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TTV BIJMAAT 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
 
1. Het is verboden het gymnastieklokaal te betreden met (sport)schoeisel waarmee op straat is 

gelopen of waarvan de zolen kunnen afgeven; gedurende het deelnemen aan de oefeningen of 
wedstrijden is het dragen van sportschoeisel verplicht.  

2. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van leden en derden in 
of om het gebouw aanwezig. 

3. Ieder lid is aansprakelijk voor door hem of haar aan de accommodatie en eigendommen der 
vereniging aangerichte schade. 
 

Artikel 2 Verenigingskleur en kleding. 
 
1. Leden van de vereniging, die aan wedstrijden deelnemen, moeten gekleed zijn in de door de 

vereniging voorgeschreven clubkleding en kleuren. Onder voorgeschreven clubkleding kan 
worden verstaan:  

 a. clubshirt, voorzien van verenigingslogo en/of sponsorkenmerken 
 b. sportbroek of rok 
 c. trainingspak, voorzien van verenigingslogo en/of sponsorkenmerken 
2. De voorgeschreven clubkleding, zoals vastgesteld op de ledenvergadering, is; 
 - shirt; rood met verenigingslogo 
 - broek of rok; donkerblauw of zwart 
3. De aanvoerders van de teams dienen er op toe te zien dat de juiste clubkleding wordt gedragen. 

Indien dit herhaalde malen niet het geval is, dienen zij hiervan het bestuur op de hoogte te 
stellen. Deze kan dan eventueel tot schorsing van de desbetreffende persoon overgaan, maar 
niet dan nadat de persoon een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen. 

4. De vaststelling van de clubkleding behoeft altijd de goedkeuring van de ledenvergadering. De 
ledenvergadering besluit op voorstel van het bestuur: 

 a.  voor welke wedstrijden de in lid1. genoemde verplichting geldt, en wat daarbij de 
voorgeschreven clubkleding is; 

 b.  welke bijdrage de vereniging betaalt aan de verplichte clubkleding, en welke kosten voor 
rekening komen van de desbetreffende leden; 

 c. onder welke voorwaarden de vereniging een bijdrage bepaalt aan de verplichte clubkleding. 
 Het bestuur is bevoegd op basis van redelijkheid en billijkheid ten aanzien van individuele leden 

tot ontheffingen voor het dragen van clubkleding te besluiten. 
 
Artikel 3 Leden, lidmaatschap(Statuten art. 4/6/7/10) 
 
1. Leden worden onderscheiden door:  

- leden die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt 
- leden van verdienste 
- ereleden 
- aspirant-leden, leden die de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. 

2. Een verzoek het lidmaatschap te verkrijgen wordt, middels een ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier (indien mogelijk digitaal), ingediend bij het bestuurslid verantwoordelijk voor 
ledenadministratie, of in de kopijbus achterlaten. 
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3. De AVG-verklaring en SEPA-machtiging moeten worden ingevuld, ondertekend en bijgevoegd 
Om de bardienst te kunnen vervullen dient een IVA-test met succes te worden uitgevoerd. 
4. Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert het kandidaat-lid zich aan de gedragscode 

voor sporters, de kernwaarden van de club worden te allen tijde gerespecteerd. 
 
 
5. Nieuwe leden zijn inschrijfgeld verschuldigd waarvan het bedrag is vastgesteld op de algemene 

vergadering. 
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar en wordt jaarlijks 
stilzwijgend verlengd. 
Er komt een eind aan het lidmaatschap door schriftelijke opzegging voor 1 juni bij de 
ledenadministratie, zie voor bijzonderheden artikel 7 van de statuten. 

6. Bij opzegging namens de vereniging tengevolge van contributieschuld wordt van dit besluit 
tevens mededeling gedaan aan het bestuur van de NTTB, met een verzoek het lid te ontzetten 
uit het lidmaatschap. 

7. Leden van de TTV Bijmaat, die aan de NTTB competitie deelnemen, zijn verplicht de 
wedstrijden te spelen welke door de competitieleider zijn vastgesteld en waarvan zij door de 
wedstrijdsecretaris van de TTV Bijmaat in kennis zijn gesteld. Bij verhindering moet minstens 
vijf dagen van te voren bericht met geldige reden aan de wedstrijdsecretaris van de TTV 
Bijmaat worden gegeven. Bij geen kennisgeving of geen geldige reden wordt de door de bond 
opgelegde boete opgelegd aan het desbetreffende lid en voorts kan het bestuur dat lid voor 
maximaal 1 wedstrijd schorsen. 

8. Leden die deelnemen aan de seniorencompetitie zijn verplicht om met hun team een zodanig 
aantal avonden de bardienst te verzorgen zoals bepaald door of namens het bestuur opgesteld 
en bekendgemaakt rooster. Bij verhindering dient het betreffende team, door bijvoorbeeld te 
ruilen, zelf voor vervangende bardienst te zorgen en geeft de wijziging door aan de opsteller 
van het rooster en op het mededelingenbord. 

9. Leden van de TTV Bijmaat hebben de volgende rechten: 
a. ontvangen van het clubnieuws, bij voorkeur middels E-mail. 
b. deelname aan de voor hen bestemde clubavonden en alle andere activiteiten van de club. 
c. het introduceren van personen op clubavonden die geen lid van de NTTB zijn. Het bestuur 

is bevoegd aan iedere introductie direct een einde te maken. 
d. leden, niet zijnde aspirant-leden, kunnen hun stem uitbrengen op voorstellen in algemene 

vergaderingen 
e. meerderjarige leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het bestuur 

 
Artikel 4 Contributie(Statuten art. 10) 
 
1. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van clubcontributie, ereleden die niet deelnemen aan 

de competitie zijn tevens vrijgesteld van het betalen van bonds en afdelingscontributie. Leden 
van verdienste zijn alleen het eerste jaar na benoeming geen enkele contributie verschuldigd. 
Alle andere leden betalen contributie waarvan de bedragen jaarlijks op de algemene 
vergadering per leeftijdscategorie worden vastgesteld. 

2. De bondscontributie van de NTTB wordt door de vereniging betaald en door middel van de 
contributieheffing teruggevorderd van de leden. 

3. De contributie moet binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening, aan de 
penningmeester worden betaald. De leden, die een contributieachterstand hebben van een 
maand, worden door de penningmeester gemaand binnen veertien dagen hun verplichtingen te 
voldoen. Volgt betaling binnen die termijn niet, dan kan dit opzegging van het lidmaatschap 
tengevolge hebben. 
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Artikel 5 Begunstigers(Statuten art. 5/8/9/10) 
 
Begunstigers zijn; sponsors en donateurs. 
Wie sponsor wenst te worden van de TTV Bijmaat, meldt zich daartoe schriftelijk aan bij de 
sponsorcommissie. Wie donateur wenst te worden van de TTV Bijmaat, meldt zich daartoe 
schriftelijk aan bij de secretaris. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse donatie 
worden meegedeeld. De bijdrage van donateurs moet, na ontvangst van de rekening, aan de 
penningmeester worden voldaan. 
De sponsors voldoen de bijdrage aan de voorzitter van de sponsorcommissie. 
Voor een donateur/sponsor geldt een minimum bedrag, vastgesteld op de algemene vergadering. 
Begunstigers ontvangen het clubnieuws bij verschijnen bij voorkeur per E-mail. 
 
Artikel 6 Verenigingsbestuur(Statuten art. 11) 
 
1. Het bestuur kan op de jaarlijkse algemene vergadering gekozen worden uit kandidaten te 

stellen door het bestuur en uit kandidaten te stellen door ten minste vijf stemgerechtigde leden. 
In beide gevallen moeten de kandidaten de kandidatuur hebben aanvaard. 

2. Om kandidaat te kunnen worden gesteld als bestuurslid, moet de betrokkene ten minste een 
half jaar lid zijn van de TTV Bijmaat. 

Als uitzondering geldt de in de statuten, artikel 11 lid 2 genoemde mogelijkheid. 
 
Artikel 7 Bestuursfuncties/ periodiek/ einde bestuurslidmaatschap(Statuten art. 11/12/13) 
 
1. Het bestuur is samengesteld uit ten minste vijf leden en omvat de volgende functies: voorzitter, 

secretaris en penningmeester. De twee overige leden zijn bestuursleden, welke bij voorkeur 
worden belast met de wedstrijdleiding en het voorzitterschap van de jeugdcommissie. De 
voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. 

2. De bestuursleden treden om de drie jaar af. Het rooster van aftreden is als volgt: Het eerste jaar 
de voorzitter en de voorzitter van de jeugdcommissie, het tweede jaar de penningmeester en 
het eventuele algemene lid en in het derde jaar de secretaris en de wedstrijdsecretaris. De 
aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. 
 

Artikel 8 Bestuurstaak(Statuten art. 14) 
 

1. Het bestuur is verplicht: 
a. in het algemeen te zorgen, dat de vereniging aan haar doel beantwoordt. 
b. verantwoording te doen aan de algemene vergadering van het door haar gevoerde beleid. 
c. besluiten, genomen door de algemene vergadering, uit te voeren. 
d. bij alle handelingen en besluiten rekening te houden met respectievelijk; de wet, de 

reglementen van de NTTB, de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 9 Bestuurstaakverdeling en vertegenwoordiging (Statuten art. 13/14) 
 
1. De leiding van de vereniging is in handen van de voorzitter. 
2. De secretaris is belast met het opmaken van de notulen, het maken van het jaarverslag, het 

voeren van de correspondentie, aanvragen vergunningen en het actueel houden van de 
registratie bij de kamer van koophandel en treedt verder op als signaleerder van 
administratieve taken. 
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3. De penningmeester voert de administratie over de geldmiddelen van de vereniging en is 

bevoegd tot het doen van alle uitgaven, waarvoor hij/zij door het bestuur of algemene 
vergadering is gemachtigd. De penningmeester behoeft goedkeuring van de algemene 
vergadering, voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een 
bedrag of waarde van 2.500 euro te boven gaande. Hij/zij is verplicht voor elke uitgave een 
bewijs van betaling te vragen en te bewaren of te zorgen in het bezit te zijn van een stuk, 
waaruit blijkt welke dienst voor de TTV Bijmaat werd verricht of welke goederen geleverd zijn. 
Hij/zij zorgt voor het tijdig innen van de contributies, donaties en boetes. Op aanvraag is hij/zij 
te allen tijde verplicht het bestuur opgave te doen van de stand der geldmiddelen en inzage van 
de boeken te verlenen. Aan het einde van het verenigingsjaar, voor de algemene vergadering, 
verstrekt hij/zij desgevraagd alle inlichtingen aan de kascommissie en geeft deze commissie 
volledige inzage van boeken en bescheiden. Op de algemene vergadering brengt hij/zij verslag 
uit over de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen verenigingsjaar. 

4. De wedstrijdsecretaris is belast met alles wat met het spelen van wedstrijden te maken heeft. 
Hij/zij stelt in overleg met de “Technische commissie” de teams voor de competitie samen, 
welke opstelling hij/zij aan het bestuur ter goedkeuring dient voor te leggen. Hij/zij treft, in 
overleg met het bestuur, alle nodige maatregelen om een vlot verloop van de competitie en 
andere, door de TTV Bijmaat te organiseren wedstrijden te waarborgen en om alle 
onregelmatigheden en overtredingen te voorkomen. Op de algemene vergadering brengt hij/zij 
verslag uit over de gespeelde competitie en andere wedstrijden. Hij/zij vermeldt de resultaten, 
zowel van de teams als van de leden individueel. 

 
 
5. De voorzitter van de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het functioneren van deze 

commissie. Hij/zij laat zich daarbij assisteren door een aantal leden voor de verdeling en 
uitvoering van de taken. Op de algemene vergadering brengt hij/zij verslag uit over de 
competitie en activiteiten van het afgelopen jaar. 

6. Het bestuur maakt een reglement op voor de taken die zij aan de diverse commissies heeft 
gedelegeerd, daarin worden doel, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de 
commissies vastgelegd en eventueel functies ingevuld. 

 
Artikel 10 Vergadering van het bestuur(Statuten art. 13) 
 
1. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig om de lopende zaken van de vereniging te bespreken. 

Het vergaderen verloopt zowel via sociale media als via fysieke bijeenkomsten. 
2.  Besluiten worden genomen indien minstens de helft van de bestuursleden aanwezig zijn, 

waarvan twee de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester hebben.  
 
Artikel 11 Algemene vergadering(Statuten art. 16/19) 

 
1. In de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde; 

a. De jaarverslagen van de secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris en bestuurslid 
jeugdzaken. 

b. De begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. 
c. Alle andere op de agenda gestelde punten. 

2. De leden worden ten minste veertien dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering 
bijeengeroepen middels uitnodigingen, waarbij tevens de agenda vermeld is. 
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3. Andere algemene vergaderingen worden belegd: 

a. op verzoek van het bestuur. 
b. op schriftelijk met reden omkleed verzoek zoals omschreven in artikel 16 lid 4 van de 

statuten. Het verzoek wordt bij de secretaris ingediend, met opgave van de te behandelen 
onderwerpen. 

4. Bij schriftelijke stemming benoemt het bestuur een stembureau uit de aanwezige personen, 
bestaande uit drie leden. 
Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig: 
a. blanco stembriefjes. 
b. onduidelijk of onjuist ingevulde stembriefjes. 
c. stembriefjes met ondertekening en/of andere aanvullingen. 

 
Artikel 12 Clubnieuws en internetsite 

 
1. Het doel van deze media is informatievoorziening en inbreng van de leden. 
2. In deze media zal opgenomen worden: 

a. mededelingen van het bestuur en verenigingsgegevens. 
b. alles wat de redactie en het bestuur nodig en nuttig oordelen ter bevordering van het in lid 1 

genoemd doel. 
3. De redactie is verantwoordelijk voor de plaatsing van de artikelen en houdt rekening met club- 

en sponsorbelangen. 
4. Adverteerders betalen hun bijdrage aan de voorzitter van de sponsorcommissie. 
5. De naam van het clubnieuws wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
 
Artikel 13 Sponsorcommissie 

 
1. Het bestuur kan een Sponsorcommissie aanstellen. 
2. Het doel van de sponsorcommissie is het werven van sponsors en adverteerders. 
 
 
Artikel 14 Rookverbod 
 
1. Er geldt een rookverbod voor de hele accommodatie. 
2. Het roken bij de nooduitgang bij het platte dak is eveneens niet toegestaan. 
 
Artikel 15 Disciplinaire maatregelen 
 
1. Als disciplinaire maatregelen kent de vereniging: 
 a. de berisping. 
 b. de schorsing voor het uitkomen namens de vereniging bij competitiewedstrijden of andere 

evenementen. 
 c. de schorsing van alle lidmaatschapsrechten. 
2. Een berisping kan worden gegeven indien een lid de reglementen van de vereniging overtreedt, 

de vereniging schade berokkent of zich binnen de vereniging niet gedraagt in overeenstemming 
met normale omgangsvormen in het maatschappelijk verkeer. 

3.  Een schorsing voor het uitkomen namens de vereniging bij competitiewedstrijden of andere 
evenementen, kan worden opgelegd bij artikel 2 lid 3 bepaalde en na wangedrag tijdens 
competitiewedstrijden of andere evenementen. In de regel zal hiervoor in eerste instantie een 
berisping worden gegeven, tenzij sprake is van zeer ernstig wangedrag. De schorsing beloopt 
ten hoogste een termijn van vier weken. 

4. Een schorsing van alle lidmaatschapsrechten kan slechts worden opgelegd, indien een lid: 
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 a. in zeer ernstige mate de reglementen van de vereniging overtreedt. 
 b. de vereniging zeer ernstige schade berokkent. 
 c. zich binnen de vereniging na een eerdere berisping, niet gedraagt in overeenstemming met 

normale omgangsvormen in het maatschappelijk verkeer. 
 De schorsing beloopt ten hoogste een termijn van vier weken, tenzij in deze periode het bestuur 

besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap, op grond van artikel 7 leden 1c en 
1d van de statuten. 

5. Uitsluitend het bestuur is bevoegd tot het treffen van disciplinaire maatregelen. 
6. Alvorens de disciplinaire maatregel van kracht wordt, nodigt het bestuur de betrokkene uit om 

gehoord te worden. Bij de uitnodiging wordt kenbaar gemaakt dat het bestuur overweegt een 
disciplinaire maatregel te treffen. Indien betrokkene gehoord wil worden, wordt het tijdstip 
daarvoor in overleg met betrokkene en in redelijkheid bepaald. 

7. Indien het bestuur besluit tot het treffen van een disciplinaire maatregel, wordt betrokkene 
daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld met volledige opgave van redenen die tot de 
disciplinaire maatregel hebben geleid. Daarbij wordt betrokkene geïnformeerd over de 
mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de algemene vergadering. 

 
Slotbepalingen 
 
1. Leden dienen zich te houden aan de statuten, huishoudelijk reglement en betreffende 

gedragscode(s). 
2. De horeca-activiteiten worden uitgeoefend aan de hand van Bestuursreglement Alcohol in 

sportkantines. 
3. In een algemene vergadering kan, mits ten minste twee/derde van de op de vergadering 

aanwezige leden dit wensen, worden afgeweken van ieder artikel van het huishoudelijk 
reglement. 

4. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan uitsluitend geschieden bij besluit van de 
algemene vergadering.  

5. Bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen niet strijdig zijn met de statuten of de wet. 
6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur heeft het recht 

dispensatie van dit reglement te verlenen. 
 

Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering van 26 november 2018 
 
Voorzitter:  G. van Sunder     Secretaris:  E. Stuveling 
 
Handtekening:       Handtekening: 


