de stemmen tellen en van de uitkomst van de stemopneming verslag uitbrengen. De
voorzitter deelt daarna de uitslag van de stemmingen aan de vergadering mede.
Artikel 47
Zowel het bestuur als de actieve leden hebben het recht kandidaten te stellen, mits de namen van
deze kandidaten op of vóór de aangegeven datum in het bezit zijn van de secretaris met
inachtneming van artikel 44.
Artikel 48
De stemmingen bij hoofdelijke oproeping geschieden in volgorde van de presentielijst, met dien
verstande, dat eerst de actieve leden, daarna de ereleden, daarna het bestuur en tenslotte de
voorzitter hun stem uitbrengen.
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Commissies
Artikel 49
Er zijn de volgende vaste commissies:
a. Kascommissie
b. Technische commissie
Artikel 50
De kascommissie bestaat uit 2 leden. Deze commissie is verplicht bescheiden en kasgelden van de
vereniging tenminste eenmaal per jaar te controleren. Van deze controle brengt zij schriftelijk verslag
uit aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit verslag wordt na voorlezing bij het bestuur
gedeponeerd. Bestuursleden mogen geen lid zijn van de kascommissie.
Artikel 51
De Technische commissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 9 leden. De technische
werkzaamheden van deze commissie zijn omschreven in het reglement van wedstrijden.

Officieel Orgaan
Artikel 52
De vereniging verspreidt met een zekere regelmaat een officieel orgaan. Belast met de verzorging
van het orgaan wordt een hoofdredacteur, de daartoe door het bestuur wordt benoemd.
Artikel 53
In het officieel orgaan moeten worden vermeld:
a. opgaven van nieuwe leden, zoals omschreven in artikel 4 en 5 van het Huishoudelijk Reglement
b. bedanken van leden
c. agenda’s van ledenvergaderingen
d. schema’s ten behoeve van wedstrijden, bardiensten en fluitbeurten
e. besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur worden nodig geacht.
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Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Artikel 54
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht in een algemene
ledenvergadering met voorafgaande kennisgeving aan de leden van de te behandelen wijzigingen. Zij
behoeven voor hun aanneming een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte
geldige stemmen en zijn van kracht vanaf de dag, volgend op die, waarop de algemene
ledenvergadering haar goedkeuring aan de wijzigingen heeft gehecht.

Slotbepalingen
Artikel 55
Door zijn toetreden tot het lidmaatschap van de vereniging verklaart ieder lid zich te onderwerpen
aan de bepalingen van Statuten, Huishoudelijk Reglement en Wedstrijdreglement.
Artikel 56
Alle besluiten van enig bestuur zijn slechts geldig voor de periode waarin dit bestuur zitting heeft.
Artikel 57
Voor wat betreft het gebruik van sportpark “De Dulen” of elk eventueel toekomstig vervangend
sportcomplex zijn de door de gemeente gestelde gebruiksregels maatgevend. Elk lid wordt geacht
deze regels te kennen en zich daaraan te houden.
Bedoeld reglement wordt een maal per jaar door de vereniging gepubliceerd. Eventuele wijzigingen
op het reglement worden in het cluborgaan bekend gemaakt.
Artikel 58
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het is verplicht een dergelijke
beslissing op de eerstvolgende ledenvergadering ter kennis van de leden te brengen.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering gehouden te Nieuwkoop op 10 oktober 2012.
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