HUISHOUDELIJK REGLEMENT L.B.C. ’72
Leden
Artikel 1
1. De leden zijn verplicht aan de secretaris van adreswijziging schriftelijk of per
email mededeling te doen.
2. Mededelingen en andere stukken toegezonden aan de van hen bij de secretaris
bekende adressen zijn voor de leden bindend.
Bestuur
Artikel 2a
Voor de vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De
leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten
die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst van
handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden, die de betrokken
kandidaat steunen, te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk 48 uur voor de
aanvang van de ledenvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden. Zijn er
geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en de door
het bestuur gestelde kandidaten als gekozen beschouwd.
Artikel 2b
Het bestuur is verantwoordelijk voor vertegenwoordiging van een afgevaardigde
in het bestuur van SHL (stichting Hamalandhal Lichtenvoorde) en SKH ( Stichting
Kantine Hamalandhal) en deze afgevaardigde is dan automatisch bestuurslid van
LBC’72.
Voorzitter
Artikel 3
1. De voorzitter geeft de leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij
is de officiële woordvoerder van de vereniging.
2. Hij leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het
recht van de algemene vergadering daarin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft
het recht de beraadslagingen te doen beëindigen, indien hij meent, dat de
vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten,
indien 1/3 van de ter algemene vergadering aanwezige leden het verlangen
daartoe kenbaar maken.
Secretaris
Artikel 4
1. De secretaris voert de administratie der vereniging, voorzover die niet aan
anderen is opgedragen.
2. Hij is belast met:
a. het tijdig ter vergadering roepen van bestuurs- en gewone leden.
b. Het voeren van correspondentie, waarbij hij verplicht is van alle uitgaande
stukken een kopie te houden.
c. Het bijhouden van het ledenregister, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient
te blijken, voor zover dit niet aan anderen is opgedragen.
d. De samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene vergadering wordt
uitgebracht.

e. Het beheer van het verenigingsarchief.
3. De secretaris is behoudens goedkeuring van de voorzitter bevoegd om onder
zijn eigen verantwoording gedeelten van zijn taak over te dragen aan een tweede
secretaris.
Penningmeester
Artikel 5.
1. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen der
vereniging. De verantwoordelijkheid van het beheer berust bij het bestuur.
2. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en bijdragen, de betaling van
de door de vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan nauwkeurig
boek.
3. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen een
kwitantie.
4. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven worden
door hem gestort op de bankrekening van de vereniging.
5. Hij brengt de algemene vergadering verslag uit van zijn beheer, tevens dient hij
de begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe
verenigingsjaar.
6. De penningmeester wordt voor het beheer gedechargeerd bij besluit van de
algemene vergadering.
7. Hij is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de algemene
vergadering te benoemen kascommissie te verstrekken en deze alle gevraagde
inlichtingen te geven. Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur,
dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.
8. De penningmeester is behoudens goedkeuring van de voorzitter bevoegd om
onder zijn eigen verantwoording gedeelten van zijn taak over te dragen aan een
tweede penningmeester.
Geldmiddelen
Artikel 6
1. De contributie dient door de leden voor de 15e van de eerste maand van elk
kwartaal te worden voldaan.
2. Van een ieder nieuw toegetreden lid wordt een inschrijfgeld geheven.
3. De hoogte van het inschrijfgeld wordt bepaald door het bestuur.
4. In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk ontheffing
worden verleend van de verplichting tot het betalen van contributie.
5. Contributie wordt desgevraagd terugbetaald ingeval van zwangerschap,
langdurige blessure of ziekte van een lid.
Restitutie vindt slechts plaats per heel kwartaal waarin het lid niet actief badminton
heeft kunnen spelen en uitsluitend gedurende het lopende seizoen.
Er wordt dus geen contributie over voorgaande seizoenen terugbetaald.
Wedstrijden
Artikel 7
1. Leden die verhinderd zijn deel te nemen aan wedstrijden, dienen in eerste
instantie zelf voor vervanging te zorgen en dit voor aanvang van de wedstrijd te
melden aan de competitieleider.

2. Indien aan de in het eerste lid gestelde eis niet wordt voldaan, dan is, behoudens
in geval van overmacht een boete verschuldigd, waarvan de hoogte door he
bestuur wordt vastgesteld, terwijl bij herhaling tot schorsing kan worden
overgegaan.
3. Een spe(e)l(st)er moet tien minuten voor de aanvang van een wedstrijd
aanwezig zijn.
4. Een thuisspelend team dient de tegenstander te ontvangen en de wedstrijdbaan
aan te wijzen.
Slotbepalingen
Artikel 8
1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en het huishoudelijk
reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk
bekendgemaakte regels en bepalingen te kennen.
3. Binnen de vereniging moet iedereen zich houden aan het protocol ongewenst
gedrag.
4. Een voorstel tot wijziging van de reglement kan slechts door de algemene
vergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep
voor die vergadering.
5. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen
indien tenminste 1/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter
vergadering aanwezig is.
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen vier weken, met
inachtneming van een oproeptermijn van een week, een tweede algemene
vergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen
kan beslissen.

