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Verplichtingen van de leden 

Artikel 1.  

De leden zijn verplicht de bepalingen van de statuten en dit reglement in acht te nemen en de besluiten 
van het bestuur op te volgen. 

Artikel 2.  

1. Het lidmaatschap wordt verkregen nadat het volledig ingevulde inschrijfformulier en 2 pasfoto's bij de 
ledenadministratie zijn ingeleverd en het inschrijfgeld van € 10,00 is voldaan. 

2. Bij het aangaan van het lidmaatschap dient, als onderdeel van het inschrijvingsproces, tenminste 1 
vrijwilligerstaak te zijn opgegeven. 

3. Geïnteresseerden hebben het recht om, alvorens lid te worden, drie maal gratis mee te trainen, binnen 
een tijdsbestek van 1 maand. 

Artikel 3.  

1. De verenigingskleuren zijn paars, zwart en wit. Het shirt is paars, de broek is zwart en de sokken zijn 
wit, behoudens de 1

e
 dames- en herenteams (DS1/HS1) welke een afwijkend tenue mogen dragen. 

Vanaf de B-jeugd spelen de leden met een shirt voorzien van een rug- en borstnummer. Het nummer 
wordt toegekend door het wedstrijdsecretariaat. 

2. Teamleden, trainers, coaches, verzorgers en begeleiders van gesponsorde teams zijn verplicht de 
verstrekte sponsorkleding bij het spelen van verenigingswedstrijden te dragen. Buiten genoemde 
wedstrijden is het niet toegestaan de sponsorkleding te dragen. Verstrekte sponsorkleding blijft 
eigendom van de sponsor of vereniging en moet worden ingeleverd als het lidmaatschap wordt 
opgezegd, of als het lid niet meer in het betreffende team speelt. 

Artikel 4.  

1. De contributie moet maandelijks bij vooruitbetaling worden voldaan. Hiertoe dient een machtiging voor 
automatische incasso van de maandelijks verschuldigde contributie te worden afgegeven. Deze 
machtiging moet gelijk met het inschrijfformulier worden ingeleverd. Leden die tegen afgifte van een 
machtiging voor automatische incasso zijn, hebben als alternatief het volledige jaarbedrag bij 
vooruitbetaling te voldoen. 

2. De leden die achterstand hebben in de betaling van hun contributie zullen van, of namens de 
penningmeester een schriftelijke aanmaning ontvangen. Hiervoor zal € 5,00 per aanmaning in rekening 

worden gebracht. Als na de aanmaning nog steeds niet op tijd wordt betaald kan door het bestuur aan 
het lid een speelverbod worden opgelegd, of kan het lid het lidmaatschap, conform artikel 8 van de 
statuten, worden ontnomen. 

3. Niet spelende leden die een functie vervullen binnen de vereniging en die niet in competitieverband of 
als recreant handballen kunnen door het bestuur worden vrijgesteld van het betalen van contributie. 

Artikel 5.  

 Door of namens het bestuur kunnen leden en ouders van jeugdleden bij toerbeurt voor algemene 
werkzaamheden worden aangewezen. De leden en de ouders van jeugdleden hebben de plicht hieraan 
gehoor te geven. 

Artikel 6.  

1. Materialen van de vereniging die door de leden worden gebruikt moeten door de leden met zorg 
worden behandeld. Zoekgeraakte en beschadigde materialen kunnen bij de betrokkenen in rekening 
worden gebracht indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten. 

2. Het gereedmaken van de speelvelden geschiedt door de leden van het team dat het eerst speelt. De 
leden van het team dat het laatst heeft gespeeld hebben de plicht de materialen weer op te bergen. 

Niet spelende leden 

Artikel 7.  

1. De vereniging kent naast het lidmaatschap in de zin van artikel 3 en 4 van de statuten ook een 
categorie niet-spelende leden. 

2. Niet-spelende leden hebben dezelfde rechten en financiële verplichtingen als de overige in artikel 3 en 
4 van de statuten genoemde categorieën, behoudens het betalen van inschrijfgeld en het bepaalde in 
artikel 4 lid 3 van dit Huishoudelijk Reglement. 
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Financiële structuur 

Artikel 8.  

1. Iedere, door het bestuur benoemde, commissie moet uiterlijk 1 maand voor de Algemene Leden 
Vergadering in het eerste halfjaar een activiteitenplan met bijbehorende begroting indienen bij het 
bestuur. 

2. Na toetsing en/of aanpassing door het bestuur worden deze stukken ter goedkeuring aan de Algemene 
Leden Vergadering (in het eerste halfjaar) voorgelegd, waarbij de verschillende begrotingen door de 
penningmeester zijn verwerkt in één begroting voor de hele vereniging. 

3. Iedere voorzitter van een commissie is verantwoordelijk voor bewaking van zijn goedgekeurde 
begroting. 

4. De penningmeester blijft verantwoordelijk voor de juiste afstemming van de inkomsten en uitgaven 
gedurende het lopende verenigingsjaar. 

Artikel 9.  

Sponsor- en advertentie-inkomsten vloeien deels toe aan de algemene middelen van de vereniging en 
deels aan specifieke doelen. Inkomsten uit de organisatie van bepaalde evenementen kunnen worden 
aangewend voor het betreffende evenement. 

Artikel 10.  

Substantiële budgetoverschrijding met betrekking tot de begrote kosten gedurende het lopende jaar is 
alleen mogelijk met instemming van de Algemene Leden Vergadering. Indien het bestuur dit 
noodzakelijk acht zal deze toestemming vooraf aan de leden worden gevraagd in een extra Algemene 
Leden Vergadering. Daarbij zal het bestuur tevens voorstellen doen om de budgetoverschrijding alsnog 
te dekken. 

Commissies 

Artikel 11.  

Het bestuur benoemt commissies met algemene of bijzondere opdrachten en stelt daarbij tevens vast 
waartoe deze commissies zijn bevoegd. 

Artikel 12.  

1. Het bestuur benoemt een commissie Handbalzaken Jeugd (CHJ) en een commissie Handbalzaken 
Senioren(CHS). De commissies Handbalzaken bestaan uit een voorzitter en tenminste 2 leden. De 
voorzitters van de commissies Handbalzaken hebben zitting in het bestuur. 

2. De taken van de commissies Handbalzaken worden in overleg met het bestuur vastgesteld. 
3. De commissies Handbalzaken dragen zorg voor oprichting en instandhouding van de volgende 

werkgroepen 
- Wedstrijdsecretariaat 
- Scheidsrechters 
- Technisch kader 
- Medische zorg 
- Ontwikkeling & Opleiding 

Artikel 13.  

1. Het bestuur benoemt een commissie Facilitaire Zaken (FZ). De FZ bestaat uit een voorzitter en 
tenminste 2 leden. De voorzitter van de FZ heeft zitting in het bestuur. 

2. De voorzitter van de commissie Facilitaire Zaken is tevens voorzitter van de stichting Gemini 
Kantine-exploitatie. 

3. De taken van de commissie Facilitaire Zaken zijn gericht op alle leden en het organiseren en 
verzorgen van evenementen voor alle leden en/of relaties van de vereniging; 

4. De commissie Facilitaire Zaken draagt zorg voor de oprichting en instandhouding van de volgende 
werkgroepen: 
- Jeugd 
- Senioren 
- Recreatie toernooien 
- Evenementen 
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Artikel 14.  

1. Het bestuur benoemt een Communicatie commissie (CC) bestaande uit een voorzitter en tenminste 
twee leden. De voorzitter heeft zitting in het bestuur. 

2. De Communicatie commissie draagt zorg voor oprichting en instandhouding van de volgende 
werkgroepen: 
- Externe communicatie 
- Sponsoring 
- Interne communicatie 

Artikel 15.  

1. De Algemene Leden Vergadering benoemt een kascontrole commissie bestaande uit tenminste 2 
leden. 

2. De leden van de kascontrole commissie hebben geen zitting in het bestuur van de Sportvereniging 
Gemini. 

3. De leden van de kascontrole commissie worden gekozen voor 2 jaar. Elk jaar treedt één lid af en is niet 
terstond herkiesbaar. 

4. Het lid dat bij aanvang de langste zittingsduur heeft is tevens lid van de commissie van Toezicht en 
Advies voor de stichting Gemini Beheer en Gemini Kantine-exploitatie, conform het reglement van die 
commissie. 

Artikel 16.  

Als het bestuur dit noodzakelijk acht kan het overgaan tot benoeming van een AD HOC commissie. 

Artikel 17.  

De specifieke taken van de commissies en hun werkgroepen zijn vastgelegd in het bestuursdocument 
“Taak- en functiebeschrijvingen Commissies en Werkgroepen van de s.v. Gemini”. 

Algemene Leden Vergadering. 

Artikel 18.  

Jaarlijks wordt tweemaal een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. De eerste ALV moet 
plaatsvinden binnen de eerste 6 maanden van elk kalenderjaar en de tweede ALV moet plaatsvinden 
binnen de laatste 6 maanden van elk kalenderjaar. Op de eerste ALV wordt het activiteitenplan en de 
begroting voor het volgend seizoen behandeld. Op de tweede ALV wordt de jaarrekening behandeld 
en worden eventueel bestuurs- en commissieleden benoemd. 

Artikel 19.  

De stukken voor de Algemene Leden Vergadering worden minimaal 5 dagen voor de Algemene Leden 
Vergadering ter beschikking gesteld. 

Artikel 20.  

In aanvulling op artikel 17 lid 3 van de statuten hebben de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden 
stemrecht. Dit stemrecht houdt in dat per gezin 1 wettelijk vertegenwoordiger op de Algemene Leden 
Vergadering 1 stem kan uitbrengen. Indien de wettelijk vertegenwoordiger al stemrecht bezit wordt dit 
niet uitgebreid met een stemrecht voor jeugdleden. 

Artikel 21.  

1. Het bestuur stelt in een voordracht de kandidaten voor bestuursfuncties voor. Kandidaatstelling door 
het bestuur geschiedt alleen nadat het bestuur zicht ervan heeft vergewist dat de kandidaat een 
eventuele benoeming zal aanvaarden. 

2. Door de stemgerechtigde leden kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor de Algemene Leden Vergadering 
tegenkandidaten voor bestuursfuncties worden voorgedragen. Daartoe dient een door tenminste 10 
stemgerechtigde leden ondertekende verklaring bij de secretaris te worden ingediend. In deze 
verklaring wordt tevens de naam van de tegenkandidaat, de betreffende bestuursfunctie en de 
bereidverklaring van de tegenkandidaat opgenomen. 

Artikel 22.  

Staande de Algemene Leden Vergadering kunnen voorstellen door stemgerechtigde leden worden 
ingebracht die door het bestuur worden behandeld als deze voorstellen door tenminste 4 andere 
aanwezige stemgerechtigde leden worden ondersteund. 
Alleen aanwezige leden hebben met betrekking tot deze voorstellen stemrecht; volmachtstemmen zijn 
hierbij dus niet geldig. 
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Bestuur. 

Artikel 23.  

Het bestuur bepaalt in onderling overleg hoe de taken binnen het bestuur worden geregeld met 
inachtneming van de bestuursfuncties en hetgeen in statuten en het Huishoudelijk Reglement is 
geregeld. 

Artikel 24.  

Leden van verdienste en ereleden worden op voorstel van het bestuur bij meerderheid van stemmen 
benoemd. 

Artikel 25.  

Het bedrag als bedoeld in artikel 12 lid 5 van de statuten bedraagt € 10.000,-. 

Artikel 26.  

Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt. 
De voorzitter ) aftredend in de 2

e
 ALV in 2007 en vervolgens om 

Lid Communicatie Commissie ) de drie jaar. 
Lid Commissie Handbalzaken Jeugd )  
 
Lid Evenementen Commissie ) aftredend in de 2

e
 ALV in 2006 en vervolgens om 

Secretaris ) de drie jaar. 
 
Lid Commissie Handbalzaken Senioren ) aftredend in de 2

e
 ALV in 2008 en vervolgens om 

Penningmeester ) de drie jaar. 

Verplichtingen van het bestuur 

Artikel 27.  

1. Het bestuur is verplicht om op volledige en overzichtelijke wijze een administratie bij te houden of bij te 
laten houden van: 
- de namen en adressen van de leden op een ledenlijst. Deze ledenlijst is uitsluitend voor gebruik 

binnen de vereniging en wordt niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij de 
ledenvergadering hiermee akkoord gaat.  

- notulen en presentielijsten van alle bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergaderingen. 
- de bezittingen en schulden van de vereniging. 

2. Leden die klachten hebben wenden zich tot een bestuurslid die verplicht is deze klacht op de 
eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde te stellen. De secretaris zal de klager (desgewenst 
schriftelijk) op de hoogte stellen van de reactie van het bestuur. 

Schadeverhaal, boetes en schorsingen. 

Artikel 28.  

1. Indien de Sportvereniging Gemini schade lijdt, veroorzaakt of mede veroorzaakt, door een lid kan de 
schade op dit lid worden verhaald. 

2. Boetes door het NHV opgelegd aan de vereniging kunnen op het betrokken lid, team, trainer of coach 
worden verhaald als de boete het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van het betreffende lid, 
team, trainer of coach. 

3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de statuten en het Huishoudelijk Reglement, 
straffen aan een team of individuele leden op te leggen wanneer er naar het oordeel van het bestuur 
sprake is van handelen of nalaten in strijd met de statuten of het Huishoudelijk Reglement. 
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Commissie van Toezicht en Advies voor de stichtingen “Gemini Beheer” en “Gemini 
Kantine-exploitatie” 

Artikel 29.  

1. De Algemene Leden Vergadering benoemt twee leden van de commissie van Toezicht en Advies 
voor de stichtingen conform de artikelen in het Reglement van de Commissie van Toezicht en 
Advies. 

2. Er is slechts 1 commissie van Toezicht en Advies voor de 2 genoemde stichtingen. 
3. De Commissie van Toezicht en Advies informeert de Algemene Leden Vergadering over hun 

bevindingen.  

Slotbepaling 

Artikel 30.  

Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement treden onmiddellijk in werking na vaststelling op de 
Algemene Leden Vergadering. 


