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CLUB VAN 50 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 

 

Hoofdstuk 1: Algemeen 

 

Artikel 1: 

De vereniging draagt de naam van de Club van 50, Sporting Andijk en is gevestigd te Andijk. 

Artikel 2: 

De vereniging stelt zich ten doel om de vereniging Sporting Andijk, daar waar in haar optiek gewenst, 

financieel te steunen op het terrein van buiten budgettaire uitgaven. 

Artikel 3: 

Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Artikel 4: 

De activiteiten van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten van Sporting Andijk en ook 

overigens de belangen van Sporting Andijk op generlei andere wijze schaden. 
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Hoofdstuk 2: Leden 

 

Artikel 5: 

Leden zijn die natuurlijke en/of rechtspersonen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

 

 

Hoofdstuk 3: Voorwaarden tot werving van het lidmaatschap 

 

Artikel 6: 

De leden genoemd in artikel 5 betalen een jaarlijkse contributie van 50 euro 

Artikel 7: 

Het lidmaatschap geldt voor een vol boekjaar en loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Na bedanken 

vervallen tevens alle rechten. 

Artikel 8: 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft niettemin de contributie over 

het gehele lopende boekjaar verschuldigd. 
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CLUB VAN 50 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Hoofdstuk 4: Het eindigen van het lidmaatschap 

 

Artikel 9: 

Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden 

b. schriftelijk bedanken aan de secretaris voor 30 juni 

c. opzegging namens de vereniging 

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in dit reglement vermelde 

vereisten door het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de 

vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Hoofdstuk 5: Verplichtingen van de leden 

Artikel 10: 

Ieder lid wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen 

Artikel 11: 

De leden kunnen het reglement inzien op de website van Sporting Andijk 

Artikel 12: 

Alle besluiten, die door de Algemene ledenvergadering worden genomen zijn bindend voor alle 

leden, ongeacht of deze aanwezig waren bij het nemen van het besluit. 

Artikel 13: 

Alle leden zijn verplicht de vastgestelde contributie op tijd te voldoen, bij voorkeur door middel van 

machtiging. 
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CLUB VAN 50 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Hoofdstuk 6: Rechten van de leden 

 

Artikel 14: 

De leden hebben het recht: 

a tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering, het daarin deelnemen aan de 

 besprekingen en het uitbrengen van een stem 

b tot het indienen van voorstellen en het stellen van kandidaten aan de Algemene 

 ledenvergadering. 

Hoofdstuk 7: Het bestuur van de vereniging 

 

Artikel 15: 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch minstens 3 meerderjarige leden. 

Artikel 16: 

De bestuursleden worden gekozen door de jaarlijkse Algemene ledenvergadering uit de leden bij 

volstrekte meerderheid van stemmen 

Zij treden volgens rooster af, echter zodanig, dat elk bestuurslid hoogstens 3 jaar zitting heeft en 

terstond herkiesbaar is. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats 

van zijn/haar voorganger in. 

Rooster : a. voorzitter 

  b. penningmeester 

  c. secretaris 

  d. leden 
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Artikel 17: 

Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van geldige stemmen. 

Bestuursbesluiten blijven ten allen tijde van kracht, tenzij een Algemene ledenvergadering deze 

vernietigt of het bestuur ze intrekt. 

Artikel 18: 

De voorzitter leidt de vergadering en regelt de daar te verrichten werkzaamheden. Hij/zij is bij 

officiële gelegenheden de vertegenwoordiger van de vereniging. 

Artikel 19: 

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging in overleg met het bestuur. Op de 

Algemene ledenvergadering overlegt de secretaris een jaarverslag. 

 Artikel 20: 

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt hier nauwgezet boek. Op de 

Algemene ledenvergadering brengt hij/zij over het afgelopen verenigingsjaar een financieel overzicht 

uit. 

Artikel 21: 

De Algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden die geen 

deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn 

aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar. 
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Hoofdstuk 8: Vergaderingen 

Artikel 22: 

Er wordt jaarlijks een Algemene ledenvergadering gehouden, welke door het bestuur wordt 

uitgeschreven. Deze vergadering wordt uiterlijk in de maand april gehouden. 

Vóór deze Algemene ledenvergadering moeten de financiële verzoeken ingeleverd zijn zodat deze 

tijdens de Algemene ledenvergadering besproken worden. 

Artikel 23: 

Bestuursvergaderingen worden periodiek belegd: 

Bindende besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle bestuursleden akkoord gaan. 

Artikel 24: 

Een Algemene ledenvergadering is alleen geldig wanneer ten minsten 1/10 van het aantal leden 

aanwezig is. Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de vergadering worden geschorst en 

onmiddellijk daarna een tweede vergadering worden gehouden met dezelfde agenda, waarvan de 

besluiten bindend zijn, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 

Artikel 25: 

De Algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur met inachtneming van een 

termijn van ten minste veertien dagen. 

De bijeenroeping voor een Algemene ledenvergadering geschiedt op de website van Sporting Andijk 

en via een aan alle leden te zenden kennisgeving. 

Eventuele voorstellen of vragen moeten ten minste 7 dagen voor de dag, waarop de Algemene 

ledenvergadering zal plaats hebben, bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend. 
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Artikel 26: 

De agenda van de Algemene ledenvergadering omvat: 

a: opening 

b: notulen vorige vergadering 

c: verslag secretaris 

d: verslag penningmeester 

e: verslag kascommissie 

f: ingekomen stukken 

g: verkiezing bestuur 

h: verkiezen leden kascommissie 

i: rondvraag 

j: sluiting 

Artikel 27: 

Leden, die zich tijdens de vergadering wanordelijk gedragen, kunnen door het bestuur van verdere 

deelname aan de vergadering worden uitgesloten. 
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Hoofdstuk 9: Stemmingen 

 

Artikel 28: 

Alle leden hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering en brengen bij iedere stemming 

telkens een stem uit. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk 

gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. 

 

Hoofdstuk 10: Geldmiddelen 

Artikel 29: 

Indien een lid niet tijdig de contributie betaalt, volgt een aanmaning door het bestuur. 

Als na een maand na de datum van verzending van de aanmaning betaling nog niet heeft 

plaatsgevonden, kan opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging door het bestuur volgen. 

Artikel 30: 

Het bestuur kan over een bedrag van 500 euro beschikken zonder een Algemene 

ledenjaarvergadering hiervoor bijeen te roepen. 

De hoogte van dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast en wordt vastgesteld door het bestuur en 

wordt medegedeeld op de Algemene ledenvergadering. 
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Hoofdstuk 11: Slotbepalingen 

Artikel 31: 

Door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan dit huishoudelijk reglement en 

veder aan alle wettig genomen besluiten. 

Artikel 32: 

De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding van eigendommen van leden of derden 

Artikel 33: 

Een bestuurslid, die zijn functie niet naar behoren vervult of blijk geeft van onbekwaamheid in het 

uitoefenen van zijn taak al door het bestuur, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de 

meerderheid der leden, daarvan kunnen worden ontheven. 

Artikel 34: 

Overal waar in dit reglement van vereniging wordt gesproken wordt bedoeld “ Club van 50, Sporting 

Andijk”. 

Artikel 35: 

Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de Algemene 

ledenvergadering en vereisen tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. 

Voorstellen dienaangaande moeten bij de secretaris tenminste 7 dagen voor een vergadering worden 

ingediend. 
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Artikel 36: 

Alle nieuwe artikelen, alsmede alle veranderingen in voordien bestaande artikelen moeten door de 

secretaris, met vermelding van de datum van ingang, worden ingeschreven in het officiële exemplaar 

van het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 37: 

Bij ontbinding van de vereniging wordt een eventueel batig saldo besteed volgens besluit van de 

Algemene ledenvergadering die tot ontbinding besloot 

Artikel 38: 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014. 
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