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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Skeelervereniging Sliedrecht 

 
 
Algemene bepalingen 
Artikel 1 
Het huishoudelijke reglement is van toepassing in samenhang met de statuten van de vereniging. Het 
huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
 
Leden 
Artikel 2 
Onder leden worden in dit reglement verstaan: 

 Jeugdleden (tot 18 jaar) 
 Volwassen leden 

 
Lidmaatschap 
Artikel 3 
1. Schriftelijke aanmelding dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging middels een 

daarvoor aangewezen aanmeldingsformulier of via het inschrijfformulier op de website. 
2. Voor minderjarigen dient het aanmeldingsformulier ondertekend te worden door die persoon, 

die de ouderlijke macht of voogdij over de minderjarige uitoefent.  
3. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
4. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk of per 

mail te geschieden bij de secretaris van de vereniging vóór het einde van het lopende 
verenigingsjaar. 

5. Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden opgegeven bij de secretaris van de 
vereniging.  

 
Het bestuur  
Artikel 4 
1. Het bestuur heeft het recht om met inachtneming van het bepaalde in de statuten besluiten te 

nemen over de orde binnen de vereniging die bindend zijn voor de leden.  
2. Een lid van het bestuur moet tenminste 18 jaar zijn  
3. Het bestuur omvat ten minste de functies van:  

 voorzitter  
 secretaris  
 penningmeester  

4. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging en 
nemen alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. 

5. Het bestuur vergadert zo vaak als noodzakelijk, doch tenminste 2 keer per jaar. 
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6. Taken van de voorzitter zijn onder andere: 

 De voorzitter zit de vergaderingen en de algemene vergadering voor. 
 De voorzitter is gemachtigd hiervoor een ander bestuurslid aan te wijzen. 
 De voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor een ordelijk verloop van de vergadering. 
 De voorzitter stelt in samenwerking met de secretaris de notulen en de agenda vast en 

mede ondertekent de notulen. 
 De voorzitter is officiële aanspreekpunt van de vereniging en ook voor de bestuursleden. 

7. Taken van de secretaris zijn onder andere: 
 De secretaris geeft leiding aan het secretariaat. 
 Het secretariaat is het aanspreekpunt van de vereniging voor de leden. 
 Het secretariaat heeft als taak: 

o de verwerking van alle post; 
o het beheer van de volledige ledenadministratie; 
o het beheer van alle overige administratie; 
o coördinatie en planning van de verenigingsactiviteiten; 
o het secretariaat kan een gedeelte van haar werkzaamheden delegeren. 

 De secretaris maakt van de vergaderingen en algemene vergadering notulen op, dan wel 
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. 

 De secretaris stelt in samenwerking met de voorzitter de notulen en de agenda vast en 
medeondertekent de notulen. 

8. Taken van de penningmeester zijn onder andere: 
 De penningmeester is aanspreekpunt van de vereniging aangaande financiële zaken en 

beheert de financiën van de vereniging. 
 De penningmeester is verantwoordelijk voor de inning van de contributies, subsidies, 

sponsoring en overige inkomsten. 
 In geval van besluiten van financiële aard heeft de penningmeester de beslissende stem. 
 De penningmeester is voor het gevoerde financiële beleid verantwoording schuldig aan 

het bestuur en aan de Kascontrolecommissie. 
 De penningmeester is aanspreekpunt van de vereniging aangaande financiële zaken. 

 
Contributie 
Artikel 5 
1. De algemene ledenvergadering stelt de contributie vast voor het volgende verenigingsjaar. Het 

bestuur doet 14 dagen na vaststelling daarvan mededeling op de website.  
2. De jaarlijkse contributie wordt in één keer geheven.  
 
Rechten en plichten van de leden  
Artikel 6 
1. Elk lid heeft recht op deelname aan de trainingen in de hem van toepassing zijnde 

trainingsgroep, tenzij het bestuur hem/haar dit heeft ontzegd. 
2. Leden die aan trainingen deelnemen dienen hun lidmaatschapspas te kunnen tonen aan trainers 

en / of bestuur. 
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3. Trainingen vinden plaats op zaterdagochtend en donderdagavond op de skeelerbaan aan de 

Lijsterweg 60 in Sliedrecht. Weersomstandigheden kunnen tot afgelasting leiden. Hierover wordt 
per email of facebook een ieder tijdig geïnformeerd. 

4. Aspirant leden kunnen als proef eenmaal kosteloos deelnemen in de voor hen van toepassing 
zijnde trainingsgroep. 

5. Bij elke training en of deelname aan skeelerevenementen is het dragen van een deugdelijke 
valhelm verplicht. Het dragen van pols-, knie- en elleboogbescherming wordt sterk aangeraden. 

6. Ieder lid heeft de plicht het in de statuten en huishoudelijk reglement en alle andere regelingen 
en bepalingen die op de vereniging van toepassing zijn na te leven, zoals: 

 Gedragsregels; versie 1 d.d. 12 maart 2017 
 Privacy statement; versie 1 d.d. 12 maart 2017 

 
Aansprakelijkheid van de leden  
Artikel 7 
1. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die door hem wordt toegebracht aan 

eigendommen van de vereniging, of van derden of aan de bij de vereniging in gebruik zijnde 
ruimten en andere zaken. 

2. Reizen in het kader van door vereniging georganiseerde toernooien, wedstrijden of ander 
activiteiten, of waarin in verenigingsverband wordt deelgenomen, geschieden geheel op eigen 
risico. 

 
Geheimhouding 
Artikel 8 
1. Leden van de vereniging onthouden zich van het openbaar maken of verstrekken aan derden, 

van gegevens welke zij vanwege hun lidmaatschap hebben verkregen en die betrekking hebben 
op privé gegevens van personen of waarvan de openbaarmaking of verstrekking de vereniging of 
derden zou kunnen schaden. 
Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of diens wettelijke 
vertegenwoordiger, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 

2. De genoemde verplichting blijft gelden na het beëindigen van het lidmaatschap van de 
vereniging. 

 
Slotbepaling 
Artikel 9 
1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarover twijfel bestaat, beslist het bestuur. 
2. In het geval dit huishoudelijk reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de statuten gelden 

de bepalingen van de statuten. 
 


