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Lidmaatschap van de vereniging
Kandidaat-leden dienen bij het bestuur te worden aangemeld. Het bestuur draagt zorg voor
kennisgeving aan de zittende leden, zodat deze de gelegenheid hebben hun stem uit te brengen
over de toelating. Van de zittende leden wordt verwacht dat ze eventuele bezwaren tegen
toetreding vergezeld laten gaan van een goede argumentatie.
Doelstelling van de stemming is om de sfeer in de vereniging te behouden zoals deze is.
In principe vangt een lidmaatschap aan tijdens de jaarvergadering.
Indien het daartoe aanleiding ziet, kan het bestuur hiervan afwijken onder voorwaarde dat zo
mogelijk alle, doch minimaal 2/3 van het aantal zittende leden de kans heeft om zich uit te
spreken over het lidmaatschap.
Personen die lid zijn blijven in principe lid totdat ze te kennen geven dat ze het lidmaatschap
willen beëindigen.
Personen die hun contributie niet betalen ondanks een herinnering van de penningmeester
kunnen een maand na de herinnering worden uitgeschreven als lid van de vereniging.
Personen die de vereniging in diskrediet brengen of de sfeer duidelijk nadelig beïnvloeden
worden door het bestuur benaderd met als uitgangspunt dat ze hun houding wijzigen.
Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven kan het bestuur een voorstel indienen aan alle
overige zittende leden om de betreffende personen te royeren als lid van de vereniging.
Zo mogelijk alle, doch minimaal 2/3 van het overige aantal zittende leden krijgt de kans om zich
uit te spreken over het lidmaatschap.
Personen kunnen door elk zittend lid bij het bestuur worden aangemeld als kandidaat erelid.
Voorwaarde is dat er sprake is van uitzonderlijke inspanningen voor de vereniging.
De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een goed onderbouwde argumentatie.
Indien het bestuur de kandidaatstelling gegrond acht, zal het de voordracht aan de overige nietkandidaat zijnde leden kenbaar maken.
Zo mogelijk alle, doch minimaal 2/3 van het aantal niet-kandidaat zijnde zittende leden krijgen de
kans om zich uit te spreken over de betreffende voordracht.
Indien het bestuur de kandidaatstelling niet gegrond acht, zal het dit met een onderbouwde
argumentatie kenbaar maken aan het lid dat de aanmelding heeft gedaan.
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Samenstelling van het verenigingsbestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden van de vereniging.
Elk seizoen vindt tijdens de jaarvergadering een bestuursverkiezing plaats.
De gekozenen worden voor een periode van 3 jaar gekozen.
Afwisselend wordt steeds een verkiezing gehouden voor de voorzittersfunctie of voor twee van
de overige vier bestuursfuncties.
De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen in de jaarvergadering.
De overige bestuursleden worden als bestuurslid gekozen en kunnen de diverse functies naar
wens onderling verdelen.
De secretaris, de penningmeester en de wedstrijdleider zijn benoemde functies.
Daarnaast worden alle noodzakelijke acties onderling besproken en afgehandeld.
Mocht iemand besluiten om zijn functie vroegtijdig neer te leggen, dan kan het bestuur besluiten
om tot aan de jaarvergadering een verenigingslid als waarnemend bestuurslid aan te stellen.
Indien de eigenlijke zittingsperiode dan nog niet is beëindigd dan wordt tijdens de dan te houden
bestuursverkiezing een extra bestuurslid gekozen voor de resterende periode die van kracht zou
zijn voor degene die heeft besloten om vroegtijdig het bestuur te verlaten.
De voorzitter heeft een sturende rol binnen het bestuur.
De secretaris heeft de verplichting om het jaarverslag in de jaarvergadering te presenteren.
De penningmeester heeft de verplichting om het financieel verslag in de jaarvergadering te
presenteren en de kascontrolecommissie de gelegenheid te bieden om, na een verzoek daartoe,
de kas te controleren.
De wedstrijdleider heeft de verplichting om zijn vrijheid van handelen te gebruiken om het
verloop van de wedstrijden zo positief mogelijk te laten verlopen.
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Financiële controle.
De kascontrolecommissie is in het leven geroepen om recht te doen aan de penningmeester.
Middels het verslag van de kascontrolecommissie is het mogelijk dat de leden(jaar)vergadering
zich goedkeurend uitspreekt over de werkzaamheden van de penningmeester en hem decharge
verleent.
De commissie heeft de uitvoerende taken om minimaal één keer per seizoen (in de periode
tussen 1 mei, het einde van het boekjaar, en de eerstvolgende ledenvergadering) de kas te
controleren en hiervan verslag uit te brengen in de eerstvolgende ledenvergadering.
De kascontrolecommissie is bevoegd om op elk gewenst moment de kas te controleren, nadat
de penningmeester in de gelegenheid is gesteld om de administratie bij te werken.
De kascontrolecommissie is bevoegd om de kas te controleren indien minimaal twee leden van
de commissie aanwezig zijn.
De drie leden van de commissie zijn allen lid van de vereniging en worden door het bestuur op
alfabetische volgorde benoemd voor een periode van drie jaar.
De penningmeester mag geen zitting hebben in de kascontrolecommissie.
Er mag maximaal één bestuurslid tegelijkertijd zitting hebben in de kascontrolecommissie.
Indien er al een bestuurslid in de kascontrolecommissie zitting heeft zal een, volgens de
alfabetische volgorde te benoemen, volgend bestuurslid worden gepasseerd.
Indien er twee bestuursleden in de kascontrolecommissie terechtkomen vanwege een wijziging
in het bestuur, dan zal het bestuurslid met de langste zittingstermijn in de kascontrolecommissie
de commissie verlaten.
Iemand die voor het derde jaar in de commissie zit is voorzitter van de commissie.
Dit commissielid heeft tot taak om sturing te geven aan het minimaal één keer per jaar tijdig
controleren van de kas en zorg te dragen dat verslag wordt uitgebracht in de eerstvolgende
ledenvergadering na de kascontrole. De voorzitter van de kascontrolecommissie treedt af nadat
de verslaggeving in de jaarvergadering heeft plaatsgevonden.
Bij het vroegtijdig aftreden van iemand uit de kascontrolecommissie wordt het eerstvolgende lid
aangewezen voor de periode die het scheidende lid nog had te gaan. Het is dus mogelijk dat
iemand meteen als voorzitter gaat fungeren.
Alle actieve leden zijn verplicht om op toerbeurt deze taak, zoals hierboven omschreven, ook
daadwerkelijk uit te voeren.
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Contributieverplichting
De contributie bedraagt 10 Euro per maand of gedeelte en is 12x per jaar verschuldigd tot het
tijdstip waarop het betreffende lid het lidmaatschap wil beëindigen.
De beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig aan het bestuur te kennen zijn gegeven.
Het betreffende lid dient de nog door de vereniging af te dragen bondscontributie te vergoeden
indien de vereniging niet tijdig op de hoogte is gesteld om het lidmaatschap van de KNDB te
annuleren. Hiervoor zijn de Statuten van de KNDB bepalend.
NOOT SECRETARIS:
Zowel de statuten als het Huishoudelijk reglement van de KNDB zijn niet bijgewerkt naar de
laatste afspraken die zijn gemaakt. De laatste afspraak staat in het KNDB Handboek C3-1:
Het KNDB lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanmelden als lid
kan op elk moment van het jaar. Het lidmaatschap eindigt op 31 december van het jaar waarin
men als lid wordt afgemeld. Nieuwe leden (leden die in het afgelopen jaar nog geen KNDB lid
voor deze vereniging waren) betalen voor de rest van het kalenderjaar waarin zij lid worden
een gereduceerde contributie van 5 euro. Dit 'welkomsttarief' geldt zowel voor jeugdleden als
voor senioren. De verschuldigde jaarcontributie KNDB dient door de verenigingen te worden
afgedragen aan de provinciale bonden. Die zorgen op hun beurt voor de afdracht aan de
KNDB.
Omdat de contributie niet kostendekkend zou zijn voor de geboden faciliteiten ontvangen nietactieve leden geen korting, dit onder handhaving van de in het verleden gemaakte afspraken.
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Eigen bijdragen
Voor deelname aan het kerstdamtoernooi, avondjes tussendoor en de seizoenafsluiting wordt
per persoon een eigen bijdrage gevraagd die steeds vooraf wordt vastgesteld op basis van te
verwachten kosten minus bijdrage uit de verenigingskas.
Deze bijdragen zijn verschuldigd indien men zich opgeeft als deelnemer.
Bij afzegging van de deelname ontvangt men de bijdrage retour indien de vereniging voor de
desbetreffende deelnemer geen kosten is verschuldigd vanwege aangegane verplichtingen.
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Onkostenvergoeding
Ten behoeve van alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNDB worden georganiseerd en
waar onze vereniging wordt vertegenwoordigd zal bij gezamenlijk reizen een vergoeding worden
gegeven van 0,15 Euro per kilometer per auto. Het bestuur dient in kennis te zijn gesteld over de
deelname.
De teamleider maakt na afloop van de bondswedstrijden een overzicht van de leden en de door
hun gereden kilometers en verstrekt dit aan de penningmeester.
Indien leden onze vereniging vertegenwoordigen bij externe toernooien zal de vereniging
zorgdragen voor de te betalen deelnamekosten. Het bestuur dient in kennis te zijn gesteld over
de deelname. Indien er geldprijzen worden gewonnen, dan zijn deze voor de verenigingskas.
Bij individueel gewonnen prijzen geldt dit tot maximaal het bedrag dat de vereniging heeft
betaald als deelnamekosten.
De penningmeester draagt zorg voor uitbetaling aan de leden.
Er wordt geen onkostenvergoeding gegeven voor het lid zijn van de vereniging of voor het
bijwonen van de onderlinge wedstrijden.
Beschikbare bedragen voor diverse gelegenheden
De vereniging stelt het volgende bedragen ter beschikking:
Huwelijk
25 Euro
12,5 jarig huwelijk
10-12 Euro (richtbedrag bloemstukje)
25 jarig huwelijk
25 Euro
40 jarig huwelijk
40 Euro
50 jarig huwelijk
50 Euro
Geboorte
10-12 Euro
Ziekenhuisopname
10-12 Euro (richtbedrag bloemen / fruit)
Langdurige ziekte
10-12 Euro (richtbedrag bloemen / fruit)
In overige gevallen zal bekeken worden wat passend is voor de betreffende gelegenheid.
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Mededelingen
Alle tussentijdse mededelingen zullen zo mogelijk via e-mail worden verspreid. Daarnaast wordt
voor de leden die niet over e-mail beschikken ter inzage een exemplaar op papier in het
clublokaal neergelegd. Ook is het in voorkomende gevallen mogelijk dat tijdens de partijen
verzocht wordt om de klokken stil te zetten voor het doen van mondelinge mededelingen.
Indien noodzakelijk, of op verzoek van de leden, zullen ze toegelicht worden door het bestuur.
Indien iemand langere tijd afwezig is en de verwachting bestaat dat er belangstelling bestaat
voor een bepaalde mededeling, dan zal het bestuur de betrokkene persoonlijk van informatie
voorzien.
Het bestuur is echter niet alleen aansprakelijk indien hierbij een foutieve inschatting wordt
gemaakt. Ook van de leden wordt een actieve opstelling verwacht.
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Data jaarvergadering en seizoenafsluiting
Het bestuur geeft uiterlijk twee maanden van tevoren aan op welke data de jaarvergadering en
de jaarafsluiting gepland zijn.
De definitieve data zullen zo spoedig mogelijk worden vastgesteld en aan de leden kenbaar
worden gemaakt.
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Zaken die niet geregeld zijn
Het bestuur beslist in zaken die niet middels dit huishoudelijk reglement geregeld zijn.
Hiermee wordt bereikt dat we elkaar niet onnodig vastleggen op teveel regels en dat er toch
rekening gehouden wordt met wensen en mogelijkheden van individuele leden.
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Wedstrijdreglement
Voor alle onderlinge wedstrijden is het laatst vastgestelde wedstrijdreglement van toepassing.
Indien leden problemen ondervinden, waarvoor het wedstrijdreglement niet voorziet in een
oplossing, dan kunnen zij dit probleem neerleggen bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider zal
een besluit nemen met als uitgangspunt het probleem te verhelpen zonder afbreuk te doen aan
de belangen van de overige leden. Indien de wedstrijdleider en het betrokken clublid er niet in
slagen om tot overeenstemming te komen, of indien de wedstrijdleider niet alleen wil besluiten
vanwege tegengestelde belangen van clubleden, dan zal het probleem bij het bestuur worden
neergelegd. Het bestuur zal dan een afgewogen besluit nemen.
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