HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMEEN
Artikel 1
1. Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing der in de statuten opgenomen bepalingen,
alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden der vereniging.
2. Elk lid dient de slogan “White Demons is van de leden en wordt gemaakt door de leden” positief uit
te dragen.

LIDMAATSCHAP
Artikel 2
1. De aanmelding geschiedt door middel van door het bestuur ter beschikking te stellen formulieren
met vragenlijst. Het bestuur kan eisen dat in het formulier vermelde gegevens door deugdelijke
bewijzen worden gestaafd.
2. Voor ieder nieuw toegetreden lid zal intredegeld worden geheven van € 5,00. Dit wordt verrekend
bij de 1e contributienota.

Artikel 3
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.
2. Opzegging dient ten minste drie maanden (voor 1 april) voor het einde van het verenigingsjaar
schriftelijk te geschieden aan het bestuur. Het lidmaatschap eindigt, tegelijk met de beëindiging van
het verenigingsjaar waarin het werd opgezegd.
3. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen.

HET BESTUUR
Artikel 4
1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
vertegenwoordigt de vereniging, zowel in als buiten rechten en neemt alle beslissingen, welke niet
tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
2. Het bestuur kan commissies en/of coördinatoren benoemen die elk belast zijn met een specifiek
onderdeel. Zij verantwoorden hun activiteiten aan het bestuur.

CONTRIBUTIE
Artikel 5
1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. De contributie wordt geïndexeerd met de verhoging van de zaalhuur en NHV-contributie.
3. De contributie dient bij aanvang van een verenigingsjaar vooruit te worden afgedragen. Leden
kunnen in overleg met de penningmeester een andere betalingsregeling treffen.
4. Indien spelende leden door omstandigheden aan meer dan de helft van de competitie niet kunnen
deelnemen, krijgen zij naar rato restitutie van de contributie (NHV-contributie wordt niet
gerestitueerd).

GEDRAGSCODES
Artikel 6
1. Gedragscodes zijn regels die binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd.
Deze ongeschreven regels worden in codes vastgelegd.
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2. Algemene gedragscodes
a) Respecteer de regels van je sport.
b) Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
c) Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
d) Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij sport of als toeschouwer hierbij.
e) Samen staan voor een faire sport.
3. Specifieke gedragscodes
a) De trainer en/of begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
sporter zich veilig voelt en onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
sporter in zijn waardigheid aantast.
b) De trainer en/of begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik tegenover de
sporter.
c) Relaties tussen de trainer en/of begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn bij de wet
verboden. Binnen de vereniging worden dergelijke relaties niet getolereerd tot een leeftijdsgrens
van achttien jaar.
4. Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon aangesteld waar (machts)misbruik incidenten
gemeld en/of besproken kunnen worden.

ORGANISATIE
Artikel 7
Algemeen
1. Vanaf de C-jeugd is elk spelend lid verplicht een bijdrage te leveren aan de organisatie van de
vereniging, zoals:
a) Bijdragen aan het welslagen van activiteiten, en/of verzorgen van of ondersteunen bij trainingen.
b) Verrichten van bardiensten (alleen senioren)
Bij het niet op komen dagen voor bardiensten in de Kraacht wordt een boete van € 15,- geïnd
door de penningmeester. Het is aanbevolen om onderling te ruilen als je verhinderd bent.
c) Schoonmaakdiensten clubhuis
Bij het niet op komen dagen bij het schoonmaken van de Kraacht (op de woensdagavonden
tijdens de veldcompetitie) wordt een boete van € 15,- geïnd door de penningmeester. Het is
aanbevolen om onderling te ruilen als je verhinderd bent.
d) Bij toernooien een bijdrage te leveren tot het welslagen hiervan.
2. De ouders van jeugdleden zijn verplicht een bijdrage te leveren aan de organisatie van de
vereniging, zoals:
a) Teamleden vervoeren naar uitwedstrijden.
b) Wedstrijdtenues wassen.
Wedstrijden
3. Het behalen van het Spelregelbewijs van het NHV is verplicht voor alle spelers/speelsters die vanaf
1 juli 2015 de A-jeugdleeftijd bereiken en voor alle coaches vanaf de C-jeugd. Iedereen die op 1 juli
2014 de A-jeugdleeftijd heeft of senior lid is, is vrijgesteld om het Spelregelbewijs te halen.
4. De A-jeugdleden zijn verplicht :
- te assisteren bij de trainingen voor de jeugdteams of
- een kaderfunctie te vervullen
5. Elk seniorenteam dient minimaal 1 gekwalificeerde scheidsrechter te leveren.
6. Elk spelend A-jeugd- en seniorenlid is verplicht tot het leiden van jeugdwedstrijden. Bij het niet op
komen dagen voor het fluiten van een jeugdwedstrijd volgt een boete van € 15,- per wedstrijd.
Deze wordt door de penningmeester geïnd. Het is aanbevolen om onderling te ruilen als je
verhinderd bent. Voor noodgevallen is er een pool van scheidsrechters die bereid zijn, indien
mogelijk, een wedstrijd te fluiten (op te vragen bij de coördinator scheidsrechters/tijdwaarnemers of
via whitedemons@handbal.nl). Hierop kan in geval van nood beroep worden gedaan tegen een
vergoeding van € 10,- per wedstrijd.
7. Elk spelend A-jeugd- en seniorenlid is verplicht om de tijdwaarneming te verzorgen. Bij de indeling
hiervan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de te spelen eigen wedstrijd. Bij het niet op
komen dagen voor tijdwaarnemen volgt een boete van € 15,- per wedstrijd. Deze wordt door de
penningmeester geïnd. Het is aanbevolen om onderling te ruilen als je verhinderd bent. Voor
noodgevallen is er een pool van tijdwaarnemers die bereid zijn, indien mogelijk, een wedstrijd tijd
waar te nemen (op te vragen bij de coördinator scheidsrechters/ tijdwaarnemers of via
whitedemons@handbal.nl). Hierop kan in geval van nood beroep worden gedaan tegen een
vergoeding van € 10,- per wedstrijd.
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8. Met ter beschikking gestelde wedstrijdtenues (o.a. shirts, broeken, jacks) dient zorgvuldig om
gegaan te worden, conform het artikel “Kleding” dat is te vinden op de website.
9. Wedstrijdtenues en toebehoren (o.a. tassen) die door de vereniging ter beschikking zijn gesteld (al
dan niet gesponsord), zijn en blijven eigendom van de vereniging. Gesponsorde wedstrijdtenues
en toebehoren dienen als set bijeen te blijven bij het betreffende team.
10. Van elk lid mag worden verwacht andere leden bij het in gebreke blijven van bovenstaande, hen
hierop aan te spreken.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede verdere
wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
3. Een voorstel tot wijziging/aanvulling van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene
vergadering worden behandeld; het behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 22 januari 2009
Bijgewerkt (7.5) en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 mei 2011
Bijgewerkt (7.1b en 7.5) en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 24 mei 2012
Bijgewerkt (7.1a, 7.2, 7.6 en 7.7) en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 23 mei 2013
Bijgewerkt (3.1 en 3.2) en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2014
Bijgewerkt (7.1 en 7.7 ingevoegd) en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 24 september 2014
Bijgewerkt (7.9 ingevoegd) en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 20 mei 2015
Bijgewerkt (7.1 aangepast) en vastgesteld p de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2018
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