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Art. 1 De leden 

Ieder lid wordt geacht de bepalingen in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement te kennen 
en dient zich hieraan te onderwerpen. 

 
Art. 2 De vereniging bestaat uit: 

a Jeugdleden 
b. Seniorenleden 
c. Ondersteunende leden  
d. Ereleden 
e. Leden van verdienste 

 
Art. 3 Ereleden hebben voorzover zij tevens niet gewoon lid zijn, slechts een adviserende stem. Zij 

worden benoemd op voordracht van het bestuur. Ondersteunende leden en leden van verdienste 
komt geen stemrecht toe. 

 
Art. 4 Leden die de leeftijd van 14 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het verenigingsjaar hebben 

geen stemrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.  
 
Art. 5 De leden hebben recht: 

a. tot het voorstellen van kandidaat bestuursleden; een voorstel moet zijn voorzien van  
       tenminste 5 handtekeningen. Dit voorstel moet tenminste 24 uur voor een algemene            
       vergadering bij het bestuur worden ingeleverd. 
b.  tot vervullen van bestuursfuncties c.q. commissiefuncties.  
c. het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. 
Dit verzoek moet geschieden door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van 
1/10 der stemmen in de algemene ledenvergadering. 

 
Art. 6 Leden, die voor hun lidmaatschap wensen te bedanken, moeten hiervan schriftelijk mededeling 

doen aan de secretaris, zij hebben geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van reeds 
betaalde of vooruitbetaalde contributie. 

 
Art. 7  Het bestuur  

Het bestuur van H.S.V. ’t Turkaa is opgedragen aan een College, bestaande uit minstens 3 
leden.  

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
H.S.V. ’t Turkaa te Diessen 
Opgemaakt als kopie ter gebruik door bestuur 
alsook ter inzage voor leden. 



Art. 8 De bestuursleden hebben ieder in hun kwaliteit zitting, onmiddellijk na hun verkiezing, voor een 
tijdsduur van 2 jaar. De volgorde van aftreding wordt door het bestuur bepaald. De bestuursleden 
zijn herkiesbaar. 

 
Art. 9 De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met 

inachtneming van de bepalingen van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement door het 
bestuur vastgesteld. 

 
Art. 10 Wanneer tussentijds een vacature ontstaat, wijst het bestuur tot de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering, een zijner leden of indien nodig een niet-lid aan, voor het vervullen van deze 
vacante functie. Bij de eerstvolgende ledenvergadering moet de ontstane vacature definitief 
worden opgevuld. 

 
Art. 11 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee overige leden dit nodig achten.  
 
Art. 12 Het bestuur is belast met de uitlegging van dit reglement en tevens van alle verdere regelingen 

en bepalingen. 
Het bestuur heeft het recht dispensatie te verlenen, behalve van die artikelen, waarin de 
beslissingen aan de algemene ledenvergadering is overgelaten. Het bestuur beslist verder in alle 
gevallen, waarin door dit reglement niet is voorzien. Een en ander voorzover niet in strijd met de 
Wet en met de Statuten. 

 
Art. 13 De voorzitter  

Lid 1. De voorzitter heeft de algemene leiding van alle vergaderingen en oefent toezicht uit op 
het voltooien van de taken door de overige bestuursleden. De voorzitter draagt zorg voor het 
naleven van de Statuten, Huishoudelijk Reglement, en alle overige reglementen en bepalingen. 
Lid 2.  De voorzitter treedt op als woordvoerder in bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. 
De voorzitter kan alle stukken van de vereniging uitgaand, zo zij zulks verlangt, mede 
ondertekenen De voorzitter is bij voorkomende gelegenheden de vertegenwoordiger of wijst een 
vervanger hiervoor aan. 
Lid 3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter treedt de door het bestuur aangewezen 
plaatsvervanger in alle rechten en plichten van de voorzitter. 

 
Art. 14 De secretaris 
 Lid 1. De secretaris is belast met het houden der Notulen van bestuurs- en algemene 

ledenvergaderingen.  
Lid 2. De secretaris voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur, en 
draagt de zorg voor het opmaken van het jaarverslag. De secretaris heeft de verantwoording 
voor het archief, met uitzondering van het archief van de penningmeester en draagt zorg voor 
alle administratieve handelingen.  
Lid 3. Op verzoek van de sectretaris en met toestemming van het bestuur kunnen een of meer 
werkzaamheden van de secretaris aan een ander bestuurslid worden overgedragen. Bij 
afwezigheid of ontstentenis van de secretaris voorziet het bestuur in zijn/haar plaatsvervanging. 
Lid 4. In de algemene ledenvergadering brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen 
verenigingsjaar. 

 
Art.15 De penningmeester 
 Lid 1. De penningmeester is belast met die werkzaamheden, welke in het algemeen geacht 

worden te behoren tot het financiële beleid van het bestuur. De penningmeester beheert de 
gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. 
Lid 2. De penningmeester is niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele financiële schade 
toegebracht aan de vereniging, behoudens fraude, verduistering en andere in de Wet genoemde 
delicten. 

 Lid 3. De penningmeester is verplicht het bestuur en de leden van de kascommissie te allen 
tijden inzage te geven van zijn/haar administratie en hun de kasbescheiden te tonen. 
Lid 4. In de algemene ledenvergadering brengt de penningmeester verslag uit van de toestand 
der geldmiddelen over het afgelopen verenigingsjaar. 

 



Art. 16 Het beheer van de penningmeester wordt gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit 
ten minste drie leden. Deze commissie brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit op de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 
Art. 17 De leden der kascommissie worden nu gekozen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zij 

treden af indien de algemene ledenvergadering akkoord is gegaan, met het door hun 
opgemaakte kascontrole verslag. 

 
Art. 18 De penningmeester wordt door de algemene ledenvergadering voor het door hem/haar in het 

afgelopen verenigingsjaar gevoerde beheer,op advies van de kascommissie gedechargeerd. 
 
Art. 19 Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering, welke het besluit kan bekrachtigen of vernietigen. 
 
Art. 20 Een lid van het bestuur kan door de gezamenlijke overige bestuursleden geschorst worden als 

bestuurslid, tot aan een binnen een maand te beleggen algemene ledenvergadering, welke de 
schorsing kan opheffen of de persoon uit zijn functie ontzetten. 

 
Art. 21 Het bestuur is van al zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de algemene 

ledenvergadering.  
 
Art.22  Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. door vrijwillig te bedanken. 
b. door periodieke aftredingen 
c.  door ontslag door de algemene ledenvergadering 
d. door overlijden 

 
Art. 23  De  algemene ledenvergadering 

De jaarlijkse of buitengewone algemene ledenvergadering is rechtsgeldig, dan na minstens 
veertien dagen tevoren de leden schriftelijk zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de 
vergadering. op deze uitnodiging moeten de te behandelen agendapunten zijn opgenomen. 

 
Art. 24 De vergaderingen beslissen steeds met meerderheid van stemmen, tenzij in de Statuten anders 

is bepaald. 
 
Art. 25 De wijze van kandidaatstelling van bestuursleden, en andere door de vergadering te benoemen 

functionarissen, alsmede de wijze van stemming worden bij het reglement van orde voor de 
algemene vergaderingen bepaald. 

 
Art. 26 Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld: 

a. het bij het toetreden van een lid te betalen entreegeld,  c.q. bondsgeld.  
b. de eventuele contributie voor de onderscheidende soorten leden. 
c. de minimum bijdrage voor donateurs. 

 
Art. 27 Stemmingen 

 Stemmingen zullen geschieden zoals omschreven in artikel 16 van de Statuten. De voorzitter, 
benoemd het stembureau, beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem. 
Niet geldige stembiljetten zijn stembiljetten welke: 
a. zijn ondertekend 
b. onleesbaar zijn 
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen 
d. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn 
e. waarop meer dan 1 naam voorkomt, indien er een enkele kandidaatstelling is 
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is 
g. niet of meer dan dat vermeld, dan dat wordt gevraagd 

 
Art. 28 De straffen 

Het bestuur is bevoegd een lid voor ten hoogste een jaar in de uitoefening van zijn rechten te 
schorsen. Als redenen voor schorsing komen slechts in aanmerking, wangedrag en niet 
nakomen van geldige verplichtingen in de zin van artikel 7. De termijn van schorsing wordt in het 



schorsingsbesluit vermeld. Het bestuur is bevoegd boete te stellen bij bepaalde overtredingen en 
verzuimen. Het bestuur regelt tevens de inning der boeten. Tegen deze besluiten van 
boeteregeling kan op de jaarvergadering bezwaar gemaakt worden. Boete opgelegd aan de 
vereniging door de bond wegens wangedrag van een lid voor, tijdens of na een concours of 
wedstrijd word verhaald op het betrokken lid. 

 
Art.29 De commissies 
 De vereniging kan o.a. de volgende commissies kennen: 

a. de kas commissie 
b. de activiteiten commissie 
c. de jeugd commissie 
d. de commissie van beroep 

 Leden van de commissies worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De verkiezing 
van de leden en hun taken worden geregeld in afzonderlijke artikelen. De commissies zijn 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

 
Art. 30 Taakomschrijving kas commissie: 

De kascommissie bestaat uit tenminste drie leden, eventueel aangevuld met jeugdleden. De 
kascommissie kan ook tussentijds haar controlerende taak uitvoeren. Zij kan, indien door haar 
geconstateerde feiten daartoe aanleiding geven,  het bestuur verzoeken binnen een maand een 
algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Van een door de kascommissie ingestelde controle 
wordt door haar een schriftelijk verslag overlegd. Zie Statuten. 

 
Art. 31 De activiteieten commissie: 

De activiteiten commissie heeft tot taak de instandhouding, stimulering en verbetering van de 
contacten tussen de leden, het organiseren en begeleiden van acties ter verbetering van de 
financiële positie van de vereniging en andere, op dit gebied voorkomende werkzaamheden te 
verrichten. 

 De commissie bestaat uit tenminste drie leden. 
 
Art. 32 De jeugd commissie: 
 De jeugd commissie draagt de zorg voor alle de jeugd aangaande zaken.  
 
Art. 33 De commissie van beroep:  

De commissie van beroep wordt door de algemene ledenvergadering benoemd op voordracht 
van het bestuur. Zij bestaat uit drie leden, die om de twee jaar aftreden en terstond herkiesbaar 
zijn. Zij beoordeelt, op verzoek, in hoeverre een ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur 
rechtmatig is geschied; zij is bevoegd om een bestuursbesluit in zaak ontzetting ongedaan te 
maken. 

 
Art. 34 Slotbepalingen 
 Tot wijziging van dit reglement kan slechts worden besloten door een algemene 

ledenvergadering met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
Voorgestelde wijzigingen moeten minstens 5 dagen voor de vergadering aan de leden worden 
medegedeeld. 

 
Art. 35 Ieder lid wordt geacht de Statuten en het huishoudelijk reglement te kennen. Tevens wordt ieder 

lid geacht kennis te dragen van de bestuursbesluiten en officiële mededelingen welke schriftelijk 
kenbaar zijn gemaakt aan de leden. 

 
Art 36 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Art 37  Dit reglement treedt in werking op de dag, volgend op die, waarop de Statuten worden 

goedgekeurd. 
 
 
 
 


