
Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Van Slag
Algemeen
Artikel 1.
De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang
met de statuten van volleybalvereniging Van Slag (hierna te noemen: “de
vereniging”), zoals deze voor het laatst bij notariële akte zijn vastgesteld. Elke
bepaling in de wet of in de statuten heeft voorrang boven hiermee strijdige
bepaling in dit reglement.

Artikel 2.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus
van het volgende kalenderjaar.

Toelating der leden
Artikel 3.

a. Om lid te kunnen worden van de vereniging dient men de leeftijd van 18
jaar te hebben bereikt.

b. Om lid te kunnen worden dient men daarnaast te voldoen aan de
vereisten zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten.

c. Toelating van leden gaat op volgorde van inschrijving, waarbij eerder
ingeschrevenen voorrang hebben op later ingeschrevenen.

d. Wanneer zich verhoudingsgewijs te veel niet-studenten aanmelden, zal
aan zoveel (later aangemelde) studenten voorrang worden verleend
boven de eerder aangemelde niet-studenten, dat het percentage
niet-studenten dat lid is zowel aan de USS Mesa Cosa vereisten als aan
de vereisten van de bestuursbeurs voldoet.

e. Degenen die lid willen worden van de vereniging, maar tijdens hun eerste
seizoen een periode van langer dan vijf aaneengesloten speelweken in
het buitenland verblijven, worden automatisch op de wachtlijst geplaatst.

f. Het bestuur heeft het recht om af te wijken van de in sub c, d en e
genoemde voorrangsregelingen ter bevordering van een betere
teamindeling.

Artikel 4.
Bij de aanmelding voor het lidmaatschap op grond van artikel 5 lid 1 van de
statuten dient tenminste te worden vermeld: naam, voornaam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, onderwijsinstelling en een
persoonlijk noodtelefoonnummer. Het vermelden van de studierichting is wenselijk
maar niet verplicht. Indien het lid geen student is, dient door het lid te worden
vermeld wanneer zijn laatste studiejaar plaatshad, en aan welke
onderwijsinstelling. Eventuele wijzigingen dienen, ook gedurende het
verenigingsjaar, zo snel mogelijk aan de secretaris te worden doorgegeven.
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Rechten en verplichtingen der leden
Artikel 5.

a. Ieder lid dient elk verenigingsjaar een geldige basiskaart van
sportcentrum Olympos aan te schaffen. De aanschaf dient plaats te
vinden vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Indien het lid
verzuimt deze verplichting na te komen, mag het lid vanaf 1 oktober
geen wedstrijden spelen, totdat een geldige basiskaart is aangeschaft.

b. Bij de aanschaf van een geldige basiskaart zoals bedoeld in sub a, dient
ieder lid zich expliciet te laten registreren bij Olympos als zijnde lid van
Van Slag. Indien het lid verzuimt deze verplichting na te komen, is het
bestuur bevoegd het lid een boete op te leggen waarvan de hoogte
wordt vastgesteld door instemming van de begroting op de eerste
algemene vergadering van het verenigingsjaar.

c. Indien het lid kiest voor de aanschaf van een verenigingskaart als geldige
basiskaart in de zin van sub a, is registratie in de zin van sub b niet
mogelijk. Het bestuur is bevoegd haar misgelopen subsidie, ten gevolge
van de aanschaf van de verenigingskaart, te verhalen op het lid.

Artikel 6.
a. Een team bestaat gedurende het seizoen uit minimaal zes

niet-dubbelspelers en maximaal drie dubbelspelers. Bij voorinschrijving,
zoals bedoeld in artikel 10 huishoudelijk reglement, bestaat een team uit
minimaal vijf niet dubbelspelers.

b. Dubbelspelen is alleen toegestaan gedurende een seizoen waarin de
speler binnen de 80% valt van de 80-20 regeling van USS Mesa Cosa.

c. c. Een speler mag tot maximaal twee teams behoren.
d. Een dubbelspeler betaalt dubbele contributie en een compensatie gelijk

aan de misgelopen subsidie.
e. Een lid kan zich bij voorinschrijving inschrijven bij één team. Als een lid wil

dubbelspelen, moet deze dit met een motivatie aangeven bij de
voorinschrijving. De teamcoördinator bepaalt of aan deze wens en
eventuele voorkeuren kan worden voldaan en zo ja in welk team de
speler gaat dubbelspelen. Indien dubbelspelen wordt toegezegd, geldt dit
voor een periode van één speelseizoen.

f. Een speler die voor een periode van langer dan drie maanden afwezig is,
mag gedurende dat seizoen niet starten met dubbelspelen.

g. Een dubbelspeler die met beide teams in dezelfde poule acteert, dient
voor aanvang van de betreffende speelronde(s) bij de teamcoördinator
aan te geven met welk team hij of zij de gehele speelronde uitsluitend
mee zal spelen.Hierop zijn per speelavond twee uitzonderingen mogelijk:

● Het niet-gekozen team kan enkel met deze dubbelspeler voldoen
aan de eis van maximaal vier mannen in het veld zonder hierbij
met minder dan 6 mensen in het veld staan; of

● Het niet-gekozen team heeft minder dan zes spelers.
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Artikel 7.
a. Een team bevat gedurende een seizoen maximaal vier mannen. b. De

teamcoördinator kan hierop per verenigingsjaar uitzonderingen maken in
het belang van de teamindeling.

Artikel 8.
a. Wanneer de vereniging kosten maakt door handelen of nalatenschap van

een lid, heeft het bestuur het recht deze kosten geheel of ten dele op het
lid te verhalen.

b. Indien een lid zich aanmeldt voor een door de vereniging
georganiseerd evenement waaraan kosten zijn verbonden, heeft het
bestuur het recht deze kosten bij het lid te incasseren. Dit geldt ook
als het lid zich na aanmelding terugtrekt van deelname.

Artikel 9.
Leden, met uitzondering van bestuursleden, zijn niet bevoegd om namens de
vereniging rechtshandelingen aan te gaan. In het bijzonder zijn zij niet bevoegd
om evenementen namens de vereniging te organiseren of af te gelasten. Tevens
zijn zij niet bevoegd om namens de vereniging huurovereenkomsten aan te gaan.
Het bestuur is bevoegd in ieder afzonderlijk geval een uitzondering op deze regels
maken.

Artikel 10.
Elk lid is verplicht jaarlijks voor 15 juli een formulier in te vullen op basis waarvan de
teamindeling voor het volgende jaar zal worden gemaakt. Wanneer het lid niet aan
deze verplichting voldoet, is het bestuur bevoegd om het lidmaatschap van het lid
overeenkomstig artikel 7 van de statuten op te zeggen.

Artikel 11.
a. Volgens artikel 4 van de statuten kent de vereniging naast leden ook

ereleden. Tenzij anders bepaald, wordt in dit huishoudelijk reglement met
de term ereleden bedoeld ereleden die niet tevens gewoon lid zijn van de
vereniging.

b. Ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend,
respectievelijk opgelegd.

c. Leden kunnen het bestuur verzoeken de benoeming van een persoon tot
erelid op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Een erelid
wordt door de algemene vergadering benoemd met een volstrekte
meerderheid van stemmen.

d. Ereleden staan vermeld op de website en een lijst van alle ereleden wordt
bijgehouden door het bestuur
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Beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 12.

a. Zoals beschreven in artikel 7 lid 8 van de statuten kan het bestuur de leden
die op 1 september van het nieuwe seizoen minstens twee jaar niet meer
staan ingeschreven bij een Nederlandse Hogeschool of Nederlandse
Universiteit, uitschrijven als lid. Het bestuur zal van deze bevoegdheid
gebruik maken, tenzij het bestuur gebruikmaking van deze bevoegdheid
niet in het belang van de vereniging acht.

b. Indien het aantal leden niet toereikend is voor de teamindeling, zullen de
oud leden die ten minste twee jaar niet meer staan ingeschreven aan een
Nederlandse Hogeschool of Nederlandse Universiteit, op volgorde van
meest recente afstudeer- dan wel uitschrijfdatum als eerste in aanmerking
komen om lid te worden voor één speelseizoen.

Vergaderingen en bestuur
Artikel 13.
Leden hebben het recht om tot twee weken voor aanvang van de de algemene
vergadering agendapunten bij het bestuur in te brengen. Het bestuur heeft het recht
deze op de agenda te zetten of te weigeren.

Artikel 14.
a. Ieder team van de vereniging dient vertegenwoordigd te zijn bij de ALV door

ten minste een lid van dit team. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt in
de eerstvolgende speelronde één setpunt afgetrokken van het totale
puntenaantal. Indien de ALV in de laatste speelronde van het seizoen
plaatsvindt, wordt er een setpunt afgetrokken van de huidige speelronde.
Hierbij in acht nemend de volgende voorwaarden:

● Een aanwezige kan naast het eigen team een ander team
vertegenwoordigen door middel van een machtiging van een lid van
dat team.

● Coaches kunnen niet optreden als vertegenwoordigers van hun
coachteam, tenzij gemachtigd door een lid van dit team.

● Een aanwezig bestuurslid kan niet optreden als vertegenwoordiger.
● Het bestuur behoudt zich het recht om af te wijken van dit artikel.

Commissies
Artikel 15.

a. Het bestuur zorgt ervoor dat de volgende commissies worden
gevormd:

● Kascommissie (als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten)
● Raad van Advies
● ICT-commissie
● Technische Commissie

b. Daarnaast streeft het bestuur naar het vormen van meerdere
commissies ter ondersteuning van het organiseren van evenementen
van de vereniging.

c. De ALV heeft het recht om een of meerdere commissies in te stellen.
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Artikel 16.
a. De Raad van Advies heeft een adviserende en toezichthoudende functie

ter algemeen nut van de vereniging.
b. De Raad van Advies bestaat uit drie tot vijf leden of oud-leden, die geen

deel uitmaken van het bestuur of de Kascommissie.
c. Nieuwe leden van de Raad van Advies worden gekozen door de ALV op

voordracht van de Raad van Advies. Indien er nog geen Raad van
Advies is, wordt de Raad van Advies benoemd door het bestuur voor de
duur van één jaar. Verlenging van het lidmaatschap van de door het
bestuur benoemde leden geschiedt door instemming van de ALV.

d. Op voordracht van het bestuur, en in samenwerking met de Raad van
Advies, kan het lidmaatschap van een lid van de Raad van Advies op
de algemene vergadering ter discussie worden gesteld, en eventueel
worden beëindigd.

e. De Raad van Advies krijgt binnen twee weken na elke
bestuursvergadering inzage in de notulen van deze vergadering.

f. De Raad van Advies is geen verantwoording verschuldigd aan de ALV of
aan het bestuur.

Artikel 17.
a. Conform artikel 15 lid 4 van de statuten worden door de algemene

ledenvergadering jaarlijks de leden van de kascommissie benoemd. Er
wordt gestreefd naar een zittingstermijn van twee jaar, welke aanvangt
vanaf de eerste benoeming van een lid. Kascommissieleden mogen het
afgelopen boekjaar geen bestuursleden zijn geweest.

b. De ALV benoemt jaarlijks een Technische Commissie vanuit haar leden.
Deze Technische Commissie bestaat uit ten minste 3 personen en
maximaal 8 personen. Een lid van de Technische Commissie wordt
benoemd voor een periode van één jaar en is aansluitend onbeperkt
herbenoembaar. Een nieuw lid van de Technische Commissie zal altijd
worden geworven middels een sollicitatieprocedure, waarbij alle leden
van de vereniging de mogelijkheid krijgen een sollicitatie in te dienen bij
het bestuur.

Besluitvorming
Artikel 18.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.
Stemgerechtigden hebben bij iedere stemming de keuze uit 1) een stem voor, 2)
een stem tegen of 3) stemonthouding. Iedere uitgebrachte stem die niet voor of
tegen is, geldt als stemonthouding en wordt niet meegeteld.
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Bestuur
Artikel 19.

a. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voordracht van een nieuw
bestuur.

b. Zoals bepaald in artikel 13 van de statuten wordt de voorzitter door de
algemene vergadering op functie ingestemd. De stemming op overige
kandidaatsbestuursleden geschiedt individueel in dezelfde vergadering.

c. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende,
geschieden in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de
mogelijkheid bestaat.

d. De najaars-ALV, zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten, vindt
gewoonlijk plaats rond begin oktober.

Verplichtingen van het bestuur
Artikel 20.
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij
te houden van:

a. De gegevens als bedoeld in artikel 4 van dit huishoudelijk
reglement;

b. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuur.

Artikel 21. Financiële rechten en plichten
a. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na het einde van het

boekjaar een financieel verslag van dat jaar aan de ALV te presenteren.
b. Elke commissie is gelimiteerd door een budget. Commissies moeten

voorafgaand aan elke activiteit die zij organiseren de begroting voor die
activiteit ter goedkeuring voorleggen aan de bestuurspenningmeester.
Alleen met toestemming van het bestuur mogen commissies uitgaven
doen die boven de begroting uitkomen.

c. Het bestuur is financieel gezien altijd eindverantwoordelijk.
d. Commissies zijn verplicht om binnen vier weken na het eindigen van het

boekjaar een afrekening te overleggen aan de penningmeester van de
vereniging, waarin alle inkomsten en uitgaven die door de commissie in
het betreffende boekjaar verkregen en gedaan zijn, zijn opgenomen.

e. Na afloop van een evenement kan ieder lid dat uitgaven heeft gedaan
namens de vereniging, bijvoorbeeld in het kader van een bestuurs- of
commissiefunctie, binnen vier weken na afloop van het evenement een
declaratie doen bij de penningmeester van de vereniging. Indien de
gemaakte kosten geen betrekking hebben op een evenement, geldt het
moment van uitgave als referentiedatum. Indien een lid geen bon heeft
van een aankoop, dient er een declaratieformulier te worden
ingeleverd. Het bestuur beslist over vergoeding van de kosten.

f. Het bestuur streeft ernaar dat het eigen vermogen van de vereniging
aan het eind van elk boekjaar minimaal de grootte heeft van tien euro
maal het aantal leden van dat betreffende jaar. Hiermee kan worden
gewaarborgd dat de vereniging het volgende boekjaar kan overleven,
ook als de ledenbezetting dan minimaal blijkt te zijn (vier poules) en er
geen andere inkomsten dan de contributie zouden zijn.
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g. Er dienen altijd twee bevoegden geregistreerd te zijn voor de rekening
van de vereniging; dit dienen twee bestuursleden te zijn, onder wie de
penningmeester.

h. Er dienen altijd twee actieve pinpassen te zijn. Indien nodig, kan de
tweede pinpas op aanvraag worden uitgeleend aan
commissiepenningmeesters.

i. Bij controle van de hoofdkas dienen de penningmeester van het bestuur
en minimaal één lid van de kascommissie aanwezig te zijn. Elke
controle wordt genoteerd en ondertekend door de aanwezigen in twee
gescheiden logboeken.

Wedstrijdregels
Artikel 22. Verenigingsreglement
Het bestuur is verantwoordelijk dat het verenigingsreglement terug te vinden is op
de website. De volgende regels zullen in ieder geval gehanteerd worden:

a. Tijdens een wedstrijd worden drie sets gespeeld waarbij per gewonnen set
een punt verdiend wordt.

b. De vereniging speelt gemengd volleybal, wat inhoudt dat er maximaal vier
mannen per team op het veld aanwezig mogen zijn. Met toestemming van
de tegenstander mag er een uitzondering worden gemaakt op deze regel.
Na iedere set mag de tegenstander deze toestemming alsnog intrekken.

c. Er moeten te allen tijde minimaal drie eigen spelers in het veld staan. Sets
waarin er minder eigen spelers zijn verliest het incomplete team met 0-25.

d. Een lid wordt geacht de regels in het verenigingsreglement te kennen.
e. Het bestuur is bevoegd jaarlijks éénmaal het verenigingsreglement te

wijzigen vóór aanvang van de eerste speelronde en is verplicht deze
wijzigingen te publiceren op de website.

f. Het bestuur is bevoegd verdere uitzonderingen vast te stellen.

Artikel 23. Uitval Team
Indien onverhoopt een team uitvalt en een nieuw team van de wachtlijst kan
worden gevormd, heeft het bestuur de vrijheid om dit nieuwe team bij het begin
van een nieuwe ronde in de meest geschikte poule in te passen. Dit dient wel bij
voorkeur twee weken voor het begin van de nieuwe ronde aan alle leden te
worden meegedeeld.

Slotbepalingen
Artikel 24. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de
ALV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. Bij deze uitnodiging moeten ook
de voorgestelde wijzigingen zijn gevoegd.

Artikel 25.
Een lid ontvangt desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en
van dit reglement.

Aldus vastgesteld door de ALV op 2 maart 2023.
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