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T.B.V. DE AFDELING HANDBAL 

 
 
 
LEDEN EN LIDMAATSCHAP 
 
Art. 1: Hij/Zij die als spelend lid tot de vereniging wenst toe te treden, behoort daartoe een 

schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur. Is hij/zij ten tijde van het verzoek 
jonger dan 18 jaar, dan dient de ouder of voogd dit verzoek mede te ondertekenen. 

 
Art.2: Het bestuur beslist omtrent de toelating. Indien het bestuur weigert een 

verzoeker/ster tot de vereniging toe te laten, dan dient zij dit schriftelijk aan 
verzoeker/ster kenbaar te maken, zonder overigens gehouden te zijn de reden van 
de weigering  te vermelden of mede te delen. Wel dient het bestuur in dat geval op de 
mogelijkheid als bedoeld in art. 3 van het huishoudelijk reglement te wijzen. 

 
Art. 3: De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten in de eerstvolgende 

algemene vergadering, indien en voorzover verzoeker/ster schriftelijk binnen 30 
dagen na de schriftelijke weigering, kenbaar heeft gemaakt behandeling in de 
algemene vergadering te wensen. 

 
Art. 4: Bijzondere leden worden aangewezen door het bestuur. Bijzondere leden zijn 

personen van 16 jaar of ouder die een specifieke functie binnen de vereniging 
vervullen, welke het verenigingsbelang dient, doch die niet als spelend lid zijn 
ingeschreven. 

 
Art. 5: Spelende leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de 

vereniging, behoudens die activiteiten welke naar hun aard of op aanwijzing door het 
bestuur, zijn bedoeld voor een specifieke groep van leden. Zij kunnen voorstellen 
indienen bij het bestuur. 

 
Art. 6: Ereleden, bijzondere leden en donateurs hebben het recht deel te nemen aan door 

het bestuur aan te wijzen activiteiten. Zij kunnen voorstellen bij het bestuur indienen 
doch alleen ereleden hebben stemrecht in de algemene vergadering. 

 
Art. 7: Spelende leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie. Deze wordt 

door de algemene vergadering vastgesteld, onverminderd het bepaalde in art. 23 van 
het huishoudelijk reglement. De hoogte van de donatie voor de donateurs wordt door 
het bestuur vastgesteld. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. 

 
Art. 8: De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan het secretariaat door 

te geven. 
 
Art. 9: Alle in de vorige artikels genoemd leden verplichten zich de besluiten, welke conform 

de statuten en reglementen zijn genomen te respecteren en tot de goede uitwerking 
daarvan te werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BESTUUR EN COMMISSIES 
 
Art. 10: Het bestuur is belast met de tenuitvoerlegging van dit reglement. Het is bevoegd 

dispensatie te verlenen van de reglementsbepalingen, behalve in die gevallen waarbij 
de beslissing is voorbehouden aan de ledenvergadering. 

 
Art. 11: De voorzitter ziet erop toe dat de statuten en reglementen worden nagekomen en dat 

de genomen besluiten ten uitvoer worden gebracht. Hij is belast met de leiding van 
de vergaderingen. 

 
Art. 12: De secretaris voert de correspondentie en draagt de verantwoording voor het 

notuleren van de vergaderingen en voor bewaring van alle ingekomen stukken 
alsmede de afschriften van alle uitgaande stukken. Hij heeft het beheer over het 
archief. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering geeft hij een overzicht van het 
afgelopen verenigingsjaar. 

 
Art. 13: De penningmeester  voert het financiële beheer. Hij is verplicht nauwkeurig 

aantekeningen te houden van de inkomsten en uitgaven. Hij draagt verantwoording 
voor de inning van de contributies en bijdragen en het doen van betalingen. In 
bestuursvergaderingen geeft hij desgewenst een financieel overzicht. Op de jaarlijkse 
algemene vergadering geeft hij een overzicht van de financiën. Hij is gehouden de 
financiële commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, inzage te geven van 
de boeken en de bescheiden. 

 
Art. 14: De financiële commissie wordt op de jaarlijkse algemene vergadering voor de tijd van 

1 jaar benoemd en is niet in haar geheel herkiesbaar. Zij bestaat uit tenminste 2 
meerderjarige leden die geen bestuursfunctie bekleden en waarvan tenminste 1 lid 
per jaar aftreedt, zodanig dat niemand langer dan 2 jaar achtereen lid van deze 
commissie kan blijven. Zij controleert de administratie en het beheer van de 
penningmeester. Zij beoefent haar functie uit zo vaak haar dat  goeddunkt, doch 
tenminste 1 keer per jaar. Na iedere controle brengt zij schriftelijk verslag uit aan het 
bestuur en op het eind van het verenigingsjaar aan de jaarlijkse algemene 
vergadering. 

 
Art. 15: Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende commissies: 

a. Onderhoudscommissie 
b. Kantinecommissie 
c. Toernooi- en activiteitencommissie 
d. Redactiecommissie 
e. Technische commissie 
f. Jeugdcommissie 
g. Sponsorcommissie 
 
Ad a. De onderhoudscommissie heeft tot taak het volledig beheer van de 
terreinaccommodatie met inbegrip van het onderhoud van het kantinegebouw. 
 
Ad b. De kantinecommissie regelt alle zaken die nodig zijn om een goede 
functionering van de kantine te waarborgen. 
 
Ad c. De toernooi- en activiteitencommissie heeft tot taak het organiseren van die 
festiviteiten, welke de band in de vereniging kunnen verstevigen. 
 
Ad d. De redactiecommissie heeft tot taak de verzorging van het clubblad en de 
verzorging van de publiciteit in en buiten de vereniging. 
 
 
 



 
 
 
 
Ad e. De technische commissie stelt de competitieteams  samen, assisteert de 
toernooicommissie, onder c. genoemd, bij het samenstellen van de teams bij  
toernooien enz. Tevens is zij verantwoordelijk voor de ledenregistratie en de 
periodieke opgave van teams aan de bond. 
 
Ad f. De Jeugdcommissie houdt zich bezig met alle zaken aangaande de spelende 
leden tot 18 jaar in de breedste zin van het woord. 
 
Ad g. De sponsorcommissie heeft tot taak het leggen van contacten met bestaande 
en nieuwe sponsors en adverteerders alsmede het onderhouden ervan. Tevens heeft 
zij tot taak het overeenkomen en het vastleggen van contracten met sponsors en ad- 
verteerders.  
 

 Eventuele andere bestuurswerkzaamheden worden onder de overige bestuursleden 
verdeeld. Deze moeten desverlangd de hierboven genoemde bestuursleden 
behulpzaam zijn of zonodig vervangen. 

 
Art. 16: Commissieleden als bedoeld in art. 15 hebben voor 1 jaar zitting en zijn terstond 

herkiesbaar. Bij niet-herkiesbaarstellen van een of meer leden worden bij voorkeur 
door de commissie zelf kandidaten voorgedragen, in overleg met de contactpersoon 
uit het bestuur. 

 
Art. 17: Het bestuur blijft voor de beslissingen van de commissies verantwoordelijk. 
 
Art. 18: De verantwoording en de activiteiten worden in onderling overleg tussen de 

commissies en het bestuur in een apart reglement geregeld. 
 
Art. 19: Voor alle commissies geldt, dat zij minimaal uit drie leden bestaan en maximaal uit 

zeven. 
 
Art. 20: Bij tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van de diverse commissies is het 

bestuur verplicht deze wijzigingen schriftelijk mede te delen aan de leden. De 
wijzigingen behoeven achteraf wel de goedkeuring van de jaarvergadering. 

 
 
VERGADERINGEN 
 
Art. 21: Alle stemgerechtigde leden zijn verplicht de algemene vergadering bij te wonen of bij 

verhindering de secretaris hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Zij hebben het recht 
voorstellen en tegenvoorstellen in te dienen. De niet-stemgerechtigde leden worden 
ook uitgenodigd. Ook zij hebben het recht voorstellen en tegenvoorstellen in te 
dienen. 

 
Art. 22: Bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als dit door het bestuur nodig 

geoordeeld wordt. 
 
 
GELDMIDDELEN 
 
Art. 23: De spelende leden zijn verplicht op de daartoe door het bestuur gestelde termijn(en) 

hun contributie te voldoen aan de penningmeester van de vereniging. 
 
Art. 24: Wanneer hiertoe gegronde redenen aanwezig zijn, is het bestuur gerechtigd in 

incidentele gevallen van de vastgestelde contributieregeling af te wijken, zonder 
echter verplicht te zijn ten overstaan van de leden toelichting te verstrekken. 

 



 
 
 
Art. 25: Boetes en kosten die door de bond worden opgelegd aan een lid in persoon, dienen 

door het betreffende lid te worden voldaan. Dit geldt evenzeer voor de boete die door 
het bestuur kan worden opgelegd wanneer een lid heeft gehandeld in strijd met de 
statuten, reglementen en/of bestaande voorschriften. 

 
Art. 26: Een ieder die zich als lid van de vereniging laat inschrijven of zijn/haar lidmaatschap 

continueert, verbindt zich voor het gehele verenigingsjaar. 
 
Art. 27: het bestuur bepaalt het bedrag van: 

a. inschrijfgeld bij lidmaatschap; 
b. het entreegeld bij wedstrijden; 
c. bij overige evenementen te heffen bijdragen. 
 

Art. 28: De uitgaven in enig jaar dienen te geschieden binnen de begroting zoals deze door 
de jaarlijkse algemene vergadering voor dat jaar is goedgekeurd, behoudens 
gevallen van overmacht. 

 
 
KLEDING 
 
Art. 29: Het sporttenue van de afdeling handbal bestaat uit een oranje shirt, zwarte broek en 

bijpassende kousen/sokken. 
 
Art. 30: a. Ieder lid is verplicht bij het deelnemen aan officiële wedstrijden het in artikel 29 

beschreven sporttenue te dragen en voorzover voorgeschreven met het toegewezen 
nummer op de borst- en rugzijde. 
b. Het bestuur is bevoegd de naam van een sponsor op shirt en/of broek te doen 
aanbrengen 
c. Het bestuur heeft het recht leden die niet in een gepast sporttenue een wedstrijd 
spelen, het (verdere) deelnemen aan de wedstrijd te ontzeggen. 
 
 

WEDSTRIJDEN 
 
Art. 31: Wanneer een lid door omstandigheden niet aan een wedstrijd, waarvoor hij/zij is 

aangeschreven kan deelnemen, is hij/zij verplicht hiervan minimaal twee dagen voor 
de dag dat de wedstrijd plaatsvindt, mededeling te doen aan de coach of de 
plaatsvervangend coach. Indien iemand hierbij in gebreke blijft, is het bestuur 
gerechtigd tot het nemen van passende maatregelen c.q. sancties. 

 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 32: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Art. 33: Bij verschil van mening omtrent de uitleg van het huishoudelijk reglement, beslist het 

bestuur. 
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