HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE
MAASBOMMELSE
VOLLEYBALVERENIGING "TIME OUT '74"
ALGEMENE BEPALINGEN.
Art . 01.
Art. 02.

Art. 03.
Art. 04.

De vereniging is opgericht 1 Maart 1974 onder de naam Maasbommelse
volleybalvereniging "Time Out ‘74"
De vereniging stelt zich ten doel de bloei van het volleybalspel te bevorderen en
tracht dit te bereiken door:
a) Het uitschrijven en aanmoedigen van wedstrijden van elke aard op het gebied van
volleybal.
b) Door stipte en onvoorwaardelijke discipline te eisen van haar leden.
Het verenigingsjaar loopt van l September tot en met 31 Augustus.
De algemene vergadering, bestaande uit het Bestuur en de leden, oefent de
wetgevende macht uit.

LEDEN.
Art. 05.

De vereniging bestaat uit of kan bestaan uit:
a) Actieve leden.
b) Donateurs.
c) Rustende leden.

Art. 06.

Elk toegetreden lid is verplicht elke adresverandering, welke na zijn inschrijving
plaats vindt, terstond aan de wedstrijdsecretaris te melden.

Art. 07.

Rustende leden zijn zij die de volle jaarlijkse contributie betalen maar niet actief aan
de sport deelnemen.

Art . 08 .

Wanneer leden zich schuldig maken aan wanbetaling of aan enige andere overtreding,
kan het bestuur een zodanig lid schorsen of desnoods royeren.

Art. 09.

a) wordt een lid van de vereniging geschorst wegens wanbetaling, dan wordt hem het
medespelen ontzegd in alle wedstrijden al of niet door de West Maas & Waal
competitie uitgeschreven, totdat hij aan de verplichtingen voldaan heeft.
b) wordt hij wegens een andere reden geschorst, dan wordt hem het medespelen
ontzegd voor de duur van de schorsing.

BESTUUR.
Art. 10.

Het Bestuur wordt op een algemene ledenvergadering gekozen.

Art. 11.

Het Bestuur bestaat uit:
a) Voorzitter.
b) Secretaris.
c) Wedstrijdsecretaris
d) Penningmeester.
e) Een zodanig aantal bestuursleden, zodat een oneven aantal wordt verkregen.

Art. 12.

De bestuursleden treden af om de 2 verenigingsjaren, doch zij zijn terstond
herkiesbaar.

Art. 13.

Het nieuwe Bestuur treedt in functie direct na afloop van de vergadering waarin het
gekozen is.

Art.14.

De voorzitter zorgt voor het nakomen van het reglement en alle bestuursbesluiten. Hij
leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij heeft het recht
discussies te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht,
doch is verplicht ze weer te openen wanneer minstens 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden hun verlangen daartoe kenbaar maken.
Hij tekent de notulen en alle andere stukken waarop zijn handtekening vereist wordt.

Art. 15.

De secretaris vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

Art. 16.

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij zorgt voor de inning van
alle aan de vereniging toekomende gelden. Hij is voor de onder zijn beheer zijnde
baten persoonlijk verantwoordelijk tenzij hij overmacht mocht kunnen bewijzen. Hij
houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven. Voor het doen van alle
uitgaven heeft hij machtiging van het overige Bestuur nodig.
Hij leest in de algemene vergadering een verslag met verkorte balans voor over de
toestand van de geldmiddelen van de vereniging. Twee bestuursleden kunnen ten alle
tijde inzage in de boeken vorderen.

Art. 17.

De leden van het Bestuur moeten de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zij worden
op de algemene vergadering gekozen.

Art. 18.

Elk van de bestuursleden heeft het recht om spelers te verbieden mede te spelen,
indien hij gegronde redenen daartoe heeft. De andere bestuursleden zijn verplicht hun
collega bij te staan.
Het recht van schorsen heeft het gehele Bestuur of tenminste 2/3 van het Bestuur. Wel
kan ieder bestuurslid een voorstel tot schorsing indienen bij het overige Bestuur.

Art. 19.

Een lid van het bestuur kan door het overige Bestuur geschorst worden in een te
houden vergadering. De leden kunnen dit middels een algemene vergadering

Art. 20.

ongedaan maken.
Een uit zijn ambt ontzet bestuurslid kan nooit meer deel uitmaken van het Bestuur.
Bestuursbesluiten, welke ter algemene kennis zijn gebracht door middel van een of
ander officieel orgaan of op enige andere wijze zijn bindend voor alle leden vanaf de
dag na de bekendmaking.

VERGADERINGEN.
Art. 21.

Er worden gehouden:
a) Een gewone algemene vergadering.
b) Buitengewone algemene ledenvergaderingen.
c) Bestuursvergaderingen.

Art. 22.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de maand Oktober/November.

Art. 23.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden:
a) Op verlangen van het bestuur.
b) Op verlangen van minstens 2/3 van de leden van de vereniging.

Art. 24.

Bestuursvergaderingen worden gehouden:
a) Op verlangen van de voorzitter.
b) Op verlangen van minstens 3 bestuursleden.

Art. 25.

Indien een of meerdere personen zich gedurende de vergadering wanordelijk
gedragen, kan de voorzitter hen de verdere bijwoning van de vergadering ontzeggen.

Art. 26.

De agenda van de algemene vergadering zal bevatten:
a) Aflezen van de presentielijst.
b) De begroting van het lopende verenigingsjaar.
c) Verkiezing van de kascommissie.
d) Eventuele bestuursverkiezing.
e) wat verder ter tafel komt.

GELDEN.
Art.27.

Elk tot de vereniging toegelaten lid moet een jaarlijkse contributie betalen, die door
het bestuur is vastgesteld Indien een lid zich terugtrekt of hem het lidmaatschap wordt
ontzegd, worden de door hem betaalde gelden niet gerestitueerd.

Art. 29.

Wanneer de boeken van de penningmeester niet akkoord worden bevonden, is hij
verplicht het tekort te verantwoorden en indien nodig uit eigen middelen aan te
zuiveren; hij kan bovendien uit zijn ambt ontzet worden.

Art. 30.

De liquide middelen zullen zoveel mogelijk op een spaarrekening gestort worden.

Art. 31.

Het bestuur kan voorstellen betreffende contributieveranderingen indienen en hier
veranderingen in aan brengen behoudens goedkeuring van de algemene vergadering.

KASCOMMISSIE.
Art. 32.

Een kascommissie bestaat uit de Penningmeester en twee leden, is verplicht eenmaal
per jaar kort voor de algemene vergadering de kasboeken van de penningmeester na
te zien en deze bij akkoord bevinding te tekenen.

Art. 33.

De kascommissie wordt door de algemene vergadering voor twee jaar benoemd. Elk
jaar zal één lid de kascommissie verlaten en 1 lid blijft dan in de kascommissie. Zo is
er altijd één lid die al een kascontrole gedaan heeft en zijn kennis kan overdragen.

Art. 34.

De kascommissie heeft ten alle tijde recht inzage der kasboeken van de
penningmeester te vorderen, mits zij hem acht dagen voor- uit van haar voornemen in
kennis stelt.
De handtekeningen van de kascommissieleden ontlasten de penningmeester van zijn
aansprakelijkheid voor gedane uitgaven en inkomsten tot en met de datum waarop de
handtekening werd geplaatst.

Art. 35.

ARCHIEF.
Art. 36.

Het archief bevat afschriften van alle aan de West Maas & Waal competitie
geschreven stukken, kasboeken welke niet meer gebruikt worden, een officieel
exemplaar van dit regelement, afschriften van de aan spelers verzonden brieven
betreffende schorsingen, geldboetes of andere door het Bestuur genomen besluiten of
straffen, notulenboek, de officiële mededelingen en verder alles wat het Bestuur vindt
dat in het archief thuishoort.

Art. 37.

Alle nieuwe reglementaire bepalingen alsmede de veranderingen welke aangebracht
worden in het reeds bestaande regelement, moeten door de secretaris met vermelding
van de dag van de vergadering waarop zij werden ingevoerd, worden ingeschreven
in het officiële exemplaar van het regelement.

VOORWAARDEN VOOR SPELERS OM TE MOGEN DEELNEMEN AAN WEDSTRIJDEN.
Art. 38.

Voor een tot de bond toegetreden vereniging mag in competitie- of bekerwedstrijden,
alsmede in wedstrijden waarvoor toestemming van de bond vereist is slechts hij
spelen, die gerechtigd lid van de vereniging is.

Art. 39.

Elke speler is verplicht in de clubkleuren op het terrein c.q. in de zaal te verschijnen
voor het spelen van officiële wedstrijden. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het
correct invullen van het wedstrijdformulier

Art. 40.

Vóór tijdens en na het spelen van wedstrijden zijn de spelers verplicht de richtlijnen
welke hun door de scheidsrechter of hun aanvoerder worden gegeven
onvoorwaardelijk op te volgen. Zoniet dan behoudt het bestuur zich het recht hen te
schorsen of een andere straf op te leggen.

Art. 41.

De aanvoerders zijn verplicht de spelers op hun overtredingen te wijzen en hun
hiervoor te waarschuwen en desnoods van het speelveld te verwijderen.

Art. 42.

De aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het controleren van alle spelerskaarten op
juistheid en geldigheid, alvorens deze in te leveren bij de wedstrijdsecretaris binnen
14 dagen na de laatst gespeelde wedstrijd. Indien een spelerskaart geen ruimte meer
heeft voor nieuwe stempels dient tevens een recente pasfoto van betreffende speler
ingeleverd te worden.

Art. 43.

Het bestuur is ten alle tijde gerechtigd spelers door onsportief gedrag tijdens
wedstrijden en wegens niet opkomen, voor onbepaalde tijd te schorsen.

SLOTBEPALINGEN.
Art. 44.

Alleen door het toetreden al verklaart elk lid zich te onderwerpen aan het regelement.

Art. 45.

Het regelement kan alleen door de algemene vergadering herzien worden, welke
herziening op de agenda moet voorkomen. Elke herziening wordt ter kennis gebracht
van de leden door een officiële bekendmaking of aanplakking.

Art. 46.

De algemene vergadering kan met 2/3 meerderheid van het aantal stemgerechtigde
leden dispensatie verlenen van de voorschriften van dit regelement en alle andere
gemaakte of eventueel te maken bepalingen.

Art. 47.

Indien het door het Bestuur nodig geacht wordt is vrijstelling van ieder artikel van dit
regelement mogelijk.

Art. 48.

Het bestuur is belast met de uitlegging van de in dit regelement genoemde artikelen
en beslist verder in gevallenen, waarin niet door dit regelement is voorzien.

Art. 49.

Onbekendheid zet het regelement en met behoorlijk ter kennis gebrachte besluiten
kan niet worden aangewend.

Art. 50.

Alle spelende competitieteams moeten minimaal over 7 leden beschikken, het laagst
spelende minimaal over 8 leden. Het bestuur is ten alle tijden gerechtigd om hiervan

af te wijken.
Art. 51.

Er wordt pas een spelerskaart uitgegeven als het gehele inschrijfformulier ingevuld en
ingeleverd is bij de wedstrijdsecretaris.

Art. 52.

Het bestuur is ten alle tijden bevoegd om te beslissen in welk team een speler het
seizoen start.

Maasbommel, 09 november 2011.
Het Bestuur van de M.V.V. "Time Out ‘74"

