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Huishoudelijk reglement 
 
Inleiding 
 
Ons huishoudelijk reglement (HR) is een aanvulling respectievelijk nadere uitwerking van de Statuten van de Vereniging. In dit 
Reglement zijn de afspraken vastgelegd over het functioneren van de leden, het bestuur, de commissies, evenals het gebruik van 
het clubhuis, de velden en overige accommodaties. 
 
1. Leden en Lidmaatschap 

a. De Vereniging kent de volgende categorieën van het lidmaatschap: 

i. Seniorleden, tevens lid van de Nederlandse Rugby Bond  

ii. Damesleden, tevens lid van de Nederlandse Rugby Bond 
iii. Niet spelende leden, tevens lid van de Nederlandse Rugby Bond 
iv. Niet spelende leden, geen lid van de Nederlandse Rugby Bond 
v. Gepensioneerde leden, 65 jaar en ouder 
vi. Jeugdleden, onder te verdelen in: 

1) Colt, tot en met 18 jaar 
2) Junioren, tot en met 16 jaar 
3) Cub, tot en met 14 jaar 
4) Mini, tot en met 12 jaar 
5) Benjamin, tot en met 10 jaar 
6) Turf, tot en met acht jaar 

b. Ieder nieuw lid heeft recht op een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle overige reglementen 

van de vereniging.  

c. Uitsluitend de leden van 18 jaar of ouder hebben het recht om de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen en 

mogen gebruik maken van het stemrecht. 

 
2. Ereleden/lid van verdienste 

a. Een lid van de Vereniging kan vanwege zijn inzet of verdienste voor de Vereniging door de Commissie van wijze mannen 

aan het bestuur worden voorgedragen voor benoeming tot lid van verdienste of zelfs tot erelid. Het Bestuur kan dit 

voorstel  bekrachtigen en zal dit genomen besluit mededelen op de eerstkomende ALV. Ereleden en leden van 

verdiensten worden benoemd voor het leven. 

 

3. Contributie of bijdragen  

a. De jaarlijkse contributie of bijdrage voor alle categorieën van lidmaatschap wordt op voorstel van het Bestuur vastgesteld 

door de ALV. De verschuldigde contributie of bijdrage wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen volledig in rekening 

gebracht door de penningmeester van de Vereniging. Bezwaar tegen deze rekening dient binnen veertien dagen na 

dagtekening schriftelijk bij de penningmeester te worden ingediend. 

b. De totale bijdragen dienen uiterlijk 31 december van het betreffende seizoen te zijn voldaan. Indien de wens bestaat het 

totale bedrag gespreid te betalen dient men hier een afspraak met de penningmeester over te maken. Indien het totale 

bedrag inclusief verhoging op 31 december van het betreffende seizoen nog niet is voldaan volgt de procedure om het 

innen van de vordering uit handen te geven aan een extern incassobureau. De hiermee gepaard gaande extra kosten zijn 

eveneens voor rekening van de wanbetaler. Bovendien zal de betreffende speler niet meer voor wedstrijden worden 

opgesteld en kan het Bestuur van de Vereniging de betrokkene royeren als lid van de Vereniging. 
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4. Verplichtingen van de leden 

a. Leden dienen zich te gedragen als ambassadeur van de Vereniging. Zij brengen op geen enkele wijze de Vereniging noch 

de NRB of de rugbysport in het algemeen in diskrediet. 

b. Leden dienen zich positief op te stellen ten opzichte van verzoeken van bestuurs- of commissieleden om assistentie bij 

voorkomende werkzaamheden. 

c. Een spelend lid dient voor het spelen van wedstrijden een shirt, broekje en kousen aan te schaffen in de verplichte 

clubkleuren. 

d. Selectiespelers dragen het officiële clubtenue tijdens wedstrijddagen. 

e. Seniorleden mogen gebruik maken van de fitness- en/of saunaruimte.  

f. Jeugdleden tot en met 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een daartoe gemachtigde gebruik maken van de 

fitnessruimte. 

g. Een spelend lid is verplicht na opstelling te verschijnen voor het spelen van wedstrijden op de daarvoor vastgestelde 

tijden. Uitsluitend met geldige redenen kan hij minimaal 24 uur voorafgaand  afschrijven bij zijn teammanager. 

Wegblijven kan gevolgd worden door het niet selecteren van betreffende voor een of meerdere wedstrijden. 

h. Bij thuiswedstrijden worden vlaggen, postgards, lijnrechtersvlaggen, ballen, bidons en medische nooduitrusting 

opgesteld door de reservespelers. Na de laatste wedstrijd van de dag zorgen de reservespelers van het team dat  

genoemde attributen netjes op de daartoe aangewezen plaats worden opgeslagen. 

i. Ook na de trainingen zal een ieder er op toegezien dat alle gebruikte attributen netjes teruggeplaatst worden op de 

daartoe aangewezen plaats.  

j. Ouders of voogden van jeugdleden verbinden zich om bij uitwedstrijden van hun pupil bij toerbeurt te participeren in het 

vervoer van het betreffende team. Het afsluiten van een inzittendenverzekering voor hun vervoermiddel wordt 

nadrukkelijk  geadviseerd. 

k. Alle leden van 18 jaar of ouder en ouders of voogden van jeugdleden verplichten zich tot het uitvoeren van bar- en 

keukendiensten. 

l. Het betreden van de barruimte en zaal in sportkleding en -schoeisel  is niet toegestaan. 

m. Sportschoeisel dient men buiten uit te trekken en uit te kloppen. 

n. Doucheruimte en kleedkamers, ook van de tegenstanders worden schoon achtergelaten bij thuiswedstrijden en 

trainingen. Ook bij uitwedstrijden in de accommodatie van de tegenstanders. 

o. Het clubhuis, de bar en zaalruimte worden na gebruik  schoon achtergelaten. 

p. Van een ieder wordt correct gedrag en taalgebruik verwacht langs en op de velden, ook bij uitwedstrijden. 

 
5. Schorsing 

a. Wangedrag van een lid wordt niet getolereerd. Onder wangedrag van een lid wordt onder meer verstaan: 

i. Het zich niet houden aan het bepaalde in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging 
ii. Het op negatieve wijze in opspraak brengen van de Vereniging of de rugbysport 
iii. Het schaden van de belangen van de Vereniging of de rugbysport 
iv. Het zich onwelvoeglijk gedragen 

 
b. Bij wangedrag kan het Bestuur overwegen het betreffende lid voor een door het Bestuur te bepalen periode te schorsen. 

Tijdens deze schorsingsperiode is het lid uitgesloten van het spelen van wedstrijden. Bovendien kan hem voor die 

periode de toegang tot de gebouwen, velden en evenementen van de vereniging worden ontzegd. 

c. Voordat de schorsing wordt uitgesproken wordt het betreffende lid door het Bestuur uitgenodigd om zijn/haar gedrag 

toe te lichten dan wel zich te verdedigen. In geval van minderjarigen wordt tevens een der ouders of voogd uitgenodigd. 
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6. Verplichtingen van de Bestuursleden 

a. Alle bestuursleden zijn gehouden de belangen van de vereniging te dienen in de geest van het rugbysport in het 

algemeen en de vereniging in het bijzonder. Zij staan hiertoe steeds voor alle leden klaar met hulp en advies en staan 

open voor suggesties van de leden en brengen deze in bestuursvergaderingen op tafel. De bestuursleden moeten 

kunnen rekenen op het vertrouwen en de loyaliteit van alle leden. 

b. Het Bestuur legt verantwoording af op de ALV van haar werkzaamheden. De bestuursleden hebben een uitvoerende taak 

ten aanzien van de besluiten die de ALV heeft genomen. 

 
7. Schade en aansprakelijkheid 

a. Het Bestuur of functionarissen die haar ten dienste staan, kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade en 

of kosten van haar leden of derden veroorzaakt door het beoefenen van de rugbysport en andere daaraan verwante 

activiteiten. 

b. Het Bestuur of functionarissen die haar ten dienste staan, kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade en 

of kosten van haar leden of derden veroorzaakt door het gebruik van de speeltoestellen.  

c. Gebruik van de speeltoestellen is slechts toegestaan onder (ouderlijk) toezicht. 

d. Het Bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van d. haar leden of derden. 

e. Schade welke is toegebracht aan de Vereniging, de eigendommen der Vereniging of aan zaken waarover de Vereniging 

en/of haar leden beheer hebben zal worden verhaald op de veroorzaker(s). 

 
8. Commissies 

a. Voor specifieke werkzaamheden kan een aantal vaste commissies worden ingesteld zoals: 

i. een rugbytechnische commissie, belast met de uitvoering van het technisch beleid voor de hele vereniging. 

ii. een jeugdcommissie, belast met de uitvoering van het jeugdbeleid dat door de rugbytechnische commissie is 

vastgesteld. 

iii. een controlecommissie 

iv. een onderhoud commissie, belast met onderhoud van gebouwen, inventaris clubhuis, velden en overige 

eigendommen. 

v. een bar commissie, belast met uitvoering van alle horeca in en rond het clubhuis. 

vi. een activiteiten commissie 

vii. een commissie voor de club van honderd  

viii. een commissie merchandising  

ix. een commissie sponsoring 

x. een commissie PR 

b. De Commissieleden in de vaste commissies worden door het bestuur benoemd voor de duur van twee jaar. Benoeming 

geschiedt zo spoedig mogelijk na de jaarvergadering. Herbenoeming is mogelijk en men kan tegelijkertijd lid zijn van 

maximaal drie commissies. 

c. De Commissies hebben een dubbele functie. Enerzijds zijn ze adviesorgaan naar het bestuur, anderzijds hebben ze een 

uitvoerende functie nadat het beleid door de ALV is vastgesteld. 

d. De Commissies benoemen uit de commissieleden een voorzitter. Besluitvorming in de commissie heeft plaats door 

primair te streven naar consensus, eventueel zo nodig door stemming. Een besluit is rechtsgeldig bij gewone 

meerderheid van stemmen. 
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8. Commissies (vervolg) 

e. De controlecommissie is tevens kascommissie en bestaat uit tenminste twee meerderjarige leden alsmede een reserve 

lid, die geen lid zijn van het bestuur. Elk jaar treedt het langstzittende lid af. De ALV kiest een nieuw lid. De ALV laat zich 

bijstaan door de controlecommissie. Deze commissie is belast met het toezicht op de correcte uitvoering van het beleid 

door het Bestuur. In die hoedanigheid heeft tenminste één lid van de controlecommissie het recht om als waarnemer 

aanwezig te zijn bij de reguliere bestuursvergaderingen. De kascontrole en de controle van de boeken wordt eenmaal 

per jaar gehouden voor de jaarvergadering. De balans en andere financiële stukken die de jaarlijkse ALV worden 

aangeboden, dienen goedgekeurd te zijn door de kascommissie. Deze goedkeuring dient schriftelijk gegeven te worden. 

 
9. Financiën 

a. Het Bestuur is bevoegd per project voor werkzaamheden, aanschaffingen en/of andere verplichtingen die geen uitstel 

gedogen of gelegenheid laten een ALV ter goedkeuring bijeen te roepen een bedrag van 2.500,- euro tot een maximum 

van 5.000,- euro per jaar uit te geven indien het betrokken project niet op de begroting voorkwam. Voor dit soort 

uitgaven legt het Bestuur steeds verantwoording af op de eerstvolgende ALV. 

b. In spoedeisende gevallen kan de penningmeester met toestemming van tenminste twee bestuursleden, waaronder de 

voorzitter of de vicevoorzitter, uitgaven tot 500,- euro doen. Hij dient wel zo spoedig mogelijk, dan wel op zijn laatst in de 

eerstvolgende bestuursvergadering het voltallig Bestuur hierover in te lichten. 

 
10. SLOT BEPALINGEN 

a. Alle leden zijn gebonden aan de besluiten, welk door een ALV zijn genomen, onverschillig of zij al dan niet hij het 

behandelen van het onderwerp aanwezig zijn geweest. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering van de besluiten 

mede te werken. 

b. Bij verandering van adres moeten leden dit schriftelijk aan de secretaris melden. 

c. Bij in gebreke blijven hiervan zijn de eventuele gevolgen hiervan, ook financiële, voor rekening van het desbetreffende 

lid. 

d. Het lidmaatschap van de Vereniging wordt aan het einde van ieder seizoen stilzwijgend voortgezet. Opzegging van het 

lidmaatschap dient voor 1 juni schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Een opzegging wordt schriftelijk bevestigd door 

de Vereniging. 

e. Leden die klachten wensen in te dienen, kunnen zicht schriftelijk tot de secretaris wenden. Deze is verplicht de klachten 

op een eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling te brengen. Het resultaat wordt de betrokkene(n) 

meegedeeld. 

f. Indien een artikel in dit huishoudelijk reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het Bestuur. In gevallen 

waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 

g. Besluiten tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden genomen in de ALV., met gewone 

meerderheid van stemmen. 

h. Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement moet door minimaal 10 leden gedragen worden en tenminste 

4 weken voor de ALV ingediend zijn bij het Bestuur.   

i. Naast de statuten en dit Huishoudelijk Reglement zijn de volgende reglementen van toepassing binnen de Vereniging. 

i. Reglement voor het Bestuur 

ii. Reglement voor de commissies 

iii. Reglement voor de accommodatie van de vereniging 
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10. SLOT BEPALINGEN (vervolg) 

j. De in artikel 17 lid c genoemd reglement voorziet in bepalingen, voorschriften en verboden ten aanzien van het gedrag 

op de velden en in het clubhuis van de vereniging. 

k. Wijzigingen en aanvullingen van in artikel 17 genoemde reglementen kunnen door het Bestuur worden gedaan. 

l. Publicatie in het verenigingsorgaan en/of het mededelingenbord in het clubhuis verlenen deze wijzigingen of 

aanvullingen rechtsgeldigheid. 

 
 


