S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS
Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De
verenigingskleuren zijn blauw en wit.
Duur en doel

Artikel 2

De duur en doel van de vereniging zijn omschreven in de artikelen 2 en 3 van de
statuten.
Leden en jeugdleden

Artikel 3
3.1
Leden van de vereniging zijn zij, die voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 4
van de statuten.
3.2
Jeugdleden van de vereniging zijn zij, die op 1 januari van het lopend jaar de leeftijd van
18 jaar nog niet hebben bereikt.
Verplichtingen leden

Artikel 4
4.1
Leden zijn verplicht zelfwerkzaamheid ten behoeve van de vereniging te verrichten. Om
de zelfwerkzaamheid te bevorderen wordt er op hetzelfde moment als de contributie
wordt geïnd een zelfwerkzaamheidtoeslag opgelegd. Deze toeslag wordt in het volgend
verenigingsjaar verrekend, indien naar het oordeel van het bestuur de zelfwerkzaamheid
is verricht. De zelfwerkzaamheidtoeslag wordt uitsluitend gebruikt om de kosten te
bestrijden die het aantrekken van betaalde krachten met zich meebrengt. Het bestuur is
bevoegd de zelfwerkzaamheidtoeslag kwijt te schelden.
4.2
De contributieplicht dient voor aanvang van het verenigingsjaar te zijn voldaan. Indien
een lid gebruik wenst te maken van gespreide betaling dient het desbetreffende lid de
vereniging een machtiging te verlenen de contributie op de door het bestuur vastgestelde
data van zijn (post)bankrekening af te schrijven. De inning vindt dan in 3 termijnen
plaats.
4.3
Het bestuur is bevoegd in individuele gevallen van het in artikel 4.2 omschrevene af te
wijken.
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4.4
Bij het niet op tijd voldoen van de contributieplicht, wordt er onmiddellijk een train- en
speelverbod opgelegd. Genoemd verbod wordt eerst ingetrokken als er alsnog aan de
contributieverplichting is voldaan.
4.5
Vindt aanmelding van het lid op een later tijdstip plaats, dan wordt de contributieplicht
naar rato toegepast en wel :
Voor 1 oktober van het desbetreffende verenigingsjaar de volledige contributie;
Tussen 1 oktober en 31 december drie/vierde deel van de contributie;
Vanaf 1 januari van het verenigingsjaar twee/derde van de contributie;
Na 1 april van het verenigingsjaar is geen contributie meer verschuldigd, doch wordt er
een bijdrage gevraagd voor geboden faciliteiten.
Tenue

Artikel 5
5.1
Het tenue bestaat uit een shirt in de kleuren blauw en wit; een broek in de kleuren
blauw; blauwe sokken.
Ereleden en leden van verdienste

Artikel 6
6.1
Ereleden en leden van verdienste zijn zij die zich voor de vereniging bijzonder
verdienstelijk gemaakt hebben.
Leden van verdienste worden benoemd door het bestuur of op voordracht van tenminste
tien stemgerechtigde leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Ereleden worden op voordracht van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden
door de algemene vergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige
stemmen als zodanig benoemd.
Einde van het lidmaatschap

Artikel 7
7.1
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt zoals vermeld is in artikel 10 van de statuten,
echter met de uitbreiding dat opzegging schriftelijk moet plaatsvinden bij het bestuur.
7.2
De schriftelijke opzegging dient uitsluitend naar het postadres van de vereniging worden
gestuurd.
7.3
Het postadres van de vereniging is :
Postbus 30058
1303 AB Almere
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Bestuur

Artikel 8
8.1
Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter,
secretaris en een penningmeester. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden
in functie gekozen.
8.2
Het aantal bestuursleden is oneven en bedraagt minstens drie en hoogstens 9
meerderjarige personen.
8.3
In het bestuur heeft tenminste één lid van de jeugdcommissie zitting.
8.4
De onderlinge vervanging van bestuursleden in hun functie wordt bij bestuursbesluit
geregeld.
8.5
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur heeft de bevoegdheid beslissingen te nemen die niet tot een gewone bestuursvergadering uitgesteld kunnen worden.
8.6
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsgebeuren. Hij draagt
zorg voor naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere
regelingen en bepalingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de
vereniging, waarvan bij bestuursbesluit afgeweken kan worden. Bij specifieke
correspondentie kan in het bestuur worden besloten dat de voorzitter mede
ondertekenaar is van de desbetreffende correspondentie. Hij leidt de vergaderingen en
stelt de volgorde vast van de te behandelen onderwerpen, behalve in die gevallen,
waarin de (algemene) vergadering een andere mening is toegedaan en een wijziging wil
aanbrengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, doch moet deze
weer hervatten als tenminste de helft plus één van de aanwezige leden dat verlangt.
Onder zijn verantwoordelijkheid vinden publicaties naar leden en derden plaats, waarvan
bij bestuursbesluit afgeweken kan worden.
8.7
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover die niet aan anderen
is opgedragen. Onder zijn verantwoordelijkheid worden de vergaderingen genotuleerd,
het wedstrijdsecretariaat gevoerd en vindt de wedstrijdcoördinatie plaats. Alle uitgaande
stukken worden door hem namens de vereniging ondertekend, tenzij het bestuur anders
besluit. De secretaris stelt voor elke bestuursvergadering een overzicht op van de in- en
uitgaande post. De originelen van de ingekomen en de kopieën van de uitgaande stukken
zijn ter vergadering aanwezig en ter inzage voor het bestuurslid dat daar gebruik van
wenst te maken. Op de algemene ledenvergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij
beheert het verenigingsarchief.
8.8
De penningmeester beheert de gelden zoals omschreven is in artikel 15.1, 15.2 en 15.7
van de statuten. Onder zijn verantwoordelijkheid wordt de ledenadministratie beheerd.
Hij is voorzitter van de kantinecommissie en bouw- en onderhoudscommissie.
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Commissies

Artikel 9
9.1
De vereniging kent de volgende commissies :
Kascommissie
Jeugdcommissie
Kantinecommissie
Evenementencommissie
Sponsorcommissie
Bouw- en onderhoudscommissie
9.2
Het bestuur heeft de bevoegdheid commissieleden te benoemen. De benoemingen
worden door de algemene vergadering bekrachtigd.
9.3
De samenstelling en de taak van de kascommissie zijn omschreven in artikel 15.3 t/m
15.6 van de statuten.
9.4
De jeugdcommissie bestaat uit een voorzitter/algeheel jeugdcoördinator, een secretaris
en coördinatoren voor de dames pupillen en junioren, de A-, B-, en C-junioren, de D-, Een F-pupillen. De commissie heeft de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de
jeugd elf-en zeventallen en behartigt alle zaken die betrekking hebben op het begeleiden
van de jeugdleden. De uitvoering van het jeugdplan is een belangrijke taak.
9.6
De evenementencommissie organiseert activiteiten die voor de gehele vereniging of een
specifieke groep van de vereniging van belang zijn. Te denken valt hierbij aan kaarttoernooien, st Nicolaasfeest en andere activiteiten.
9.7
De sponsorcommissie heeft tot taak een sponsorbeleid te ontwikkelen, in stand te
houden en actualiseren, zodat een bestendige derde inkomensstroom tot stand komt,
resp. in stand gehouden wordt.
9.8
De bouw- en onderhoudscommissie heeft tot taak de opstallen van de vereniging in stand
te houden.
Vergaderingen

Artikel 10
10.1
Het bestuur vergadert zo dikwijls als het bestuur noodzakelijk acht. Een
bestuursvergadering vindt plaats volgens een bij bestuursbesluit vastgesteld
vergaderrooster of op verzoek van een lid van het bestuur.

Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaerstraat 3
Tel. 036-5320561

Postbus 30058
1303 AB Almere

www.buitenboys.nl
info@buitenboys.nl

KvK Flevoland 053466
Rabo Bank 30.25.19.009

S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985

10.2
De algemene vergadering wordt minimaal één maal per jaar bijeengeroepen en wel voor
31 december van het desbetreffende jaar, tenzij de algemene vergadering op verzoek
van het bestuur uitstel verleent. OP deze vergadering dient in ieder geval de in artikel 15
van de statuten genoemde verslagen te worden behandeld. De vergadering neemt
besluiten ongeacht het aantal aanwezige leden.
Slotbepaling
Artikel 11
In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur
met in achtneming van de in de statuten opgenomen bepalingen en voorschriften.
Artikel 12
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de ledenvergadering d.d. 20 april 2000
en gaat in per 1 juli 2000. Alle voorgaande reglementen zijn met deze editie vervallen.

Digitaal verwerkt d.d. 27 november 2008 door Rob Mueller, secretaris SC Buitenboys.
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