HUISHOUDELIJK REGELEMENT
Algemeen
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Blok ‘71” en is gevestigd in Gendringen.
Leden
Artikel 2
a. De vereniging kent gewone leden, al of niet competitie spelend.
b. Jeugddeelnemers
c. Ereleden
d. Begunstigers
e. Alle leden zijn contributie verschuldigd, behoudens ereleden en begunstigers. De contributie is
bij vooruitbetaling verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
Artikel 3
Gewone leden hebben het recht:
a. Tot het deelnemen aan trainingen en wedstrijden (voor zover tegen dit laatste door de
NeVoBo geen bezwaar wordt gemaakt). Met dien verstande dat zij dit recht slechts hebben
indien zij voldoen aan de inschrijvingsverplichting zoals vastgesteld door NeVoBo.
b. Tot het deelnemen aan andere dan onder a. genoemde verenigingsactiviteiten.
c. Van stemmen, van amendement en van interpellatie in de Algemene Ledenvergadering.
d. Van vrije toegang tot de thuiswedstrijden en verenigingsbijeenkomsten, een en ander door het
bestuur te bepalen en te regelen.
Artikel 4
Jeugddeelnemers hebben het recht om:
a. Tot het deelnemen aan trainingen en wedstrijden(voor zover tegen dit laatste door de NeVoBo
geen bezwaar wordt gemaakt). Met dien verstande dat zij dit recht slechts hebben indien zij
voldoen aan de inschrijvingsverplichting zoals vastgesteld door NeVoBo.
b. Tot het deelnemen aan andere dan onder a. genoemde verenigingsactiviteiten.
c. Van vrije toegang tot de thuiswedstrijden en verenigingsbijeenkomsten, een en ander door het
bestuur te bepalen en te regelen.
d. Om bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd lid te worden van de vereniging, hetgeen zonder
opzegging automatisch geschiedt.
Artikel 5
Ereleden hebben het recht op het uitbrengen van een adviserende stem in de Algemene
Ledenvergadering en van vrije toegang tot de thuiswedstrijden en verenigingsbijeenkomsten, een en
ander door het bestuur te bepalen en te regelen.
Artikel 6
De rechten van begunstigers worden nader, eventueel individueel, door het bestuur bepaald en
geregeld
Het Bestuur
Artikel 7
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden en uit tenminste drie personen.
Artikel 8
Bestuursleden moeten tenminste 18 jaar oud zijn en geregistreerd lid van de vereniging zijn.

Artikel 9
De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de
vereniging.
Artikel10
a. Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn bevoegdheden, in
haar gehele omvang te behartigen.
Hiertoe behoort o.m.
1. Het uitleggen van de Statuten, Regelementen en andere voorschriften.
2. Het stimuleren van de werkzaamheden in de vereniging.
3. Het leiding geven aan alle activiteiten, die voor een goede gang van zaken in de
vereniging noodzakelijk zijn.
4. Het uitschrijven van de Algemene Ledenvergadering.
b. Het bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taken doen bijstaan door een of meer leden al
of niet in een commissie verenigd. In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan het
bestuur zich doen bijstaan door personen of instanties die geen lid van de vereniging zijn.
c. Het bestuur is bevoegd in elk onvoorzien en spoedeisend geval op te treden en legt van zijn
handelingen in de eerstvolgende ledenvergadering verantwoordelijkheid af.
d. Het dagelijks bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en neemt beslissingen
welke niet tot de volgende bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het deelt zijn
besluiten mede in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de leden van het bestuur.
Artikel 11
De voorzitter
a. Opent. Leidt en sluit de vergaderingen
b. Draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk regelement en alle verdere
regelingen en bepalingen.
c. Is de officiële woordvoerder van de vereniging, tenzij hij deze taak aan een ander heef
overgedragen.
d. Uitgaande stukken worden door hem mede ondertekend indien zij voor de vereniging een
verbintenis inhouden.
e. Zorgt voor dat de besluiten van de vergadering worden uitgevoerd
f. Zorgt dat er geen uitgaven, met uitzondering van administratieve kosten worden gedaan
zonder dat deze door hem en het bestuur zijn goedgekeurd
Artikel 12
De secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor:
a. Het voeren van de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is
opgedragen.
b. Het voeren van de benodigde correspondentie. Alle uitgaande stukken worden door de hem
namens de vereniging ondertekend, voor zover niet anders geregeld. Hij is verplicht van deze
stukken afschrift te houden.
c. Een spoedige verdeling van de inkomende stukken over de daarvoor in aanmerking komende
functionarissen .
d. Het notuleren van de bestuurs- en Algemene Vergaderingen.
e. Het oproepen ter vergadering.
f. Het uitbrengen van de jaarverslagen.
g. Het bijhouden van een ledenlijst, waaruit de aard van elk van de lidmaatschap dient te blijken
h. Het bijhouden van het verenigingsarchief eventueel in samenwerking met een archivaris.
Artikel 13
De penningmeester
a. Is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen.

b. Houd aantekening van alle inkomsten , uitgaven, bezittingen en schulden van de vereniging.
c. Verstrek één maal per jaar een financieel overzicht, brengt verslag uit over zijn beheer en
dient tevens een begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe
verenigingsjaar, aan de Algemene Ledenvergadering.
d. Het verslag aan de ledenvergadering wordt vooraf aan de kascommissie voorgelegd. Hij is
verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden
en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem ter zake van
zijn beheer mocht verlangen.
Artikel 14
Bestuursleden
Het bestuur bepaalt onderling welke taak ieder der bestuursleden zal hebben te vervullen. Bij
ontstentenis van de voorzitter, secretaris of de penningmeester worden deze functies overgenomen
door de vice-voorzitter, vice-secretaris, vice-penningmeester voorzover die als zodanig zijn
aangewezen.
Artikel 15
Vergaderingen
a. Vergaderingen worden onderscheiden in
1. Bestuursvergaderingen
2. Algemene Ledenvergaderingen
b. Bestuursvergaderingen worden naar gelang de behoefte door de voorzitter of op voorstel van
twee bestuursleden belegd.
c. Bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van
bestuursleden aanwezig is
Ledenvergadering
d. De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door alle, schriftelijk en twee weken van te
voren opgeroepen, aanwezige leden. Bij deze oproep dient de agenda van de vergadering zijn
toegevoegd. Onder schriftelijke oproep wordt eveneens verstaan, een oproep gedaan via
email.
e. De Algemene Ledenvergadering is wettig indien voldaan is aan de statutaire bepalingen.
f. Het bestuur stelt de agenda op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in ieder geval op de
agenda geplaatst:
1. De notulen van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering
2. Het jaarverslag van de secretaris.
3. Het financieel verslag van de penningmeester
4. Het verslag van de kascommissie
5. Begroting en contributie regeling voor het komende verenigingsjaar
6. Benoeming kascommissie voor het volgend verenigingsjaar.
7. Verkiezing van het bestuur
8. Rondvraag
g. Voorstellen voor de agenda kunnen door de leden worden ingediend, indien deze minstens
vijf dagen voor de dag van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat zijn
ingediend. Deze voorstellen worden alsnog op de agenda geplaatst
h. Op de Algemene Ledenvergadering worden alleen die voorstellen behandeld die door het
bestuur op de agenda zijn geplaatst, tenzij de meerderheid van de vergadering anders beslist.
Artikel 16
Stemgerechtigde leden
Gewone leden zijn stemgerechtigd.
Op de ledenvergadering dient een presentielijst te worden getekend. Bij het niet tekenen wordt men
geacht niet aanwezig te zijn en is men niet stemgerechtigd. Een lid, die niet aan de financiële of enige
andere verplichting t.a.v. de vereniging heeft voldaan, is niet gerechtigd te stemmen.

Artikel 17
Stemmingen
a. Over personen wordt bij acclamatie of schriftelijk gestemd
b. Over zaken wordt bij acclamatie of mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de meerderheid
van de vergadering een schriftelijk stemming wenst.
c. Stemming over personen of zaken kan niet bij acclamatie plaatsvinden wanneer één
stemgerechtigd lid daar tegen verzet.
d. Schriftelijke stemmingen vinden plaats door middel van gesloten stembriefjes
e. Schriftelijke stemming heeft plaats ten overstaan van een commissie van stemopneming,
benoemd door de voorzitter, die zich er van heeft overtuigd dat het aantal stembiljetten gelijk
is aan dat van de aanwezige stemgerechtigde leden, die biljetten opent en de uitslag der
stemming bekend maakt. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van onwaarde
verklaard en ter bepaling van de uitslag afgetrokken van het aantal van de ingeleverde
biljetten.
f. Wanneer, bij stemming over personen, bij de eerste stemming niemand volstrekte
meerderheid de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt en tweede stemming gehouden
tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen heeft verkregen.
Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen in
aanmerking dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een herstemmen is het grootst
aantal stemmen beslissend. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
g. Bij staken van stemmen over zaken wordt voorstel geacht te zijn verworpen.
h. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering beslist de voorzitter.
Artikel 18
Commissies
a. De Algemene Ledenvergadering of het bestuur kunnen commissies benoemen met een
uitvoerende, onderzoekende of informatieve taak.
b. De commissies worden onderscheiden in commissies van tijdelijke of van blijvende aard. Zij
worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering of benoemd door het bestuur. Zij zijn
verantwoording verschuldigd aan de instantie die hen gekozen of benoemd heeft.
c. Als commissieleden kunnen uitsluitend optreden de stemgerechtigde leden van de
vereniging.
d. De commissies brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan die instanties, die
haar gekozen of benoemd heeft.
e. De vereniging kent in principe de volgende vaste commissies, die tenminste uit twee leden
bestaan, tenzij anders bepaald.
1. De Jeugdcommissie
2. De Technische Commissie
3. De Activiteitencommissie
4. De Kascommissie
5. De Website- en Media commissie.
6. De Recreantencommissie
7. De Commissie van Beroep
Artikel 19
De Jeugdcommissie verzorgt in overleg met het Bestuur en bij delegatie de algehele organisatie van
de activiteiten van de jeugddeelnemers.
Artikel 20
De Technische Commissie verzorgt in overleg met het bestuur en bij delegatie alle technische zaken
betreffende aan de competitie deelnemende leden.
Artikel 21

De Activiteitencommissie verzorgt in overleg en op verzoek van het bestuur diverse activiteiten voor
de leden met het doel de onderlinge contacten binnen de vereniging te bevorderen.
Artikel 22
De Kascommissie controleert de financiële boekhouding en de jaarrekening en brengt van haar
bevindingen verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 23
De Website- en Mediacommissie draagt zorg voor het regelmatig bijhouden en vernieuwen van onder
andere de website en/of overige digitale media-uitingen met het doel de informatie naar de leden en
de communicatie tussen leden, bestuur en commissies te bevorderen.
Artikel 24
De Recreanten commissie verzorgt in overleg met het bestuur en bij delegatie de algehele organisatie
van de activiteiten van de leden die alleen deelnemen aan recreatieve activiteiten.
Artikel 25
De Commissie van Beroep adviseert het bestuur in geval een lid of jeugddeelnemer bezwaar maakt
tegen een beslissing of besluit dat zich richt tegen betrokkene persoonlijk waarbij betrokkene van
mening is dat deze door genoemde beslissing of besluit onevenredig zwaar wordt getroffen en in zijn
belang als lid of jeugddeelnemer wordt geschaad. Daarnaast kan de Commissie van Beroep het
bestuur en/of de Algemene Vergadering gevraagd en ongevraagd van advies dienen doch enkel in
aangelegenheden van gewichtige aard.
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