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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN 

SPORTVERENIGING O.D.I.S. 
(Ons Doel Is Sport), gevestigd te De Lier. 

 

art. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in 

de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere 

inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging. 

 

art. 2 : Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot 

toelating, door het bestuur genomen op grond van een 

schriftelijke aanmelding. 

art. 2a : De aanmelding geschiedt door middel van een door het 

bestuur ter beschikking te stellen formulier met vragenlijst. 

Het bestuur kan eisen dat de op het formulier vermelde 

gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 

art. 2b : Het bestuur maakt aanmelding bekend op de wijze, als voor 

dergelijke bekendmakingen zal zijn bepaald. Binnen 14 

dagen kan ieder lid, onder opgave van redenen schriftelijk 

bezwaar maken tegen toelating. 

art. 2c : Het bestuur beslist, na het verstrijken van de onder 2b 

genoemde termijn, over toelating en stelt de betrokkene in 

kennis van deze beslissing. 

 

art. 3 : Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen, draagt 

zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk 

reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten. 

art. 3a : Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de 

secretaris en de penningmeester. Dit bestuur 

vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechte 

en neemt alle beslissingen, welke niet tot een 

bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. 

art. 3b : De leden zijn elk belast met een van de volgende 

onderdelen: 

1. het technisch werk en/of wedstrijdwezen, 

2. het jeugdwerk en/of jeugdwedstrijdwezen. 

art. 3c : Het bestuur wordt in haar taak bijgestaan door enkele 

commissies. 

Bestuursleden treden bij de vervulling van de hun 

toegewezen taak binnen een commissie bij voorkeur op als 
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voorzitters van de overeenkomstige commissies, genoemd in 

art. 7 sub 1 en 2. 

art. 3d : In tussentijdse vacatures voorziet het bestuur tot de 

eerstvolgende algemene vergadering. 

 

art. 4 : De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het 

verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder van de 

vereniging. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de 

orde van de dag vast, behoudens het recht van de 

algemene vergadering om daarin wijziging aan te brengen. 

Hij heeft het recht het beraad te beëindigen, indien hij 

meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is 

verplicht dit te hervatten indien de helft van de aanwezige 

leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. Hij ziet toe dat 

de overige bestuursleden en de leden van de commissies de 

hun toevertrouwde taak naar behoren verrichten. Hij is 

gerechtigd alle vergaderingen van de ingestelde commis-

sies, met uitzondering van de kascommissie, bij te wonen en 

heeft op deze vergaderingen een adviserende stem. 

 

art. 5 : De secretaris voert de administratie der vereniging, voor 

zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast 

met: 

1. het notuleren van de vergaderingen, 

2. het voeren van correspondentie, waarbij hij verplicht is 

van alle uitgaande stukken een afschrift te houden,   

3. het bijhouden van de ledenadministratie, 

4. het samenstellen van het jaarverslag, dat aan de 

algemene vergadering wordt uitgebracht, 

5. het beheer van het verenigingsarchief. 

 

art. 6 : De penningmeester is belast met het beheer over en de ad-

ministratie van alle inkomsten en uitgaven van de 

vereniging. 

Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdra-

gen, de betaling van door de vereniging verschuldigde be-

dragen en houdt hiervan nauwkeurig boek. Hij vordert een 

bewijsstuk van betaling voor elke uitgave en bewaart zorg-

vuldig alle boeken en bewijsstukken. Hij verleent de kascom-

missie inzage in de kas en de administratie en verstrekt alle 
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inlichtingen welke de commissie ter zake van zijn beheer 

mocht verlangen. Dezelfde verplichting bestaat voor hem 

jegens het bestuur, dat hem ten allen tijde ter 

verantwoording kan roepen. Hij houdt toezicht op de 

eigendommen van de vereniging en legt een materiaal-

staat aan. Bij het innen van de contributies en donaties kan 

hij zich door anderen doen bijstaan. Bij voorziening in een 

tussentijdse vacature worden vanwege het bestuur kas en 

boeken afgesloten, van welke werkzaamheid verslag wordt 

opgemaakt en op de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

 

art. 7 : Commissies kunnen door de algemene ledenvergadering 

worden ingesteld om het bestuur behulpzaam te zijn in 

bepaalde delen van haar werkzaamheden, o.a.: 

1. technische commissie en/of commissie wedstrijdwezen, 

2. jeugdcommissie en/of commissie jeugdwedstrijdwezen, 

3. kascommissie. 

  Deze commissies worden door de algemene ledenvergade-

ring voor de tijd van drie jaar gekozen. Aftredende leden zijn 

direct herkiesbaar, m.u.v. de leden van de kascommissie. 

art. 7a : De technische commissie bestaat uit tenminste 3 en ten 

hoogste 5 stemgerechtigde leden. Zij is belast met: 

1. in overleg met de trainer het samenstellen en 

bekendmaken van de teamopstellingen van de senioren- 

en juniorenteams, 

2. het klaarmaken van de wedstrijdprogramma's en 

verzenden van de kennisgevingen voor het spelen van 

wedstrijden, 

3. het instrueren van aanvoerders(sters) en leiders(sters) op 

organisatorisch gebied het wedstrijdwezen betreffende. 

art. 7b : De jeugdcommissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 

stemgerechtigde leden en is belast met: 

1. het organiseren van jeugdwedstrijden, het samenstellen 

van de  jeugdploegen en het aanschrijven van de 

jeugdleden, 

2. het houden van toezicht op en het leiding geven aan de 

jeugdleden en hun leiders(sters), 

3. het doen aanleren van het handbalspel en het doen 

vormen van de jeugdleden, 
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4. alle andere werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor 

een doelmatig functioneren van de jeugdafdeling. 

  De commissie kan zich laten bijstaan door een jeugdbestuur, 

bestaande uit tenminste 3 jeugdleden. 

 

art. 8 : De kascommissie bestaat  uit tenminste 2 stemgerechtigde 

leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Zij 

houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is 

verplicht de boeken en bescheiden tenminste éénmaal per 

jaar voor de jaarlijks te houden algemene vergadering te 

controleren en aan deze vergadering haar bevindingen 

schriftelijk mede te delen. Indien directe controle hiertoe 

aanleiding geeft kan zij de vergadering voorstellen de 

penningmeester voor zijn beheer in het betreffende 

verenigingsjaar decharge te verlenen. De leden van de 

kascommissie kunnen niet langer dan 3 achtereenvolgende 

jaren gekozen worden. 

 

art. 9 : De vergaderingen welke de vereniging kent, zijn te verdelen 

in: 

1. algemene ledenvergaderingen, 

2. buitengewone algemene ledenvergaderingen, 

3. bestuursvergaderingen. 

art. 9a : De algemene ledenvergadering wordt binnen 3 maanden 

na afloop van het verenigingsjaar door het bestuur belegd 

op een door haar vast te stellen tijdstip en plaats, waarvan 

de leden 14 dagen voor de vastgestelde datum in kennis 

worden gesteld. De schriftelijke oproeping vermeldt plaats 

en tijdsstip der vergadering en de te behandelen 

onderwerpen. De agenda moet in ieder geval de volgende 

punten bevatten: 

1. jaarverslag van de secretaris, 

2. financieel verslag penningmeester, 

3. verslag van de kascommissie, 

4. verkiezing bestuursleden en commissieleden, 

5. de begroting voor het komende verenigingsjaar. 

  De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, 

amendement en interpellatie, met dien verstande dat de 

vergadering beslist in hoeverre een en ander voor behande-

ling in aanmerking komt. Zij is voor alle leden toegankelijk. 
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Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de 

oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door 

tenminste 5 leden worden gesteld, mits deze hiervan vóór de 

vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris. 

Indien het vereiste aantal leden ontbreekt, dient binnen 14 

dagen een nieuwe vergadering te worden gehouden. Deze 

vergadering zal, ongeacht het aanwezige aantal 

stemgerechtigde leden, tot besluiten bevoegd zijn, mits de 

agenda onveranderd is gebleven en de leden tijdig in 

kennis zijn gesteld van de vaststelling der nieuwe 

vergadering. 

art. 9b : Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden 

als het bestuur dit in het belang van de vereniging nodig 

acht of op verzoek van ten minste 1/10 deel der 

stemgerechtigde leden. Dit verzoek moet schriftelijk, 

ondertekend, met redenen omkleed bij het bestuur worden 

ingediend, waarna de vergadering binnen 3 weken na 

ontvangst van het verzoek dient plaats te vinden. Het 

bepaalde in art. 9a is mede van toepassing op een 

buitengewone algemene vergadering.  

art. 9c : Bestuursvergaderingen worden belegd zo dikwijls de 

voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer drie leden van het 

bestuur dit met opgaaf van de te behandelen punten 

verlangen. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten 

bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de 

bestuursleden aanwezig is.  

 

art. 10 : Besluiten worden, voor zover in de statuten of het 

huishoudelijk reglement geen grotere meerderheid is 

voorgeschreven, genomen bij gewone  meerderheid  van 

geldige stemmen. 

Het stemmen geschiedt schriftelijk of mondeling, door de ter 

vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, die de 

presentielijst hebben getekend. 

art. 10a : De voorzitter wijst drie seniorleden aan, die de commissie 

voor  stemopneming vormen. Deze commissie beslist over de 

geldigheid van een stembriefje. Niet geldig zijn de 

stembriefjes welke: 

1. blanco zijn, 

2. een persoon niet duidelijk aanwijzen, 
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3. ondertekend zijn, 

4. opzettelijk aan andere stembriefjes zijn vastgehecht. 

  Als na een stemming over personen de gekozene voor de 

benoeming bedankt, moet een nieuwe stemming 

plaatsvinden over de beschikbare kandidaten. 

 

art. 11 : De contributies worden jaarlijks door de algemene 

vergadering vastgesteld. De leden verplichten zich de 

contributie tot het einde van het lopende boekjaar te 

voldoen. Indien niet voor 1 juni van enig boekjaar schriftelijk 

mededeling aan het secretariaat is gedaan dat men per 30 

juni van het lopende boekjaar het lidmaatschap wenst te 

beëindigen, wordt het lid, geacht zich voor het volle 

daaropvolgende jaar tot betaling van de contributie te 

hebben verbonden. 

De algemene vergadering kan bepalen dat de bijdragen 

aan de bonden waarbij de vereniging is aangesloten, 

afzonderlijk van de leden worden geheven. Deze bijdragen 

evenals de contributie dienen bij vooruitbetaling te worden 

voldaan. De leden verplichten zich het speltenue en 

eventueel het embleem, alsmede de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de vereniging aan te schaffen.  

 

art. 12 : Het verenigingstenue bestaat uit: 

Wit/rood shirt met korte mouwen, wit/rode broek, witte 

sokken, alsmede een effen geel of blauw reserveshirt met 

korte mouwen. Bij deelneming aan wedstrijden is het dragen 

van het officiële tenue verplicht. Indien de spelers niet aan 

deze verplichting voldoen, is het bestuur gerechtigd 

maatregelen te treffen. 

 

art. 13 : Leden, die verhinderd zijn gevolg te geven aan een 

ontvangen uitnodiging voor deelneming aan wedstrijden 

dienen hiervan direct kennis te geven aan het betreffende 

wedstrijdsecretariaat. 

Het bestuur is gerechtigd tot schorsing of een boete over te 

gaan, behoudens in geval van overmacht, als aan deze eis 

niet wordt voldaan. De hoogte van de boete en de duur 

van de schorsing kan voor iedere groep van leden 

afzonderlijk worden vastgesteld. Spelers (sters) die 10 
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minuten voor de aanvang van een wedstrijd niet aanwezig 

zijn worden door de aangestelde reserve vervangen. 

 

art. 14 : Boeten en schorsingen is het bestuur gemachtigd op te 

leggen in de volgende gevallen: 

1. het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen zoals 

vermeld in artikel 11, 

2. het zonder kennisgeving afwezig blijven bij wedstrijden, 

zoals omschreven in art. 13, 
3. wangedrag tijdens bijeenkomsten en wedstrijden. 

  Een lid kan voor ten hoogste 6 maanden geschorst worden 

in de uitoefening van zijn rechten. De termijn van schorsing 

wordt in een schorsingsbesluit vermeld. De schorsing vervalt 

bij het houden van de jaarlijkse algemene vergadering, 

tenzij deze vergadering de schorsing verlengt. De algemene 

vergadering bepaalt de maximale hoogte van de boetes. 

 

art. 15 : Aanvoerders (sters) hebben de leiding van een team. Op 

voordracht van de leden worden zij jaarlijks benoemd en 

kunnen terstond na afloop van hun termijn worden 

herbenoemd. Zij handhaven de orde en rust vóór, tijdens en 

ná de wedstrijd. Behandelen in samenwerking met de 

scheidsrechter de van het wedstrijdsecretariaat ontvangen 

formulieren en verlenen medewerking aan de verbetering 

van het spelpeil in de ruimste zin van het woord.  

 

art. 16 : Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in een 

algemene ledenvergadering plaatsvinden na een verkregen 

meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige 

stemmen. Voorstellen tot wijziging van dit reglement dienen 

geformuleerd, tenminste drie weken voor de vastgestelde 

dag van de algemene vergadering schriftelijk bij de 

secretaris te worden ingediend. Het bestuur beslist in alle 

gevallen waarin dit reglement niet voorziet. Ieder lid wordt 

geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk 

reglement, alsmede alle verdere vastgestelde en behoorlijk 

bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen. 

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag, 

volgende op die dag waarop het in de algemene 

ledenvergadering is vastgesteld. 
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Aldus gewijzigd vastgesteld in de algemene vergadering  

d.d. 17 september 2001. 

 

 

Het bestuur : 

 

W. Aarts voorzitter 

 

T. de Wit  secretaris 

 

A. Dekker penningmeester 

 

C. Kerklaan lid, algemeen 

 

A. van de Laar wedstrijdsecretaris jeugd t/m B-jeugd 

 

I. Olsthoorn lid, voorzitter jeugd 

 

Chr. van Oudheusden lid, accommodatie 

 

P. Overdevest  wedstrijdsecretaris senioren + A-jeugd 

 

vacature  lid, activiteiten en public relations 

 

 


