HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de sportvereniging Laren ’99 te Laren, vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering d.d. 1 oktober 2001.
Art 1.

Naam en zetel ( statuten art. 1 )
De vereniging draagt de naam “ Sportvereniging Laren ’99 en is opgericht 1 juli
1999. Zij is gevestigd te Laren ( NH ) – accommodatie aan het Schuilkerkpad 1 –
en houdt zich bezig met de beoefening van :
de voetbalsport, veld-, zaal- en damesvoetbal,
de tennissport.

Niet spelende / werkende leden zijn leden niet zelf aan de actieve sportbeoefening
deelnemen, echter wel een officiële functie in de vereniging bekleden en
anderszins als volledig lid zijn te beschouwen.
De leden worden onderverdeeld in :
Afdeling voetbal
- Senioren leden
allen die vóór 1 januari van het lopende seizoen
tenminste 18 jaar zijn.
- Jeugd leden

De kleuren van de vereniging zijn zwart / wit en het sporttenue bestaat uit:
voor de afdeling voetbal : zwart / wit verticaal gestreept shirt, zwarte
broek en zwart / wit horizontaal gestreepte kousen.
voor de tennisafdeling : tenniskleding.
Art. 2.

Visie, doel van de vereniging ( statuten art. 3 )
De sportvereniging Laren ’99 wil een dynamische, eigentijdse en toegankelijke
kwaliteitsvereniging zijn die aan leden en derden volop gelegenheid biedt om
sportief en anderszins te leren, te presteren en ontspannen.
Kerndoelstellingen
samenwerking op basis van gezamenlijke visie en gemeenschappelijke
gedragscodes.
constructieve relaties met derden.
optimale facilitaire voorzieningen.
voortdurend toenemende prestaties.
groei van het ledenbestand en liquide middelen.

Art. 3.

Leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers.
De vereniging bestaat uit :
a. Leden, t.w.
- jeugd en senioren spelende leden,
- jeugd en senioren niet spelende / werkende leden,
b. Ereleden en leden van verdienste,
c. Begunstigers ( donateurs en steunende leden )
art. 3a : Leden ( statuten art. 4 )
Spelende leden zijn gerechtigd tot deelname aan de actieve sportbeoefening en
kunnen bovendien – mits zij de daarvoor bepaalde leeftijd hebben bereikt – een
officiële functie in de vereniging bekleden.

Afdeling tennis
- Senioren leden
- Junioren I
- Junioren II
- Junioren III

F – pupillen
E – pupillen
D – pupillen
C – junioren
B – junioren
A – junioren

jonger dan 8 jaar
8 – 10 jaar
10 – 12 jaar
12 – 14 jaar
14 – 16 jaar
16 – 18 jaar

allen die vóór 1 januari van het lopende kalenderjaar
18 jaar zijn of worden.
van 14 tot en met 17 jaar
van 10 tot en met 13 jaar
jonger dan 10 jaar.

Art. 3b : Ereleden en leden van verdienste ( statuten art 4. sub 5 )
Verdienstelijke leden kunnen op voordracht van het afdelingsbestuur of tenminste
10 stemgerechtigde leden, tenminste 10 dagen tevoren ingediend bij het
bestuur, worden benoemd door de Algemene ledenvergadering bij
meerderheid van uitgebrachte stemmen.
Art. 3c : Begunstigers / donateurs / steunende leden ( statuten art. 10 )
Zij hebben wel toegang tot de Algemene Ledenvergadering, maar hebben
geen stemrecht. Ook zijn zij niet gerechtigd tot actieve deelname aan de
sportbeoefening of het bekleden van een officiële verenigingsfunctie. Zij
ondersteunen de vereniging uitsluitend via een jaarlijkse bijdrage.

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Verkrijgen van het lidmaatschap ( statuten art. 4 sub 2 en 3 )
Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij de
betreffende afdeling, waarvan men lid wenst te worden. Bij minderjarigen is
daarbij de schriftelijke goedkeuring van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
Daarna volgt de registratie. Binnen één maand na publicatie kan ieder lid onder
opgave van reden bij de betreffende afdelingsbestuur bezwaar maken tegen
toelating van het nieuwe lid.
Verplichtingen aan derden door het lidmaatschap ( statuten art. 5 )
Door aanvaarding van het lidmaatschap van de sportvereniging wordt men tevens
lid :
als voetballer : van de KNVB en NSF.
als tennisser : van de KNLTB en NSF,
met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
Straffen ( statuten art 6 en 9 )
Het bestuur is gerechtigd een lid te bestraffen door een :
berisping ;
boete :
bij veroorzaken van schade, of in verband met zijn / haar nalatigheid of
overtreding doorberekening van een door de vereniging opgelegde
geldstraf ;
schorsing :
tijdelijke ontzegging van de uitoefening van lidmaatschapsrechten :
royement :
volledige ontzegging van alle lidmaatschapsrechten.

10 tot en met 13 jaar
14 tot en met 17 jaar
18 jaar en ouder
- niet spelende / werkende leden
- begunstigers / donateurs
Leden van verdiensten, ook zij die nog werkend lid zijn, betalen contributie.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling voor de gehele sportvereniging.
Art. 8

Vergoeding ( statuten art. 8 )
Medewerking als vrijwillige functionaris in of aan de sportvereniging komt niet
voor vergoeding in aanmerking.

Art. 9

Beëindiging van het lidmaatschap ( statuten art 9 en 6 )
Opzegging van het lidmaatschap wegens wan betaling geschiedt door het bestuur.
Een ontzegging ( royement ) dient te worden bekrachtigd door de Algemene
Ledenvergadering.

Art. 10

Algemeen Bestuur ( statuten art 11 en 12 )
De bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. Zij worden gekozen op een door de
gewone jaarlijks Algemene Ledenvergadering ( met uitzondering van door
afdelingsbestuur aangewezen bestuurders ).
Tussentijdse vervanging van bestuursleden wordt door het bestuur onderling
geregeld.
Het bestuur benoemd uit haar midden een dagelijks bestuur ( voorzitter, secretaris
en penningmeester ).
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden in overleg
door de bestuursleden bepaald.

Art. 11

Voorzitter ( statuten art 11 en sub 2 )
Hij geeft leiding aan de sportvereniging, houdt toezicht op het vereniging leven en
is de officiële woordvoerder van de sportvereniging.
Hij leidt de vergaderingen, stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het
recht van de Algemene Ledenvergadering daarin verandering aan te brengen. Hij
heeft het recht beraadslagingen te doen beëindigen indien hij meent, dat de
vergadering onvoldoende is geïnformeerd. Hij is echter verplicht deze te hervatten
wanneer 1/3 van de op de Algemene Ledenvergadering aanwezige
stemgerechtigde leden dat wenst.

De reden en eventuele duur van de straf dient het lid te worden
meegedeeld.
In gevallen waar schade wordt berokkend aan de sportvereniging of
haar eigendommen kan het bestuur besluiten tot schorsing voor alle
verenigingsactiviteiten.
Art. 7

Contributie ( statuten art. 7 )
De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering.
De contributiebedragen worden als volgt vastgesteld per leeftijdsgroepering :
- afdeling voetbal :

tot 15 jaar
van 15 tot 18 jaar
18 jaar en ouder

- afdeling tennis :

jonger dan 10 jaar

Art. 12

Art 13.

Secretaris
Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen, voorzover dat niet aan
anderen is opgedragen. Hij voert de correspondentie namens de vereniging, houdt
afschrift van uitgaande en registreert inkomende stukken en informeert de overige
bestuursleden over de inhoud hiervan.
De secretaris verzorgt het jaarverslag ten behoeve van de Algemene
Ledenvergadering, beheert en bewaart het verenigingsarchief.
Hij of de penningmeester is belast zijn met de ledenregistratie van de
sportvereniging.
Penningmeester
De penningmeester is belast met :
- Het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. De
verantwoordelijkheid voor dit beheer deelt hij met het gehele bestuur,
dat hij middels periodieke overzichten over de actuele financiële
toestand in formeert.
- De zorg voor de inning van de contributies en andere geldelijke
bijdragen.
- Het betalen van de door de vereniging verschuldigde bedragen.
- Het nauwgezet boekhouden van de financiële transacties, zodat de
baten en lasten van de vereniging steeds direct herkenbaar zijn.
- De contante betalingen door de vereniging, echter alleen tegen
behoorlijke kwitantie.
- Het beleggen van reserves overeenkomstig door het bestuur vast te
stellen regels.
- Het uitbrengen van een verslag van het financiële beheer en het
indienen van een begroting in de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bepaalt in onderling overleg welke taak ieder van de bestuursleden, te
weten de afdelingsafgevaardigden en overige leden – uitgezonderd de in functie
gekozen voorzitter – zal vervullen.
Art 16.

Bestuurstaak ( statuten art 13/14/15 )
Het bestuur is binnen de haar statutair gegeven bevoegdheden belast met de
algehele leiding van de sportvereniging en de behartiging van de
verenigingsbelangen, teneinde de continuïteit zeker te stellen.
Zij draagt zorg voor de naleving van de statuten en het Huishoudelijk Reglement,
het voorbereiden, nemen en ( doen ) uitvoeren van terzake dienende maatregelen
en besluiten. Het bestuur legt tenminste één keer per jaar verantwoording af aan
de Algemene Ledenvergadering over het door haar gevoerde beleid.

Art 17.

Afdelingsbesturen / commissies ( statuten art 11 sub 1 )
Afdelingsbesturen / commissies worden door het bestuur benoemd op voordracht
veelal van de zittende leden, behalve de kascommissie, die door de Algemene
Ledenvergadering moet worden benoemd.
Zij staan het bestuur bij in de taakvervulling op een hun speciaal toegewezen
gebied, met betrekking tot leiding en begeleiding van de sportvereniging.
Ten aanzien van hun deeltaak heeft elk afdelingsbestuur /commissie de
bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Het Algemeen bestuur blijft desondanks eindverantwoordelijk voor het optreden
en handelen van de afdelingsbesturen / commissies.
In de sportvereniging bestaan er twee soorten commissies te weten :
afdeling - en dienstencommissies.
De eerst genoemden zijn expliciet betrokken bij één afdeling. Van de andere
commissies zijn er enkele die aan één specifieke afdeling zijn verbonden en
enkele die ten behoeve van de gehele sportvereniging opereren.

Art. 18

Afdelingen en afdelingscommissies ( statuten art. 16 )
De sportvereniging is onderverdeeld in afdelingen per tak van sport. Deze
afdelingen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in afdelingsbesturen /
commissies voor de jeugd en senioren.

Hij of de secretaris is belast zijn met de ledenregistratie van de sportvereniging.
De penningmeester / het bestuur wordt voor het financiële beheer gedechargeerd
bij het besluit van de Algemene Ledenvergadering.
De penningmeester is gehouden de kascommissie inzage te geven van kas en
andere administratieve bescheiden en alle inlichtingen te geven die de
kascommissie redelijkerwijs terzake het beheer wenst.
Art 14.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur behandelt zaken die geen uitstel kunnen lijden, of waarvan
voorbereiding of uitvoering hen is opgedragen.
Zij dient besluiten en maatregelen ter bekrachtiging in de eerstkomende
bestuursvergadering mee te delen.

Art 15.

Overige bestuursleden

Deze afdelingsbesturen / commissies zijn statutair vertegenwoordigd in het
bestuur van de sportvereniging. Zij worden door het bestuur benoemd, mede op
voordracht van de zittende leden en de leden ven de desbetreffende afdeling.
Deze afdelingsbesturen / commissies benoemen uit haar leden een voorzitter,
secretaris en een penningmeester / administrateur.
Deze afdelingsbesturen zijn belast met de dagelijkse leiding en begeleiding in een
tak van sport en begeleid de sportbeoefening van haar toevertrouwde leden.

Secretaris afdelingsbestuur / commissie
Hij is belast met de ledenregistratie van zijn groepering ten behoeven van de
centrale leden- en contributie administratie en eventuele dienstencommissies,
alsmede de sportbond, waarbij men is aangesloten.
Voorts voert hij correspondentie als voorgeschreven door de sportbond, houdt
daarvan een kopie en geeft inzage indien gevraagd / gewenst aan het bestuur en
verstrekt daarvan kopieën aan het bestuur.

Algemeen bestuursbeslissingen / maatregelen met betrekking tot afdelingen,
commissies of hun leden, dienen te worden opgevolgd. Verschillen van inzicht
kunnen door de afdelingsbestuur / commissie, binnen 2 weken, in het Algemeen
bestuur worden gebracht en besproken, waarna het Algemeen bestuur een
eindbeslissing neemt.
Art. 22

Penningmeester afdelingsbestuur / commissie
Hij is belast met de financiële en administratieve zaken van zijn groepering. Hij
stelt begrotingen samen, bewaakt het budget, beheert de kleine kas en houdt zich
actief bezig met het nakomen van de financiële verplichtingen ( contributies, maar
b.v. ook boetes ) van zijn leden.
Hij rapporteert daarover periodiek aan de penningmeester van de sportvereniging.
Het aangaan van verplichtingen door de afdelingsbesturen / commissies of de haar
vertegenwoordigende leden, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring
vooraf door het Algemeen bestuur van de sportvereniging.
Art 19

Dienstencommissie
Deze commissie is minder direct betrokken bij de sportbeoefening zelf, maar
houden zich met taken bezig die tot doel hebben :
-

Vergaderingen.
Art. 23

De Algemene Ledenvergadering ( statuten art 17 )
De gewone Algemene ledenvergadering van de sportvereniging wordt tenminste
éénmaal per jaar gehouden en wel tussen 1 april en 1 oktober.
Het bestuur stelt daartoe dag, uur en plaats vast. De Algemene Ledenvergadering
heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie en is voor alle leden en
begunstigers toegankelijk. De aanschrijving voor de gewone Algemene
Ledenvergadering vermeldt naast de gewone agenda ( zie statuten art 17 sub 3 )
ook de namen van de bestuurskandidaten ( zie statuten art. 11 sub 3 )
De kandidaatstelling door de leden dient vergezeld te gaan van de schriftelijke
bereidverklaring van de kandidaat. Is er geen andere kandidaat gesteld dan door
het bestuur, dan wordt er geen bestuursverkiezing gehouden en geldt de
bestuurskandidaat als gekozen.
Het vereiste quorum ( zie statuten art. 17 sub 8 ) dat noodzakelijk aanwezig moet
zijn opdat de Algemene Ledenvergadering doorgang kan vinden is 10% van het
totaal stemgerechtigde leden van de sportvereniging.

Art. 24

Buitengewone Algemene Ledenvergadering ( statuten art. 17 sub 4/6 )
Een dergelijke vergadering kan door het bestuur zelf bijeen geroepen worden,
echter ook op verzoek van 10% van het totaal van de stemgerechtigde leden, met
opgave van te handelen punten.

het instandhouden / verbeteren van de clubhuisaccommodatie ;
het scheppen van voorwaarden die een bijdrage kunnen leveren aan een
plezierige sportbeoefening, een goede sfeer en het onderlinge contact
en als zodanig aan de continuïteit van de vereniging.

Ook deze commissie werkt met een budget waarover zij periodiek
verantwoording afleggen, terwijl zij verder regelmatig over hun activiteiten aan
het Algemeen bestuur rapporteren.
Art 20

Art 21

Sportieve en gezelligheid activiteitenkalender.
Alle commissies ( ook individuele leden ) dienen bij het organiseren van
activiteiten zich vooraf te vergewissen of anderen niet dezelfde of iets op dezelfde
datum van plan zijn, waardoor men elkaar ongewild concurrentie aandoet of in de
problemen brengt. Plannen / activiteiten dient ieder te doen vermelden in een
centrale activiteitenagenda of kalender.
Bestuur en commissies
Bestuursleden zijn gerechtigd commissie vergaderingen / besprekingen bij te
wonen. Zij hebben daarin uitsluitend een adviserende stem.

Kascommissie
Deze commissie is noch een specifieke afdelingscommissie, noch een
dienstencommissie. Zij wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en
treedt op namens de gehele sportvereniging.
De commissie bestaat uit minimaal 2 leden. Elk lid maakt maximaal 2 jaar deel
uit van de commissie en wordt vervangen door een nieuw te benoemen lid.
De commissie houdt toezicht op het financiële beheer door de penningmeester. De
commissie is gehouden om tenminste éénmaal per jaar de boeken en bescheiden
van de penningmeester te controleren. Daarover rapporteert zij het bestuur en
adviseert zij de Algemene Ledenvergadering de penningmeester voor zijn beheer
decharge te verlenen.

Art. 25

Afdelingsvergaderingen
Deze worden al naar gelang de behoefte door de afdelingen of hun bestuur belegd
minimaal eens per jaar, en zijn dan te beschouwen als een ledenvergadering van
de desbetreffende afdeling.
Zij dienen die, gezien de onderlinge verschillen in interesse, seizoenaanvang of –
duur bij die afdelingen om plannen, maatregelen e.d. terzake van hun taak en
personele bezetting in en voor eigen kring voor te bereiden, zodat dit op een
gewone Algemene Ledenvergadering als een afgerond geheel kan worden
gepresenteerd en eventueel besproken of beoordeeld.

Art. 26

Bestuursvergaderingen ( statuten art. 14 )
Deze worden belegd naar behoefte, op voorstel van de voorzitter of van 2
bestuursleden. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet
tenminste de meerderheid van de zittende bestuursleden aanwezig is.

Art. 27

Toegang en stemrecht – Algemene ledenvergadering ( statuten art. 18 )
Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden en begunstigers.
De leden hebben stemrecht als zij 16 jaar of ouder zijn en niet uit hun
verenigingslidmaatschap zijn geschorst. Een lid kan stemmen mede uit naam van
maximaal één ander lid, mits hij daartoe een schriftelijke van het desbetreffende
lid kan overleggen.
In dat geval wordt bij mondelinge stemming zijn stem dubbel geteld of worden
hem 2 stembriefjes verstrekt bij schriftelijke stemming.

Art. 28

Stemming
Bij de schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een stembureau van
tenminste 3 leden, dat belast wordt met de vaststelling van het stemresultaat.

Art. 29

Slotbepaling
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement te
kennen, als ook andere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels
en bepalingen.

