HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Laatste wijziging 29 oktober 2018
Lidmaatschappen
Er zijn in principe 4 verschillende lidmaatschappen mogelijk. Leden kunnen trainend of spelend lid
worden, voor een heel of een half seizoen (september-december of januari-mei).
Nieuwe leden
Competitie spelende leden kunnen lid worden zolang het maximum aantal spelende leden nog
niet is bereikt. Een team is vol bij 12 spelende leden exclusief trainende leden. Bij afwijking beslist
het bestuur in overleg met de TC en het betreffende team. Een kandidaatlid kan worden
geweigerd indien hij/zij een lager niveau heeft dan het laagste Bull’s team. Dit ter beoordeling
door in eerste instantie de trainer van het laagste team, of in geval hierover discussie ontstaat,
door de gehele TC. Het maximum aantal trainende leden wordt vastgesteld in overleg met de TC.
Teamindeling
Voor de zomervakantie wordt door het bestuur, in overleg met de TC vastgesteld hoeveel teams,
van welk niveau voor het volgende seizoen in de competitie zullen worden ingeschreven. De
uiteindelijke teamindeling wordt gemaakt door de TC en uiterlijk aan het einde van de zomer, of
na een aantal selectietrainingen gecommuniceerd. De precieze manier waarop deze indeling
plaatsvindt staat beschreven in het ’Technisch beleidsplan’. De criteria die de TC hanteert voor
de teamindeling zijn:
1. Spelniveau
2. Spelposities evenwichtige verdeeld over de teams
3. Aantal spelers evenwichtig verdeeld over de teams
Uitgangspunt bij de teamindeling is objectiviteit. In het belang van de teams, kan de TC op een
enkele positie hiervan afwijken.
Rol TC
De rol van de TC binnen de vereniging is:
1. Training geven en/of coachen
2. Bepalen van de teamindeling
3. Kader opleiden
4. Spelopvattingen
5. Opvolging tussen de teams bevorderen
Termijn opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door middel van een brief of een email naar
het officiële adres van het dagelijks bestuur. De opzegging is pas geldig op het moment dat het
dagelijks bestuur deze bevestigd heeft. Het dagelijks bestuur zal de bevestiging per brief of per
e-mail versturen. De opzegging moet voor 1 juni ontvangen zijn door het dagelijks bestuur.
Daarna is contributie verschuldigd. Na het bekendmaken van de nieuwe teamindeling,

trainingsdagen en -tijden, hebben leden een week de gelegenheid hun lidmaatschap op te
zeggen zonder consequenties. Daarna geldt het volgende:
●

●
●

Leden die later dan een week na het bekendmaken van van de teamindeling, trainingsdagen
en -tijden, maar voor 1 september, hun lidmaatschap opzeggen, zijn een contributie
verschuldigd van 100 Euro als compensatie van reeds gemaakte kosten.
Leden die na 1 september, maar voor 31 december van het lopende seizoen hun
lidmaatschap opzeggen krijgen een korting en betalen 65% van de jaarlijkse contributie.
Leden die na 31 december van het lopende seizoen hun lidmaatschap opzeggen betalen de
volledige jaarlijkse contributie.

Verenigingscultuur
Alle spelende leden zijn verplicht jurytaken en andere taken die verbonden zijn aan de
wedstrijden uit te voeren. De vereniging streeft ernaar dat elk team twee scheidsrechters levert
op eigen niveau. Alle leden worden geacht de spelregels te kennen. Daartoe stelt de vereniging
alle leden in de gelegenheid een scheidsrechterscursus te volgen. Alle leden zijn in principe
bereid alle primaire taken in de vereniging te vervullen (bijvoorbeeld tafelen, coachen, bestuur,
verenigingsblad).
Contributie
Betaling van de contributie kan op twee manieren geschieden:
1. Door het tekenen van een machtiging bij de penningmeester
2. Leden zonder machtiging moeten de jaarlijkse contributie in één keer voldoen aan het begin
van het seizoen. De contributie moet binnen zijn voor 10 september van dat lopende
competitiejaar.
Bij verzuim van betaling volgen er sancties in de vorm van schorsing voor de eerste
competitiewedstrijd of totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
Indien een team in de landelijke competitie speelt, draagt dit team de extra kosten gedeeltelijk zelf
en een deel wordt hoofdelijk omgeslagen over de hele vereniging. Dit alles in overleg met de ALV.
Nieuwe leden betalen 100% van de contributie als zij voor 1 november lid worden. Daarna
geldt het volgende:
● Nieuwe leden die zich na 31 oktober aanmelden betalen 85% van de totale contributie.
● Nieuwe leden die zich na 31 december aanmelden betalen 65% van de totale contributie
● Nieuwe leden die zich na 31 maart aanmelden betalen 45% van de contributie
Trainende leden betalen een bedrag gelijk aan het eerste deel van de contributie. Indien een lid
gedurende het seizoen wordt uitgeschakeld voor een periode langer dan 4 maanden (ter
beoordeling van het bestuur) vervalt de tweede betalingstermijn. Donateurs betalen een, op
voorstel van het bestuur, door de ALV bepaald bedrag per jaar.
Reserve
De vereniging streeft naar een reserve van 10% van de begroting.

Wedstrijdverplichtingen
Bull’s wedstrijdkleding is verplicht. Bij herhaaldelijk spelen in niet correcte kleding wordt een
matchend kledingstuk besteld en aan het betreffende lid doorberekend.
Indien een lid een taak is opgelegd is ruilen mogelijk en vervanging verplicht. Dit dient gemeld te
worden aan de wedstrijdsecretaris door het betreffende lid. Bij verzuim hiervan volgt een boete.
Boetes
Te late betaling van de contributie* € 4,54
Te late betaling van een boete* € 2,27
Niet verschijnen bij een scheidsrechterstaak € 25,00
Niet verschijnen bij een jurytaak € 25,00
Niet verschijnen bij een wedstrijd (als team), bedrag dat de NBB in rekening brengt.
*onder te late betaling wordt verstaan 3 weken na factuurdatum/vervaldatum
Schorsing volgt indien:
● De eerste contributietermijn niet tijdig is voldaan (minimaal 1 wedstrijd)
● Een lid een tweede maal een boete krijgt opgelegd voor het niet verschijnen bij een taak (1
wedstrijd)
● Een lid een derde maal een boete krijgt opgelegd voor het niet verschijnen bij een taak (2
wedstrijden)
Volledige schorsing volgt indien:
● De opgelegde boete niet wordt voldaan. Bij schriftelijk bezwaar wordt uitstel verleend tot het
moment van uitspraak.
Protesten
Protest na een wedstrijd kan door het betreffende team worden aangetekend. Dit protest dient
door het team te worden aangemeld bij de penningmeester. Deze legt uit hoe de kosten moeten
worden voldaan en geeft uitleg over de te schrijven protestbrief. De kosten voor een protest
dienen door het team te worden voorgeschoten. Het bestuur beoordeelt aan de hand van een
kopie van de protestbrief of het protest en daarmee de kosten door de vereniging worden
gesteund.
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen dienen per e-mail te worden gemeld bij de secretaris bij
het officiële e-mailadres van het dagelijks bestuur.

