Huishoudelijk reglement VHC’13
Art. 1 Algemeen
Dit huishoudelijk reglement regelt en verduidelijkt wat VHC’13 van ieder (nieuw) lid verwacht.

Art. 2 Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van het bestuur, op grond van een ontvangen schriftelijke
aanmelding.

Art. 3 Beëindiging lidmaatschap
a. Het lidmaatschap eindigt door:
 opzegging vanuit lid of vereniging met in achtneming van artikel 3, punt b
 ontzegging van lidmaatschap, royering door bestuur.
 overlijden
b. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie, ten laatste 30 april, voorafgaand aan het
daaropvolgend seizoen. Tussentijdse opzegging kan alleen geschieden i.v.m. een dwingende reden, ter
beoordeling van het zittende bestuur. Indien de opzegging niet tijdig is ontvangen blijft contributieplicht bestaan
voor het gehele jaar, en zal er een bedrag ter hoogte van de dan geldende bondstarieven opgelegd worden.
Uitschrijving zal pas dan plaatsvinden op het moment dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan, zulks ter
beoordeling van VHC’13 en eigendom van VHC’13 (zoals tenue, tas, trainingspak enz.) is ingeleverd.
c. Ontzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk door het bestuur aan betreffend lid.
d. Competitie spelende seniorenleden en juniorleden worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën, nader bepaald
door het Nederlands Handbal Verbond.

Art. 4. Contributie
a. De contributie is opgedeeld in de bonds- en clubcontributie, waarbij de bondscontributie eenmaal per jaar in
augustus geheven wordt en de clubcontributie vier maal per jaar (augustus, oktober, januari en april)
b. pDe contributie wordt geïnd per automatische incasso. Indien de contributie niet binnen de termijn van 30 dagen
wordt voldaan, zullen er extra kosten worden berekend van € 5,- per herinnering.
c. De bondscontributie wordt jaarlijks verhoogd conform de landelijke indexering.
d. De clubcontributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
e. In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijke ontheffing worden verleend van de verplichting
tot het betalen van contributie.

Art. 5 Verenigingsopbouw/structuur.
De vereniging heeft de volgende commissies:
 Bestuur
 Technische- / jeugd commissie (TC/JC)
 PR
 Sponsorcommissie
 Activiteiten commissie

Art. 6 Bestuur
a.
b.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, te weten: een voorzitter,penningmeester en secretaris. Tezamen het
dagelijks bestuur.
De taken van het bestuur bestaan hoofdzakelijk uit het beheren van de geldmiddelen en bezittingen van de
vereniging, zorg dragen voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van
de genomen besluiten. Het bestuur kan zich bij laten staan door meerdere commissies/personen.

Art. 7 Technische / jeugd commissie
Technische- / jeugd commissie (TC/JC) bestaat uit tenminste drie personen.

De commissie is belast met:

Het indelen van de teams, met als leidraad de visie die het bestuur heeft bepaald.

Het organiseren van wedstrijden en toernooien buiten competitieverband.

Zorgen voor de begeleiding van scheidsrechters, trainers en coaches.

De verzorging van het materiaal beheer.
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Art. 8 PR
a. PR is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het PR-beleid.
b. De PR taken zijn
 Contact onderhouden met de pers.
 De naamsbekendheid van de club verhogen.
 Het verzorgen van alle publicaties van de vereniging, zowel intern als extern, evenals het onderhouden
van de website.
 Het verzorgen en verspreiden van een clubnieuwsbrief.

Art. 9 Sponsorcommissie/coördinator:
a.
b.
c.
d.

Ieder team werft zijn eigen sponsors, in overleg met de sponsorcoördinator.
De coördinator check of er geen tegen gestelde belangen zijn en of (potentiële) sponsor niet al benaderd zijn
door andere VHC’13-leden/VHC’13-teams.
De coördinator stelt en sluit een (standaard) sponsorcontracten af.
Hij/zij onderhouden contacten met sponsoren.

Art.10 Activiteiten Commissie:
De activiteiten commissie is verantwoordelijk voor het kweken van een saamhorigheidsgevoel / clubliefde d.m.v. het
organiseren, evt. in samenwerking met PR, trainers en leden, allerlei nevenactiviteiten zoals mixtoernooien (oliebolen bitterbaltoernooi), jeugdkamp, carnaval, vrijwilligers feest, nieuwjaarsborrel, bingo ed.

Art. 11 Tenue/kleding.
De leden zijn verplicht tijdens competitie- en bekerwedstrijden het speeltenue te
dragen. In thuiswedstrijd wordt gespeeld in de clubkleuren blauw/wit. Maar met goedvinden van het bestuur mag er
ook gespeeld worden in zwarte shorts. De tenues worden ter beschikking gesteld door en blijven eigendom van
VHC’13. Verwachting is dan ook dat je er zuinig op bent en dat je kleine reparaties zelf doet/regelt.

Art.12 Trainingen.
Dinsdag en donderdag zijn bij onze club de vaste trainingsdagen. Afmelding voor training en wedstrijden is verplicht.
Afmelding dient te geschieden bij de teamleiding. (zie het trainingstijdenoverzicht)

Art.13 Boetes.
Indien er boetes als gevolg van niet tijdig afmelden of als gevolg van wangedrag worden ontvangen, zullen deze
verhaald worden op de betreffende leden c.q. het betreffende team.

Art.14 Tijd waarnemen.
Ieder spelend lid zal 1 à 2 keer aan de beurt komen. De TC/JC maakt een indeling. Opkomst is verplicht. Indien je niet
kunt , zal je zelf vervanging moeten regelen. Bij verstek laten gaan, zal het bestuur een boete opleggen van € 25,-

Art.15 Vrijwilligerswerk.
Alle senioren en jeugdleden wordt geacht zich (belangeloos) in te zetten voor VHC’13. Dit kan variëren van assisteren
bij jeugdtrainingen, handbal clinics geven op basisscholen, helpen op braderieën (oa. Wolderse markt, Bellemarkt,
Gegraaf) of het flyeren op een evenement, helpen tijdens koningspelen, Sport4kids of Nationale buiten Speeldag.

Art. 16 Harsgebruik.
Het is verboden om met hars te spelen in de de Wedert, behalve voor Dames en Heren senioren 1. Wanneer daar
een boete of schoonmaakkosten rekening uit voorvloeien, zullen deze verhaald worden op de overtreder, dan wel het
overtredende team.

Art.18 Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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