Huishoudelijk reglement van Badmintonclub Lewenborg, zoals aangenomen op de Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2019.

Algemene bepaling
De indeling van het huishoudelijk reglement is conform de statuten.
Ad

Art. 1.1.
De vereniging draagt de naam: Badminton Club Lewenborg, afgekort tot BCL.

Ad

Art. 2.
De vereniging wordt geleid door het bestuur. De hoogste instantie is de Algemene
Ledenvergadering (ALV).

Ad

Art. 4.2.a.
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB).

Ad

Art. 5.
1. De vereniging bestaat uit seniorleden, juniorleden, bijzondere leden en ereleden.
Leden zijn natuurlijke personen die de vereniging verzoeken als lid toegelaten te
worden tot de vereniging of voorgedragen worden als lid van de vereniging.
Buiten de leden kan de vereniging bestaan uit strippenkaarthouders en donateurs.
2. Seniorleden moeten op 1 september de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Leden
die uitsluitend hun lidmaatschap ontlenen aan ouder – voogdijschap van een
jeugdlid, zijn niet gerechtigd om aan de oefeningen en wedstrijden deel te nemen.
3. Juniorleden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, doch niet
jonger zijn dan 8 jaar.
4. Bijzondere leden zijn zij die door omstandigheden, ter beoordeling aan het bestuur,
op andere dan op grond van leeftijd in het algemeen voor senior- en juniorleden
geldende voorwaarden, worden toegelaten.
Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen diensten,
dan wel hun bijzondere bijdragen ter bevordering van de badmintonsport in het
algemeen, als zodanig zijn benoemd. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de
Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf
leden die stemgerechtigd zijn.
Aspirant-leden worden tot het lidmaatschap toegelaten op uitnodiging van het
bestuur. De voordracht of het verzoek wordt ingediend bij het bestuur. Bij afwijzing
ontvangt het aspirant-lid bericht zonder opgaaf van reden. Het lidmaatschap vangt
eerst aan na ondertekening van het aspirant-lid van een daartoe bestemde
lidmaatschapsverklaring. In geval van minderjarigheid van het aspirant-lid dient een
ouder of voogd te ondertekenen.
Strippenkaarthouders zijn personen die op incidentele basis gebruik maken van de
faciliteiten van de vereniging. De geldigheid van de strippenkaart is beperkt tot 1
jaar na uitgifte. De strippenkaarthouders kunnen gebruik maken van dezelfde
faciliteiten als de leden.
5. Het bestuur heeft de bevoegdheid personen als gastspelers op zekere voorwaarden
te laten deelnemen aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 4.2.b en c
van de statuten.
6. De leden zijn verplicht een adreswijziging door te geven aan de secretaris van het
bestuur.
7. Ieder lid heeft het recht op inzage in het archief en de financiële administratie van
de vereniging na overleg met het desbetreffende bestuurslid.
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Ad

Art. 9.2.a.
Ten behoeve van de inning van de jaarcontributie ontvangen de leden schriftelijk/per
email een factuur van de voor dat betreffende lid geldende contributie, zoals
vastgesteld op de voorafgaande Algemene Ledenvergadering. De factuur wordt
verzonden zo spoedig mogelijk na de start van het seizoen waarvoor de contributie
verschuldigd is, maar uiterlijk voor 1 oktober. Op de factuur wordt de uiterste
betaaldatum vermeld, en wel zes weken na verzending van de factuur. Voor een
betalingsregeling kan men terecht bij de penningmeester.
Bij in gebreke blijven van tijdige betaling in combinatie met het evenwel gebruik maken
van de faciliteiten van de vereniging volgt een schriftelijke aanmaning. Wanneer de
contributie niet is voldaan binnen een maand op deze datum volgend, volgt schorsing
totdat de contributie is voldaan. Bij niet-betaling volgt 31 december van hetzelfde
boekjaar royement voor de duur van 1 jaar. Nieuwe leden dienen te betalen 6 weken na
de door het bestuur vastgestelde kennismakingsdatum.
Wanneer door persoonlijke omstandigheden een lid langer dan drie maanden geen
gebruik kan maken van de faciliteiten van de vereniging wordt naar rato restitutie van
de betaalde contributie verleend, zulks ter beoordeling aan het bestuur.
Het NBB-lidmaatschap dient in ieder geval te worden voldaan. Het lid dient een
gemotiveerd verzoek in tot restitutie van de betaalde contributie bij het bestuur.

Ad

Art. 10.4.a.
Voor wat betreft de opzegging van het lidmaatschap geldt het gestelde in de statuten
van de Badmintonclub Lewenborg. Gewenst is dat het lidmaatschap voor 1 juni
schriftelijk/per email wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

Ad

Art. 13.3.
Commissies
1. De ALV benoemt op de overdrachtsvergadering een redactie voor het
verenigingsorgaan. De redactie heeft tot taak het doen verschijnen van het (digitaal)
verenigingsorgaan en legt hiervan verantwoording af aan de ALV.
2. Het bestuur benoemt een technische commissie (TC), bestaande uit tenminste twee
leden waarvan één bestuurslid. De commissie is belast met alle zaken betreffende
competitie en training. Een van de leden treedt op als competitieleider.
3. Het bestuur benoemt een jeugdcommissie (JC), bestaande uit tenminste drie leden
waarvan één bestuurslid. De commissie is belast met alle zaken betreffende training
en competitie. De jeugdcommissie wordt alleen benoemd indien er jeugdspelers lid
zijn
4. Het bestuur benoemt een recreantencommissie (RC), bestaande uit tenminste twee
leden waarvan één bestuurslid. De commissie is belast met alle zaken betreffende
recreanten met uitzondering van training en competitie.
5. Het bestuur benoemt een activiteitencommissie. De commissie is belast met interne
toernooien en het organiseren van activiteiten zoals de eindejaarsactiviteit.
6. De feestcommissie en de toernooicommissie worden ad hoc door het bestuur
benoemd.

Ad

Art. 16.3.a.
De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
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Ad

Art. 16.4.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Ad

Art. 16.5.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Ad

Art. 17.
1. Een ALV wordt gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk acht, doch tenminste éénmaal
per jaar, tenminste binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, in casu voor 1 maart.
2. Het bestuur stelt de agenda vast. Het plaatst op de agenda tevens alle onderwerpen die
twee of meer leden zeven dagen voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar
hebben gemaakt.

Ad

Art. 18.1.b.
Strippenkaarthouders zijn vrij om de Algemene ledenvergadering bij te wonen maar hebben
geen stemrecht.

Slotbepalingen
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of indien verschil van mening bestaat over de zin
van bepalingen in dit reglement, beslist het bestuur en doet hiervan mededeling in de
eerstvolgende ALV.
2. Dispensatie van dit reglement kan worden verleend door de ALV, of in spoedeisende gevallen
door het bestuur dat hiervoor verantwoording aflegt op de eerstvolgende ALV.
3. Ieder lid wordt geacht de statuten en het reglement te kennen.
4. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de ALV. Na dit tijdstip worden
alle vroegere reglementen als vervallen beschouwd.
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