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HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR) 

Is een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan 
de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het HR daarmee in tegenspraak is. 
Wijzigingen van het HR dienen door een meerderheidsbesluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV) te 
worden bekrachtigd. Voorstellen tot HR wijzigingen kunnen tenminste 20 dagen voor de ALV bij het bestuur worden 
ingediend. Door als lid toe te treden tot onze vereniging onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit HR. Ieder 
lid wordt geacht de statuten en dit HR te kennen. Het bestuur is belast met het uitleggen van het HR en beslist in 
alle gevallen waarin het HR niet in is voorzien. Tevens kan het bestuur vrijstelling van het HR en voorschriften 
verlenen indien zij dit in het belang van de vereniging acht.  
 
STATUTEN  

Bepalingen die ten grondslag liggen aan deze vereniging, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. 
De statuten zijn met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden ingeschreven in het handelsregister 
(dossiernr. 40217421), terwijl een authentiek afschrift van deze akte van oprichting daar is gedeponeerd. Een kopie 
is ook opvraagbaar op www.hvwanroij.nl 
 
RECHTSBEVOEGDHEID 

De vereniging is volledig rechtsbevoegd, kan zelfstandig handelingen verrichten, is voor die handelingen ook 
aansprakelijk en kan bezittingen hebben. In de statuten staat vermeld wie bevoegd is om de vereniging in en buiten 
rechte te vertegenwoordigen. Geen enkel lid is gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
bestuur, geld uit te geven, goederen aan te schaffen of handelingen te verrichten welke kosten voor de vereniging 
met zich meebrengen. Doet hij dit toch dan geschiedt dit op persoonlijke titel. Indien na schriftelijke toestemming 
van het bestuur een lid kosten heeft gemaakt, kan hij deze middels een schriftelijke declaratie bij de penningmeester 
declareren. 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
 

Functie Naam Sinds Email * 

Voorzitter Theo Nooijen 12-01-2012 voorzitter(@)hvwanroij.nl 

Secretaris Helen van den Broek 16-09-2015 secretaris(@)hvwanroij.nl 

Penningmeester Daphne van Bergen 18-09-2013               penningmeester(@)hvwanroij.nl 

Bestuursleden Gerold van den Hoogen 12-01-2012 bestuur(@)hvwanroij.nl 

 Koen Robben 21-09-2016 bestuur(@)hvwanroij.nl 

 Emy Hermens 16-09-2017 bestuur(@)hvwanroij.nl 
*) Om geautomatiseerde spam te voorkomen zijn in dit document bij alle email adressen de @ vervangen door (@)  
 

LIDMAATSCHAP 

Aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het inschrijfformulier. Voor minderjarige 
leden dient het formulier ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. De schriftelijke aan- of 
afmelding dient altijd te worden geadresseerd aan het bestuur via ledenadministratie(@)hvwanroij.nl Een 
mondelinge afmelding is onvoldoende. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging  
worden toegelaten, worden aangemeld bij de het Nederlands Handbal Verbond met uitzondering van recreanten. 
Leden zijn verplicht onverwijld het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoonnummer 
of email adres.  
 
Het contributie- c.q. verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van enig jaar. Opzegging dient met 
inachtneming van 1 maand opzegtermijn te zijn geschiedt voor 1 mei van enig jaar.  
 
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. 
De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan 
niet toelaten. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze 
bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de 
toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan 
de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de 
afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering (ALV) worden voorgelegd. 
 
CONTRIBUTIE 

De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld en in de daaropvolgende maand 
geïnd. De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïncasseerd. Indien de contributie niet automatisch kan 
worden geïncasseerd, volgt een schriftelijke oproep tot betaling. Indien 30 dagen na deze oproep de contributie 
niet is overgemaakt, zal een aanmaning volgen waarop de contributie is verhoogd met een boete van 10%. De 
statuten voorzien in de verdere gevolgen bij wanbetaling. Er wordt een korting van € 10,- verrekend op de contributie 
voor leden van 17 jaar en ouder die op de jaarlijkse ALV aanwezig zijn geweest of zich correct hebben afgemeld 
voor deze ALV.  
 

http://www.hvwanroij.nl/
mailto:voorzitter@hvwanroij.nl
mailto:secretaris@hvwanroij.nl
mailto:penningmeester@hvwanroij.nl
mailto:bestuur@hvwanroij.nl
mailto:bestuur@hvwanroij.nl
mailto:bestuur@hvwanroij.nl
mailto:ledenadministratie@hvwanroij.nl


Huishoudelijk reglement Handbalvereniging BouwCenter Centen Wanroij 
 
 

 

 

Versie 3 oktober 2018  Geldig voor minimaal 1 jaar 

 

Leeftijd & categorie  
Vastgesteld door het NHV 

contributie 

5 - 6 Kabouters 35,- 

7 - 8 F jeugd (mini’s) 55,- 

9 - 10 E jeugd 75,- 

11 - 12 D jeugd 95,- 

13 - 14 C jeugd 115,- 

15 - 16 B jeugd 135,- 

17 - 18 A jeugd 155,- 

Vanaf 19 Senioren 175,- 

Min. 30 Recreanten 116,- 

 
Belangstellenden mogen 3 keer gratis mee trainen. Indien iemand zich tijdens het verenigingsjaar aanmeldt, 
bedraagt de contributie een gedeelte naar rato van het verenigingsjaar. Dit zal minimaal €25,- zijn in verband met 
de af te sluiten verzekering, bondscontributie en administratieve kosten. Wanneer het lidmaatschap in de loop van 
het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de contributie over het hele verenigingsjaar verschuldigd. In bijzondere 
gevallen mag het bestuur besluiten dat alleen de afdracht aan het NHV betaald dient te worden. 
 
CLUBORGAAN 

Mededelingen van de vereniging naar leden worden kenbaar gemaakt in elektronische nieuwsbrieven. Leden 
dienen zichzelf aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven via de link op de verenigingswebsite 
www.hvwanroij.nl. Openbare mededelingen kunnen daarnaast ook gepubliceerd worden op deze website, in het 
Wanroijs Nieuws, of op het publicatiebord in sporthal de Hoepel. 
 
BALLEN EN TENUE’S 

De vereniging stelt de wedstrijdkleding beschikbaar bestaande uit een shirt en een broek. Deze dient per team 
centraal, eventueel bij toerbeurt gewassen te worden. Schade aan of verlies van wedstrijdkleding dient onverwijld 
aan het bestuur te worden gemeld. Indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid kan dit op de veroorzakende 
lid of team worden verhaald. Elk lid is verplicht om tijdens de wedstrijden het tenue van de vereniging te dragen. 
Artikelen door de vereniging in bruikleen gegeven blijven eigendom van de vereniging. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap dienen deze te worden ingeleverd bij de tenuecommissie. Spelende leden vanaf 11 jaar dienen zelf 
een trainingsbal en voor wedstrijden zwarte sokken aan te schaffen. Deze kunnen eventueel bij de  vereniging 
tegen kostprijs worden besteld.  
 
TRAININGEN 

Het trainen door leden van de vereniging kan geschieden op de daarvoor door het bestuur aangewezen plaatsen 
en volgens vastgestelde tijden. Ieder lid wordt geacht, tijdens de trainingen alsmede de wedstrijden, op gestelde 
tijd en plaats aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men indien mogelijk tenminste vierentwintig uur voor het 
gestelde tijdstip af te melden bij de trainer, leider of aanvoerder. 
 
ZAAL 

Ieder lid dient het zaalreglement van de sportzaal of -hal waarvan hij/zij gebruik maakt in acht te nemen. Hierbij 
willen we uitdrukkelijk melden dat het dragen van sportschoenen met zwarte zolen verboden is. Ook het gebruik 
van klevende middelen (hars) is niet toegestaan. Sancties door de zaalbeheerder worden op betreffend lid verhaald. 
 
HYGIËNE 

Leden worden geacht na wedstrijden en trainingen de normen van algehele hygiëne in acht neemt. Daarbij is 
douchen verplicht. 
 
BOETES 

Als de vereniging door schuld van een lid een geldboete wordt opgelegd, is het lid verplicht het wegens de boete 
verschuldigde bedrag op eerste verzoek te betalen aan de penningmeester van de vereniging. Boetes die door het 
NHV worden opgelegd aan een team komen voor rekening van het desbetreffende team. Deze boetes zijn ter 
inzage bij de penningmeester van de vereniging. Opgelegde schorsingen door het NHV worden door de vereniging 
gehandhaafd. Niet nakoming van schorsing of boetes kan leiden tot schorsing zoals vastgesteld in de statuten 
artikel 4.3 
 
VERPLICHTINGEN LEDEN 

De verenigingen is geen bedrijf en de leden zijn geen klanten. Taken en werkzaamheden voor de vereniging dienen 
te worden uitgevoerd door de leden van de vereniging. Vanaf 15 jaar worden leden geacht om op aanwijzing van 
het bestuur taken uit te voeren. Deze taken kunnen onder meer bestaan uit het doen van zaal- veld- en (vanaf 18 
jaar) kantinediensten. In overleg met het bestuur kan ook ander vrijwilligerswerk, die de vereniging organiseert om 
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haar financiële positie te versterken, worden toebedeeld. Indien een lid weigert of verzuimt deze verplichtingen na 
te komen, is het bestuur bevoegd voor een bepaalde tijd de toegang tot trainingen, wedstrijden te ontzeggen, of 
andere passende maatregelen te treffen. 
 
VERPLICHTINGEN JEUGDLEDEN 

In aansluiting op vorig artikel dienen ouders van jeugdleden (t/m A jeugd) om toerbeurt te rijden naar uitwedstrijden. 
Direct na het bekend worden van het competitieprogramma voorziet de vereniging via het cluborgaan in een 
wedstrijdschema waarin ook het vervoer naar uitwedstrijden is opgenomen. Onderling ruilen kan, maar altijd in 
overleg met de teamleiding. Indien een ouder weigert of verzuimt deze verplichting na te komen, is het bestuur 
bevoegd het jeugdlid voor een bepaalde tijd de toegang tot trainingen, wedstrijden te ontzeggen, of andere 
passende maatregelen te treffen. 
 
SPELREGELS 

Je wordt geacht de handbalspelregels te kennen en je er aan te houden. Spelregels zijn er om de sport sportief te 
houden. Sportieve strijd vergt zelfbeheersing. Respect voor de regels en voor elkaar voorkomt blessures en overig 
onnodig letsel. De vereniging voorziet  in spelregelcursussen al naar gelang de behoefte. 
 
GEDRAGSREGELS 

Als lid van onze vereniging respecteer je de regels van je sport en neem je stelling tegen alle vormen van agressie 
tegen mede- en tegenstanders binnen de sport. Je behandelt vrijwilligers, scheidsrechters, trainers, coaches, 
medespelers en tegenstanders met respect. Je ondersteunt vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken in situaties 
waarin zij agressief benaderd worden. Optreden tegen agressief gedrag is immers een taak van ons allemaal. Je 
behandelt alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. Je gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld. Zorg met 
respect voor accommodatie en materialen. Samen staan voor een faire sport. 
 
VEILIGE OMGEVING 

De vereniging vindt het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Één van de maatregelen genomen 
ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle 
kaderleden (trainers/coaches/begeleiding). Het invoeren van een VOG binnen de sport is geen garantie maar geeft 
wel meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is 
gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.  
 
OUDERS / VERZORGERS 

Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Een goede spelleider zal deze regels aanpassen aan de 
mogelijkheden van de deelnemers. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het 
resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. Verander een nederlaag in een 
overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sporter. 
Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft 
verloren. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen, dus ook ongewenst gedrag!  Val een beslissing van 
een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. Ondersteun 
alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen. Erken de waarde 
en het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. Attendeer 
uw kind op het met zorg gebruik maken van de accommodatie; spullen opruimen, kleedkamer netjes achterlaten. 
Geef aan dat kinderen geen dingen van een ander pakken zonder te vragen. 
 
TEAMINDELINGEN 

De commissie Technische Staf (TS) bepaald, in overleg met trainers en coaches, de teamindelingen. In beginsel 
gebeurd dit op basis van de leeftijdsindelingen van het NHV. Op basis van handbalkwaliteiten, kennis en ervaring 
kan een lid door de TS worden ingedeeld in een hoger of lager team. Indien gewenst kan de teamindeling door de 
TS worden toegelicht echter blijft dit de eindverantwoording van de TS. Een eventueel bezwaar tegen de beslissing 
van de TS kan kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.   
 
SLOTBEPALINGEN 

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur tot de eerst volgende ALV. 
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking door aanvaarden door de ALV van 3 oktober 2018 en is geldig voor 
minimaal 1 jaar. 
 
 
Theo Nooijen, Voorzitter 
 


