Huishoudelijk Reglement k.v. T.H.O.R.

Huishoudelijk Reglement
Algemene Bepalingen
Artikel 1.
In het huishoudelijk reglement van de Christelijke Korfbalvereniging "Tot Harding Onzer Ribben", afgekort T.H.O.R., worden
overeenkomstig artikel 24 van de Statuten, bepalingen vastgelegd betrekking hebbend op het beheer en de inrichting van de
vereniging.
Artikel 2.
Het tenue waarin de leden zich tijdens de wedstrijden presenteren bestaat uit: wit shirt met oranje band in V-vorm van 4 cm.
breedte voor en achter, zwarte rok voor dames en zwarte broek voor heren, en bovendien bij voorkeur oranje kousen.
Van deze regel kan bij uitzondering worden afgeweken.
Artikel 3.
Alle leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht zich te onderwerpen aan een medische keuring (georganiseerd door THOR of
derden) welke de medische geschiktheid voor de beoefening van de korfbalsport onderzoekt.
Wel/niet deelname aan de korfbalsport op basis van de keuringsuitslag is de verantwoordelijkheid van het betrokken lid.
Leden welke weigeren deel te nemen aan een dergelijke keuring zijn niet gerechtigd tot deelname aan korfbalactiviteiten
binnen THOR.

Contributie
Artikel 4.
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op de Algemene Vergadering en kan per soort leden, genoemd in artikel 7 van de
Statuten, verschillen.
De contributie dient te worden voldaan op een door het bestuur te bepalen wijze.
Het niet betalen van de contributie kan uitsluiting van deelname aan wedstrijden tot gevolg hebben.

Bestuur
Artikel 5.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal twee leden, waarvan één lid de Technisch
Beleidsman/vrouw is.
Het bestuur benoemt uit haar midden een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert op wens van één van haar leden
en legt in het bestuur verantwoording af.
Artikel 6.
De voorzitter leidt de vergaderingen terwijl de secretaris belast is met het voeren van de correspondentie, de verslaggeving
van de vergaderingen en de ledenadministratie.
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en zorgt voor de financiële verantwoording.
Jaarlijks wordt daartoe opgemaakt een begroting, balans en verlies- en winstrekening die door de Algemene Vergadering
moeten worden goedgekeurd.
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een kaskontrolecommissie die de financiële gegevens van de penningmeester
controleert en van de bevindingen verslag doet in de Vergadering.
Het financiële jaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
Artikel 7.
De bestuursleden worden geacht in Harmelen woonachtig te zijn en geen familieband in eerste of tweede graad te hebben.
Van deze regel kan met goedvinden van de Algemene Vergadering worden afgeweken.
Artikel 8.
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van twee jaren. De voorzitter, de penningmeester en één of twee
bestuursleden zijn aftredend in de oneven jaren, terwijl de secretaris en de andere bestuursleden in de even jaren aftreden.
Artikel 9.
Het bestuur zal zich laten bijstaan door een aantal commissies.
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Artikel 10.
De besluitvorming van het bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de commissies worden door het bestuur getoetst aan Statuten, Huishoudelijk Reglement, Beleid en Werkplan van de commissie.
Het bestuur is ten alle tijde gerechtigd besluiten van commissies ongedaan te maken indien het bestuur van oordeel is dat
zulks in het belang van de vereniging is.
Artikel 11.
Het bestuur vergadert minimaal 9 maal per jaar.

Algemene vergadering
Artikel 12.
De jaarlijkse Algemene Vergaderingen worden gehouden in respectievelijk het eerste en het tweede half jaar van een seizoen. Tussen de vergaderingen ligt tenminste een periode van 4 maanden.
Artikel 13.
De uitnodiging tot het bijwonen van de vergaderingen dient vergezeld te gaan van een agenda.
De Najaarsvergadering behandelt in ieder geval de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester.

Stemmingen
Artikel 14.
De besluiten van de Algemene Vergadering geschieden bij meerderheid van stemmen. Indien de aanwezigheid der leden
hiervoor onvoldoende is wordt binnen 14 dagen een 2e vergadering belegd waarin de besluiten door de meerderheid der
aanwezigen worden genomen.
Stemmingen over personen dienen schriftelijk te geschieden.
Artikel 15.
Voor de bestuursverkiezingen heeft het bestuur het recht van enkele kandidaatstelling. Deze kandidaten worden op de uitnodiging minstens 14 dagen voor de Algemene Vergadering ter kennis van de leden gebracht.
Tot uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Vergadering hebben de leden het recht schriftelijk bij het secretariaat, ondertekend
door minstens 5 leden, tegenkandidaten te stellen. Van elke kandidaat moet een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring bijgevoegd zijn.
Indien geen tegenkandidaten zijn binnengekomen worden de door het bestuur voorgestelde kandidaten gekozen geacht.

Schorsingen
Artikel 16.
De leden kunnen door het dagelijks bestuur voor een bepaalde tijd wegens wangedrag worden geschorst.
Deze schorsing mag de termijn van twee maanden niet te boven gaan. In de omschrijving van de schorsing kan bepaald
worden dat zijn geen toegang tot de bijeenkomsten, terreinen en zalen der vereniging hebben.
Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van voorgenoemde bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan een daartoe
door haar ingestelde commissie.

Slotbepalingen
Artikel 17.
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 18.
In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 19.
Ieder lid van de vereniging neemt aan de wedstrijden en oefeningen deel geheel op eigen risico.
Nimmer kan de vereniging of het bestuur aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van ongevallen van welke aard ook.
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Artikel 20.
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 21.
Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten.
Dit Reglement treedt terstond na haar vaststelling in werking.

Harmelen, oktober 1991.
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