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Huishoudelijk reglement 
  
 
 
Dit huishoudelijk reglement verwijst naar de statuten van 8 augustus 2018. De actuele statuten zoals 
gepubliceerd op de website zijn van 2 april 2019. In deze statuten van 2 april 2019 is een feitelijke 
correctie doorgevoerd op de oprichtingsdatum in Artikel 1 lid 3.  
Dat is het enige verschil met de statuten van 8 augustus 2018. 
 
ALGEMEEN: 

i. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de datum van goedkeuring door de 
algemene vergadering, namelijk 24 september 2018, en komt in de plaats van het 
daarvoor geldige huishoudelijk reglement. 

ii. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten de 
dato 8 augustus 2018. Het meest van toepassing zijnde artikel en lid staat hierna 
aangegeven. 

 
 
DOEL 
Bij artikel 2, lid 2 

i. Voor het deelnemen onder de naam Blue Drakes aan wedstrijden of andere 
evenementen die niet door de vereniging of de NBB of aan de NBB verbonden clubs 
zijn georganiseerd, is toestemming van het bestuur vereist. 

ii. Deelname aan trainingen, wedstrijden, evenementen en andere activiteiten is op 
eigen risico. 

 
 
LIDMAATSCHAP/LEDEN 
Bij artikel 3, lid 1 

i. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij de ledenadministratie van de 
vereniging. Een dergelijke aanmelding dient schriftelijk te gebeuren volgens een 
daarvoor bestemd formulier. In geval van minderjarigheid is een medeondertekening 
van de wettige ouder of voogd vereist. 

ii. Bij aanmelding mogen leden geen schulden bij een basketbalvereniging hebben. 
Nieuwe leden die in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan de aanmelding bij een 
andere basketbalvereniging hebben gespeeld dienen bij aanmelding een 
schuldvrijverklaring te overleggen. 

iii. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een half verenigingsjaar. 
Verlenging van het lidmaatschap gebeurt automatisch, tenzij er voor 1 januari dan 
wel 1 juli wordt opgezegd. Opzeggen geschiedt schriftelijk bij de ledenadministratie. 

iv. Ereleden en leden van verdienste worden door de ALV benoemd met tenminste 2/3 
van het aantal geldige stemmen. 

 
Bij artikel 3, lid 6 

i. Bij deelname aan wedstrijden is ieder lid verplicht gekleed te gaan in het door de 
vereniging vastgesteld tenue. Afwijkingen van het bestaande tenue moeten per team 
worden aangevraagd en door het bestuur goedgekeurd worden. 

ii. Leden zijn verplicht de door of namens het bestuur aan hen opgedragen taken uit te 
voeren, zoals het optreden als scheidsrechter, tafelen, het doen van kantinediensten 
en rijden voor een team. 

iii. Bij uitnodiging tot deelname aan wedstrijden en of trainingen van bondszijde behoeft 
het betrokken lid de toestemming tot deelname van het bestuur. 

iv. Wijzigingen van het adres, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer moeten binnen 
14 dagen aan de ledenadministratie worden medegedeeld. 
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DONATEURS 
Bij artikel 4, lid 2 
Minimale bijdrage van een donateur is € 12,50 per half jaar. 
 
HET BESTUUR 
Bij artikel 5, lid 2 
Kandidaten voor bestuursfuncties worden 10 dagen voor de algemene vergadering aan de 
leden bekend gemaakt. Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de algemene 
vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 10 
stemgerechtigde leden. 
 
Bij artikel 5, lid 3 
Een bestuursbesluit is rechtsgeldig bij meerderheid van stemmen van de bestuursleden.  
 
Bij artikel 5, lid 4 
Aan het einde van een verenigingsjaar brengt het bestuur en elke commissie verslag uit op 
de algemene vergadering. 
 
Bij artikel 5, lid 6 

i. Een lid kan kosten in rekening worden gebracht, een boete worden opgelegd, worden 
geschorst en/of worden geroyeerd in de volgende gevallen:  

a. bij het niet-nakomen van de bepalingen in de statuten of reglementen van de 
vereniging  dan wel de statuten of reglementen van de NBB, waaronder 
begrepen het niet-nakomen van de daarin vermelde verplichtingen;  

b. bij wangedrag;  
c. bij het schaden van belangen en / of de goede naam van de vereniging, hetzij 

door zekere handelingen, hetzij door nalatigheid of lijdelijk verzet.  
ii. Het bestuur kan de kosten die de vereniging maakt als gevolg van de hiervoor 

genoemde gevallen, zoals schade aan zaken van derden of boetes van de NBB, 
verhalen op de betreffende leden. 

iii. Het recht van het opleggen van boetes tot een maximum van de helft van de 
verschuldigde jaarcontributie is voorbehouden aan het bestuur. Het opleggen van 
hogere boetes is voorbehouden aan de algemene vergadering. 

iv. Het recht van schorsing tot een maximum van acht weken is voorbehouden aan het 
bestuur. Het schorsen voor een langere periode is voorbehouden aan de algemene 
vergadering. 

v. Een schorsing dient schriftelijk aan het desbetreffende lid te worden medegedeeld. 
vi. Leden kunnen tegen hun schorsing schriftelijk in beroep gaan bij de voorzitter van het 

bestuur binnen 72 uur na ontvangst van het bericht van de schorsing.  
vii. Het beroep wordt behandeld in de eerstvolgende algemene vergadering, die binnen 

zes weken na ontvangst van het beroep wordt gehouden. Het betrokken lid mag de 
behandeling van het beroep bijwonen en het woord voeren. 

viii. Van elke schorsing van een lid van de vereniging sedert de laatst gehouden 
algemene vergadering zal het bestuur in de algemene vergadering mededeling doen. 

ix. Een schorsing door de NBB of eventuele andere gerechtigde instanties zal door de 
vereniging worden overgenomen. 

x. Het bestuur kan leden royeren vanwege wanbetaling. 
xi. Alle andere redenen van royement of het teniet doen daarvan kan slechts geschieden 

op voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden, door de 
algemene vergadering, met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Het 
betrokken lid mag de behandeling van het royement bijwonen en het woord voeren. 
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FINANCIËN 
Bij artikel 7, lid 2 
Voor iedere aanmaning die verstuurd moet worden bij achterstallige 
contributie kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden alsmede alle andere 
bijkomende kosten. 
 
Bij artikel 7, lid 5 

i. Het bestuur kent in bepaalde gevallen vergoeding toe aan vrijwilligers voor het 
vervullen van bepaalde functies. 

ii. Vrijwilligers kunnen voor het vervullen van hun functie in redelijkheid gemaakte 
kosten declareren. 

 
 
ALGEMENE VERGADERINGEN 
Bij artikel 8, lid 2 
Voorstellen en of onderwerpen welke de leden op de algemene vergadering behandeld 
wensen te zien, moeten tenminste 72 uur van te voren schriftelijk worden ingediend. Later 
ingediende onderwerpen behoeven niet te worden behandeld. 
 
Bij artikel 8, lid 11 
Indien een lid op de algemene vergadering een punt van orde naar voren brengt, is de 
voorzitter gehouden dit punt ter discussie en zo nodig ter stemming te brengen. 
 
 
REGLEMENTEN 
Bij artikel 9, lid 1 
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden op de website van de vereniging 
gepubliceerd. 
 
Bij artikel 9, lid 2 
Indien statuten, reglementen en besluiten strijdig met elkaar zijn, dan geldt de volgende 
rangorde: 

- Statuten van de NBB; 
- Reglementen van de NBB; 
- Statuten van de vereniging; 
- Dit huishoudelijk reglement; 
- Eventuele andere reglementen van de vereniging; 
- Besluiten van de algemene vergadering in anti-chronologische volgorde; 
- Besluiten van het bestuur in anti-chronologische volgorde. 

 
 
 


