HUISHOUDELIJK REGELEMENT
BASKETBALLVERENIGING QUINTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMEEN:
Artikel 1.
De vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dit doel tracht te bereiken, zijn
omschreven in de statuten.
Artikel 2.
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na besluit van de
algemene ledenvergadering, genomen door een meerderheid van 213 van het aantal
Uitgebrachte stemmen.
Artikel 3.
Elk lid ontvangt eenmalig een huishoudelijk reglement. Eventuele wijzigingen worden in de clubkrant gepubliceerd. leder lid heeft het recht zich een reglement, statuten en eventuele wijzigingen of herdrukken daarvan tegen een door het bestuur vast
te stellen prijs aan te schaffen. De leden kunnen zich in geen geval beroepen op het
niet kennen van de statuten of dit reglement.
Artikel 4.
De kleur van de vereniging is blauw. Het tenue bestaat uit:
> Heren: lichtblauw shirt zonder mouwen en een donkerblauw short;
> Dames: blauw shirt en een witte short
> Jeugd: lichtblauw shirt zonder mouwen en een donkerblauw short.
Het spelersnummer dient in het groot op het midden van de rug en in het klein op
het midden van de borst te worden gedragen.
Artikel 5.
Iemand die gewoon, recreatie of niet-spelend lid wenst te worden, geeft daarvan
kennis aan de secretaris. Deze verstrekt daartoe een aanmeldingsformulier, dat volledig ingevuld dient te worden. Op dit formulier moet o. a worden ingevuld: naam,
voornaam, adres, geboortedatum, het wel of niet competitiespelen. Voor minderjarigen is een handtekening van ouders of voogd vereist.
Artikel 6.
(vervallen)
Artikel 7.
Ereleden worden, op voordracht van het bestuur, benoemd door de algemene ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. Zij moeten zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden.

Artikel 8.
Zij die donateur wensen te worden, melden zich bij de secretaris. Het bestuur beslist
over hun toelating.
Artikel 9.
Het lidmaatschap eindigt:
A. door daarvan schriftelijk kennis te geven aan de secretaris voor 1 juni;
B. door royement;
C. door overlijden;
D. eventueel in geval van verhuizing uit de gemeente Lemsterland;
E. in voorkomende afwijkende gevallen beslist het bestuur.
Artikel 10.
(vervallen)
Artikel 1 1.
Leden die verhuizen geven daarvan schriftelijk bericht aan de secretaris.
Artikel 12.
Alle gewone leden hebben het recht:
A. tot het deelnemen aan trainingen, toernooien en bondscompetitie;
B. tot het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur;
C. een algemene ledenvergadering te doen bijeenroepen volgens de regels.
Artikel 13.
Alle recreatie leden hebben het recht:
A. tot het deelnemen aan trainingen en toernooien;
b. alle rechten genoemd bij gewone leden, punten b en e.
Artikel 14.
Alle donateurs hebben het recht:
A. tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering;
B. tot het ontvangen van het clubblad, tegen eventuele portokosten;
C. zij hebben geen stemrecht.
Artikel 15.
Alle gewone leden (uitgezonderd recreanten) hebben de volgende taken:
a. alle leden ouder dan 12 jaar (per 1 juli) zijn verplicht zich het timen en scoren
eigen te maken en zich als zodanig beschikbaar te stellen tijdens de wedstrijden
en toernooien.
b. alle leden ouder dan 14 jaar en 6 maanden (per 1 juli) zijn verplicht zo snel moge
lijk een scheidsrechterscursus te volgen. Senioren en junioren die een functie in
de vereniging vervullen, kunnen hiervan vrijgesteld worden door het bestuur
c. alle senioren stellen zich in principe beschikbaar als trainer en /of coach bij onvol
doende bezetting voor de teams. In overleg met het bestuur, de scheidsrechterscommissie en de wedstrijdcommissie worden tussen de senioren aan het begin
van het seizoen de volgende taken verdeeld:
Cl. het aanvullen van de overgebleven plaatsen van scheidsrechters, eventueel met
meerderen een plaats, evenredig verdeeld.
C2. Zaalcommissaris - 1 per middag.

C3. Verzorging van het clubblad (zie art. 31)
C4. Materiaalbeheer (zie art. 27)
C5. Reserve scheidsrechters voor thuiswedstrijden - 2 per middag.
C6. Reserve scheidsrechters in het algemeen (i.v.m. ziekte ed.).
d. Alle leden zijn gebonden om medewerking te verlenen aan de door basketballvereniging Quintas georganiseerde nevenactiviteiten.
Artikel 16.
Voordat een team gerechtigd is om aan de competitie deel te nemen, dient het aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
A. een team bestaat uit minimaal zeven spelers;
B. een team wordt begeleid door een coach bij uit- en thuiswedstrijden;
E. voor elk team is een trainer beschikbaar.
Wordt aan een van deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt het team niet ingeschreven voor de competitie. De leden van dat team krijgen hiervan bericht voor 1
juli. De leden van dat team hebben dan het recht om hun lidmaatschap op te zeggen.
Onder deze omstandigheden wordt dit gezien als zijnde het beëindigen van het lidmaatschap voor 1 juni.
Artikel 17.
Reiskosten zijn bij de penningmeester te declareren onder overlegging van het
declaratieformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de coach c.q. de aanvoerder
van het desbetreffende team. De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur
vastgesteld.
Artikel 18.
Ouders van jeugdleden, in het bezit van een auto, stellen zich minimaal 2 maal per
jaar beschikbaar om het team, waarin hun kind speelt, te vervoeren naar uitwedstrijden. Alle ouders krijgen, zo spoedig mogelijk na het bekend worden van het
wedstrijdprogramma bericht wanneer zij door de vereniging gevraagd worden het
team te rijden. Is het, door wat voor omstandigheden dan ook, onmogelijk op die
datum te rijden, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen. Indien door het
uitblijven van een auto met bestuurder het team geen uitwedstrijd kan spelen, kan
artikel 36 van dit reglement van toepassing zijn op de verantwoordelijke persoon.

BESTUUR:
Artikel 19.
Indien tijdens een verenigingsjaar drie of meer bestuursleden tussentijds aftreden,
dient binnen een maand een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden te
worden, waarin een nieuw bestuur wordt gekozen. Bij tussentijds aftreden van de
penningmeester kan hem eerst op de eerstvolgende algemene ledenvergadering
decharge worden verleend. Een bestuurslid treedt direct na verkiezing in functie.
Artikel 20.
De voorzitter leidt het bestuur- en algemene ledenvergaderingen en stelt daarin de
orde van de dag vast. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, wanneer hij
meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is bij elke officiële vertegen-

woordiging de woordvoerder van het bestuur en vereniging. Hij kan alle uitgaande
stukken van de vereniging, zo hij dat verlangt, mede ondertekenen. Hij heeft het
recht de vergaderingen van alle commissies in de vereniging bij te wonen.
Artikel 21.
De secretaris is belast met de administratieve werkzaamheden van de vereniging. Hij
houdt in daarvoor bestemde boeken de notulen bij van alle bestuurs- en ledenvergaderingen. Zij worden na goedkeuring door de vergadering, door hem en de voorzitter
ondertekend. Hij voert briefwisseling uit naam van het bestuur. Besuursmededelingen worden voor zover het bestuur het nodig oordeelt door hem aan de leden bekendgemaakt. Hij heeft het beheer over het archief en is er aansprakelijk voor. Hij houdt
de ledenlijsten bij een geeft van alle veranderingen daarin aan de penningmeester en
wedstrijdsecretaris bericht. Aan het begin van ieder wedstrijdseizoen zorgt hij voor
inzending aan de bond van de ledenlijsten, bondsstaten en opgave teamindeling en
zorgt voor afschriften aan de penningmeester en wedstrijdsecretaris.
Artikel 22.
De penningmeester is belast met de financiële werkzaamheden in de vereniging.
Hij beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de
vereniging toekomende baten. Hij doet tegen ontvangst van kwitantie uitgaven,
welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement en de uitvoering van
besluiten van de algemene ledenvergadering; voor alle andere uitgaven heeft hij
machtiging van het bestuur nodig. Hij is verplicht de voorzitter, het bestuur of de
kascommissie op hun verzoek te alle tijde inzage van de door hem bij te houden kas
te geven. Op de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over de financiële
situatie en legt voor deze vergadering rekening en verantwoording af aan de kascommissie.
Artikel 23.
Het bestuur kan commissies of personen benoemen om bij bepaalde onderdelen van
haar werk behulpzaam te zijn.
Artikel 24.
Rechtsgeldige besluiten tijdens bestuursvergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen, conform het bepaalde in art. 8 punt 13,14 en 16 van de statuten. De besluitenlijst van deze vergaderingen moet binnen 14 dagen gereed zijn.
Het bestuur is gebonden belangrijke besluiten te publiceren in de eerstvolgende
clubkrant.
Artikel 25.
De wedstrijdcommissie organiseert competitiewedstrijden. De commissie bestaat uit
tenminste een persoon en is belast met:
a. de administratieve werkzaamheden betreffende het deelnemen aan de competitie
en toernooien;
B. het verzorgen van de organisatie van de competitiewedstrijden;
C. het verzorgen van de instructie van timers, scorers en zaalcommissarissen.
Artikel 26.
De scheidsrechterscommissie bestaat uit tenminste een persoon. De commissie is
belast met de opleiding en begeleiding van de scheidsrechters. Verder zorgt zij voor

de opgave, administratie en de aanschrijving van scheidsrechters. De aanschrijvingen vinden plaats door persoonlijk deze aanschrijvingen aan de desbetreffende
personen te overhandigen.
Artikel 27.
De materiaalcommissie bestaat uit tenminste een persoon. De commissie is belast
met het beheer en het onderhoud van het spelmateriaal, ballenkasten en eventuele
kledingstukken die eigendom van de vereniging zijn. De commissie beheert de
prijzen en prijzenkasten van de vereniging. De commissie stelt, voor de te houden
algemene ledenvergadering, een staat samen van het aanwezige materiaal en de
prijzen.
Artikel 28.
Bij een tussentijdse vacature in een der commissies voorziet het bestuur tot een
eerstvolgende algemene ledenvergadering in die vacature. Alle commissies worden
voorgedragen door de algemene ledenvergadering en daarna benoemd door het
bestuur. Een keer per maand brengen zij rapport uit aan het bestuur.

VERGADERINGEN:
Artikel 29.
Bestuursleden en commissieleden kunnen gemaakte onkosten, die zij voor de uitoefening van hun taak hebben moeten maken, declareren bij de penningmeester tegen
overlegging van een specificatie.
Artikel 30.
Voorstellen voor de agenda van een algemene ledenvergadering kunnen worden
gedaan door de leden, het bestuur en de commissies. Voorstellen voor de agenda
van de jaarvergadering kunnen tot zes weken voor de vergaderdatum bij het bestuur
worden ingediend. Het bestuur is verplicht tijdig ingediende voorstellen op de
agenda van de algemene ledenvergadering te plaatsen. Het bestuur is bevoegd later
ingediende voorstellen op de agenda te plaatsen.
De hierboven genoemde data gelden ook voor kandidaatsstellingen voor functies in
het bestuur en commissies. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk een uur voor de
aanvang van de algemene ledenvergadering worden ingediend bij het bestuur.
Artikel 3 1.
Het officiële orgaan van de vereniging is het clubblad, uitgegeven door de vereniging. De redactie wordt door het bestuur benoemd en bestaat uit tenminste twee
personen. De redactie is belast met de uitgave en verstrekking binnen veertien dagen
na verschijnen van het clubblad aan alle leden (spelende leden via de aanvoerder),
donateurs etc. De redactie draagt zorg voor contacten met diverse regionale publiciteitsmedia en maakt reclame voor thuiswedstrijden.

CONTRIBUTIE:
Artikel 32.
De wijze waarop de contributie en donaties zullen worden geïnd, wordt geregeld
door het bestuur.
Artikel 33.
Alle gewone en buitengewone leden verbinden zich financieel voor het gehele
boekjaar, ook als men in de loop van het boekjaar zijn lidmaatschap opzegt.
Voor het beëindigen van het lidmaatschap zie art. 9. Echter wanneer men voor 1
juni van het lopende boekjaar zijn lidmaatschap schriftelijk opzegt bij de secretaris,
hoeft men alleen de financiële verplichtingen tot het einde van het competitieseizoen te voldoen (= tot en met 30 juni). De contributie en / of andere verschuldigde bedragen dienen stipt op tijd betaald te worden. Betaling van de contributie
geschiedt automatisch. Deze automatische betaling dient in te gaan bij aanvang van
het lidmaatschap.
Het bestuur kan beslissen of de vordering ter incasso kan worden gegeven en / of in
recht aanhangig kan worden gemaakt. In dat geval zal zonder dat enige in gebrekestelling zal zijn vereist, de vordering in rechte worden opgevorderd. De daaruit
voortvloeiende kosten, zoals incasso- en / of gerechtskosten komen geheel ten laste
van de nalatige debiteur.
Nieuwe leden hebben het recht om 4 aaneengesloten trainingen bij te wonen zonder
Betaling van contributie. Wil men lid worden dan dient men dit schriftelijk, voordat
de vijfde training van start gaat, te melden aan de secretaris. De contributie gaat in
op de eerste van de volgende maand, volgend op de vierde en laatste proeftraining.
Ereleden en donateurs zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

BOETEN EN STRAFFEN:
Artikel 34.
Zij die als timer, scorer, zaalcommissaris of scheidsrechter zijn aangewezen voor een
wedstrijd, dienen bij verhindering zelf voor een vervanger te zorgen. Bij het te laat of
in het geheel niet verschijnen, heeft het bestuur het recht om disciplinaire maatregelen tegen de desbetreffende persoon te nemen.
Artikel 35.
Een speler / speelster dient bij verhindering minimaal 48 uur voor de aanvang van de
wedstrijd de coach / aanvoerder hiervan in kennis te hebben gesteld. Indien een team
niet in staat is te spelen, wegens een tekort aan spelers / speelsters, dient de coach /
aanvoerder minimaal 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd dit te melden bij de
wedstrijdsecretaris. De boete die hieruit kan voortvloeien wordt verhaald op het hele
team. Bij het te laat of in geheel niet verschijnen zonder voorafgaande kennisgeving
heeft het bestuur het recht betrokkene te beboeten of te schorsen voor een bepaalde
tijd. Wedstrijdprogramma's worden opgenomen in het clubblad. Elk lid van de
vereniging krijgt dit clubblad. Spelende leden kunnen zich derhalve niet beroepen op
het niet kennen van het wedstrijdprogramma.

Artikel 36.
Wanneer de vereniging schade of boete oploopt, voor welk geval dan ook, kan het
dagelijks bestuur deze verhalen op degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. De
leden kunnen bij opgelegde boetes in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.
Afwachtende het beroep wordt het lid niet verschoond tot het niet betalen van de
boete.
Artikel 37.
Indien de contributie een week na de dag waarop door de penningmeester betaling is
geëist, niet is voldaan, kan door het bestuur worden besloten tot schorsing van de
desbetreffende leden over te gaan. Indien drie maanden na de gestelde betalingsdatum de contributie niet is voldaan, kan het bestuur de desbetreffende leden royeren.
Royementen worden openlijk bekend gemaakt. Aan de N.B.B. wordt verzocht deze
over te nemen.
Artikel 38.
Indien de kas door de kascommissie of tijdens het boekjaar niet in orde wordt bevonden, zal de penningmeester het ontbrekende moeten aanvullen, afhankelijk van de
reden. De beslissing in een dergelijke kwestie berust bij de algemene ledenvergadering.
Artikel 39,
Leden die zich bij trainingen en wedstrijden aan wangedrag schuldig maken, kunnen
door het bestuur voor de tijd van maximaal een maand geschorst worden en bij herhaling geroyeerd worden. Leden die zich in of buiten de vereniging schuldig maken
aan ernstig wangedrag, waardoor Quintas ernstige schade lijdt in naam en eer kunnen
door het bestuur worden geroyeerd. Tegen een royement kan het lid in beroep gaan
bij de algemene ledenvergadering. Deze kan het besluit tot royement nietig verklaren.
Artikel 40.
Bij het niet nakomen van artikel 15a en / of 15b van dit reglement kan het bestuur het
desbetreffende lid voor onbepaalde tijd schorsen. De schorsing wordt pas ongedaan
gemaakt als het lid zijn verplichtingen weer nakomt.

LIDMAATSCHAPPEN:
Artikel 41.
De vereniging is aangesloten bij de N.B.B.. De benoeming van een of meer afgevaardigden naar de door deze bond uitgeschreven vergaderingen geschiedt door het
bestuur. Afgevaardigden hebben het recht op vergoeding van de noodzakelijke reisen verblijfkosten.
Artikel 42.
Voor de aansluiting bij andere bonden of verenigingen is machtiging van de algemene ledenvergadering nodig. Hiervoor is een meerderheid vereist van tenminste
2/3 van de uitgebrachte stemmen.

ALGEMENE SLOTBEPALINGEN:
Artikel 43.
Voorstellen tot wijziging in statuten en reglementen moeten schriftelijk bij de
secretaris worden ingediend.
Artikel 44.
Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement, benevens van alle andere
regels en bepalingen. Bij verschil over de toepassing, beslist het bestuur na goed
onderling overleg, eveneens in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Artikel 45.
De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongeval of schade van welke aard
dan ook, aan haar leden overkomen tijdens trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten. Zij kan wel overgaan tot verzekering van enkele risico's.
Artikel 46.
Het reglement treedt in werking met ingang van 1 april 1987. Wijzigingen hebben
plaatsgevonden op de algemene ledenvergadering, d.d. 24 april 1995 te Lemmer.
Artikel 47.
Omschrijvingen:
Verenigingsjaar : het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Boekjaar
: het boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Competitieseizoen : zie boekjaar.
Voor de eenvoud is in dit reglement gesproken over personen van het mannelijk
geslacht. Hiervoor in de plaats dient u te lezen: hij / zij, hem / haar.

