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HOOFDSTUK I 
 

WIJZIGINGEN , BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN AFKORTINGEN 
 
 Paragraaf 1:  Wijzigingen  
DIT HUISHOUDELIJK REGLEMENT IS GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING (A.V.) 
d.d. 2 JUNI 1981. 
 
- 1e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 september 1982. 
- 2e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 oktober 1987. 
- 3e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 oktober 1988.   
- 4e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 oktober 1989.   
- 5e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 22 november 1990.  
- 6e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 november 1992. 
- 7e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 november 1996. 
- 8e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 november 2000. 
- 9e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 4 november 2002. 
- 10e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 december 2003. 
- 11e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 november 2004. 
- 12e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 23 november 2009. 
- 13e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 9 september 2013 
- 14e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 14 september 2015 
- 15e wijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 september 2016 
- 16e wijziging goed te keuren door de algemene vergadering van 11 september 2017 
 
 
Wijzigingen in dit reglement kunnen worden voorgesteld door leden van de H.B.B., commissies en het bestuur. Deze 
voorstellen worden gecoördineerd door de Commissie toezicht op de reglementen, die ze beoordeelt op de 
consequenties ten aanzien van het geheel van reglementen en statuten, waarna ze worden voorgelegd aan het bestuur, 
eventueel na overleg met andere belanghebbenden. Het bestuur legt de wijzigingsvoorstellen ter goedkeuring voor 
aan de Algemene Vergadering. 
 
 Paragraaf 2:  Begripsomschrijvingen. 
Lid:  een bij de H.B.B. aangesloten vereniging 
 Inschrijfgeld:  als bedoeld in artikel 5, lid c van de Statuten 
 Basiscontributie:  als bedoeld in artikel 12. lid b, sub 1 van de Statuten  
 Bestuur:  als in artikel 14 van de Statuten  vernoemd, gekozen door de algemene 
  vergadering 
 Bondskaart:  een door de H.B.B. uitgegeven bewijs van lidmaatschap zoals  

 beschreven in hoofdstuk 4, paragraaf 1, artikel 1 van dit huishoudelijk  
 reglement  

 
Algemene Vergadering: als in artikel 22 van de Statuten vernoemd, jaarlijks te houden  

 vergadering van de bij de H.B.B. aangesloten verenigingen 
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Paragraaf 3:  Afkortingen. 
 A.V.  : Algemene Vergadering 
 
B.C.J.  : Bonds Commissie Jeugdzaken 
 B.C.S.  : Bonds Commissie Seniorenzaken 
 B.C.L.  : Bonds Competitie Leider  
 C.T.R  : Commissie Toezicht op de Reglementen 
 F.C.  : Financiële Commissie 
 
H.B.B.  : Helmondse Badminton Bond 
 
H.R.  : Huishoudelijk Reglement 
 J.W.R. : Jeugd Wedstrijd Reglement 
 P.R.C.  : Public Relations Commissie 
 V.C.L.  : Verenigings Competitie Leider 
 W.R.  : Wedstrijd reglement   
 
 
   



 

   

   
HUISHOUDELIJK REGLEMENT HBB Uitgave september 2017 pg.  4 
                    

HELMONDSE BADMINTON BOND 
H.B.B. OPGERICHT OP 2 SEPTEMBER 1958  

INGESCHREVEN IN DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NR.  V 235027 

 HOOFDSTUK II LEDEN 
 
Paragraaf 1:  Algemeen  

Artikel 1. De Helmondse Badminton Bond (H.B.B.) is een vereniging die ten doel heeft activiteiten voor het doen beoefenen 
en bevorderen van de badmintonsport te coördineren voor Helmond en omgeving.  
 

Artikel 2. Leden dienen in de regio Helmond of omgeving gevestigd te zijn en minimaal 6 actief spelende leden te hebben.   
 
 
Paragraaf 2:  Toelating als vereniging  

Artikel 3. - De aanvraag tot toelating als vereniging van de H.B.B., geschiedt door het inleveren van een 
inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld. 

- De aanvraag dient vergezeld te gaan van namen en adressen van bestuursleden, alsmede van de statuten en/of 
het huishoudelijk reglement van de toe te laten vereniging. 

- Indien geen HR voorhanden is dient dit uiterlijk binnen 8 maanden opgemaakt te worden.  
- Het ontbreken van deze stukken kan leiden tot het niet toelaten van de vereniging. 
- De hoogte van het inschrijfgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
 

Artikel 4. Het bestuur beslist binnen een maand na schriftelijke aanvraag over toelating van het kandidaat lid. 
 

Artikel 5. Door toetreding tot de H.B.B. onderwerpt elk lid zich aan de statuten, huishoudelijk reglement en alle andere 
reglementen en besluiten, welke door het H.B.B. bestuur en/of de algemene vergadering zijn genomen of worden 
genomen. 
 
 
Paragraaf 3:  Beëindiging lidmaatschap  

Artikel 6. Het lidmaatschap eindigt: 
- indien de aangesloten vereniging ophoudt te bestaan 
- door opzegging via aangetekend schrijven door betreffend lid 
- door schriftelijke opzegging door de bond 
- door ontzetting, uitgesproken door de algemene vergadering 
 

Artikel 7. Opzegging van het lidmaatschap door een vereniging kan alleen aan het einde van het verenigingsjaar met in 
achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 
 

Artikel 8. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven de achterstallige contributies en andere financiële verplichtingen ten 
opzichte van de bond bestaan. Deze dienen zo spoedig mogelijk voldaan te worden. 
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Paragraaf 4:  Rechten van de aangesloten verenigingen  
Artikel 9. Na toelating tot lid heeft de vereniging alle rechten die haar volgens statuten en reglementen van de H.B.B. als lid 

toekomen. Dit houdt o.a. in dat men 
- alle vergaderingen conform de statuten en reglementen bij kan wonen 
- toernooien mag organiseren onder auspiciën van de H.B.B. en deel mag nemen aan toernooien georganiseerd 

door andere bij de H.B.B. aangesloten verenigingen of georganiseerd door de H.B.B. 
- deel mag nemen aan de H.B.B. competities. Als regel is dit pas bij aanvang van het nieuwe seizoen. Over 

definitieve plaatsing in competities beslist het bestuur eventueel na overleg met B.C.S./B.C.J. en/of 
bondscompetitieleider 

- deel mag nemen aan andere activiteiten georganiseerd door de H.B.B. 
 
Paragraaf 5:  Plichten van de aangesloten verenigingen 
 

Artikel 10. - Alle financiële verplichtingen, zoals basiscontributie, bijdragen voor competities en andere verplichtingen 
aan de H.B.B., dienen jaarlijks door de leden te zijn betaald binnen vier weken na datum van de desbetreffende 
factuur. 

- Facturen worden als regel pas twee maanden na aanvang van het boekjaar verstuurd. 
- De H.B.B. kan vooruitlopend op definitieve vaststelling van contributies, competitiebijdragen en dergelijke 

een gedeelte van de vordering bij voorschot innen. Ook hier geldt dat betalingen binnen 4 weken na 
factuurdatum voldaan moeten zijn. 

 
Artikel 11. - Verenigingen staan borg voor de aangegane financiële verplichtingen van hun leden ten opzichte van andere 

bij de H.B.B. aangesloten verenigingen.  
- Indien een der partijen de juistheid van genoemde verplichting bestrijdt, zal in overleg met de financiële 

commissie van de H.B.B. de juistheid van de verplichting worden vastgesteld.  
- Beroep tegen een uitspraak van de financiële commissie is niet mogelijk. 
 

Artikel 12. Na aanmelding voor door de H.B.B. georganiseerde activiteiten en acceptatie daarvoor, zoals Centrale Jeugd 
Training, kadercursussen en bekerwedstrijden, zijn de leden verplicht de hiervoor vastgestelde of te stellen bijdragen 
te voldoen. Terugtrekking na acceptatie ontslaat een lid niet van deze verplichting. 
 
 

Artikel 13. - Alle bij de H.B.B. aangesloten verenigingen zijn verplicht binnen 30 dagen wijzigingen in het dagelijks 
bestuur door te geven aan de H.B.B.  

- Ook dienen de verenigingen hun V.C.L. senioren en junioren, toernooisecretariaat, bankrelatie met banknum-
mer of postbankrekeningnummer, alsmede trainings accommodatie op te geven.  

- Al deze opgaven en wijzigingen dienen schriftelijk of digitaal (per e-mail) te geschieden.  
- De H.B.B. verplicht zich deze wijzigingen binnen 2 maanden na ontvangst aan alle bij de H.B.B. aangesloten 

verenigingen door te geven, digitaal (per e-mail) dan wel in een rondschrijven. 
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Artikel 14. - Voor door de H.B.B. georganiseerde toernooien en competities is het wedstrijdreglement (W.R.) van 
toepassing. 

- Voor door de aangesloten verenigingen onder auspiciën van de H.B.B. georganiseerde toernooien is het 
wedstrijdreglement (W.R.) van toepassing. 

 
 
Paragraaf 6:  Sancties 
 

Artikel 15. Bij het in gebreke blijven aangaande de verplichtingen in dit hoofdstuk kan een boete volgen of zelfs uitsluiting het 
gevolg zijn. 
Zie voor uitwerking het hoofdstuk Sancties en Beroep. 
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HOOFDSTUK III LEDEN VAN AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
 
Paragraaf 1:  Registratie 
 

Artikel 1. Leden van aangesloten verenigingen zijn leden die als zodanig bij een bij de H.B.B. aangesloten vereniging 
geregistreerd zijn conform de eigen huishoudelijke en statutaire bepalingen hiervoor. 
 

Artikel 2. a) Een nieuw toegelaten vereniging doet, middels een ledenlijst, opgave van haar ledenbestand aan de H.B.B. 
b) De ledenlijst dient aan te geven: 
  Naam - voorletter(s) - geslacht - geboortedatum en classificatie, naar inzichten van bestuur en/of technische 

commissie. 
c) Nieuwe leden van aangesloten verenigingen worden via het H.B.B. portaal gemeld door middel van het 

betreffende digitale mutatieformulier.  
d) Een vereniging dient bij aanmelding van nieuwe leden navraag te doen naar bestaande lidmaatschappen van 

het nieuwe lid bij verenigingen binnen alsmede buiten de H.B.B. en naar lidmaatschappen die niet langer dan 
6 maanden voor de datum van aanmelding zijn opgezegd. 

e) Opzegging van leden van aangesloten verenigingen dient aan de H.B.B. te worden gemeld via het H.B.B. 
portaal, middels de opzegfunctie en door het opsturen van de bondskaart van het betreffende ex-lid. 

f) Wijziging van gegegevens van leden van de aangesloten verenigingen vind plaats via het H.B.B. portaal. 
Afhankelijk van de wijziging is goedkeuring door de H.B.B. noodzakelijk. 

 
Artikel 3. Leden van een aangesloten vereniging worden naar leeftijd ingedeeld in de volgende groepen: 

pupillen  : tot en met 9 jaar 
junioren  : 10 tot en met 17 jaar 
senioren  : vanaf 18 jaar 
veteranen  : vanaf 40 jaar 
Voor deze indeling is bepalend de leeftijd op 1september voorafgaand aan het speelseizoen. 
 

Artikel 4. Het is leden van aangesloten verenigingen toegestaan lid te zijn van meer dan één bij de H.B.B. aangesloten 
vereniging, echter: 
- er wordt maar één bondskaart uitgegeven op naam van een vereniging. Deze vereniging is automatisch eerste 

vereniging. 
- Het uitkomen in competities, H.B.B. kampioenschappen  kan alleen voor de  

vereniging waarvoor men een geldige bondskaart bezit.  
- Het is mogelijk als gastspeler op te treden na goedkeuring van de B.C.L. 
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Paragraaf 2:  Verandering van vereniging  
Artikel 5. a) Leden van aangesloten verenigingen die lid (willen) worden van een andere bij de H.B.B. aangesloten 

vereniging, dienen hiertoe overschrijving aan te vragen bij hun oude vereniging onder overlegging van 
hun bondskaart. 

b) Naar aanleiding van dit verzoek is de oude vereniging verplicht via het H.B.B. portaal, middels de 
opzegfunctie de speler af te melden, en de bondskaart van het betreffende lid, op te sturen aan de H.B.B. 
De nieuwe vereniging meld de speler vervolgens aan. Zie artikel 2 van dit hoofdstuk 

 
Paragraaf 3:  Schorsing van leden door eigen vereniging  

Artikel 6. - Indien een vereniging één van haar leden schorst, dan dient de vereniging deze schorsing direct te melden aan 
de H.B.B. met vermelding van de reden. 

- De schorsing geldt niet automatisch voor een reeds bestaande tweede lidmaatschap van een andere H.B.B. 
vereniging. 

 
Artikel 7. - Gedurende de schorsing kan betreffend lid geen andere bondskaart voor een andere vereniging ontvangen. 

- Hangende de schorsing is overgang naar een andere vereniging niet mogelijk. 
 

Artikel 8. Indien de H.B.B. de schorsing overneemt gelden tevens de hiervoor geldende strafbepalingen van statuten en 
reglementen van de H.B.B. 
 
Paragraaf 4:  Lidmaatschap van een andere overkoepelende badmintonorganisatie 
 

Artikel 9. - Leden van bij de H.B.B. aangesloten verenigingen mogen tevens lid zijn van een andere overkoepelende 
badminton organisatie. 

  
Artikel 10.   

De vastgestelde criteria worden digitaal (per e-mail) en/of per rondschrijven aan de verenigingen bekend gemaakt 
uiterlijk op de datum waarop verenigingen moeten opgeven met hoeveel teams zij in de competitie willen uitkomen 
als bedoeld in het Wedstrijdreglement Hoofdstuk III artikel 3 lid a. 
   

Artikel 11. Leden van een vereniging aangesloten bij een andere overkoepelende badminton organisatie mogen deelnemen aan 
onder auspiciën van de H.B.B. georganiseerde toernooien onder de navolgende voorwaarden: 
- Er dient rekening gehouden te worden met de classificatie. 
- Deelname aan H.B.B. kampioenschappen kan alleen indien men lid is van een bij de H.B.B. aangesloten 

vereniging.     
Paragraaf 5:  Sancties  

Artikel 12. Overtreding van het bepaalde in de artikelen 5 en 9 t/m 11 van dit hoofdstuk kan een boete of zelfs uitsluiting tot 
gevolg hebben. 
Zie voor uitwerking het hoofdstuk Sancties en Beroep.   
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HOOFDSTUK IV  BONDSKAARTEN   
Paragraaf 1:  Algemeen  

Artikel 1. De bondskaart is een door de H.B.B. uitgegeven persoonlijk bewijs van lidmaatschap van een bij de H.B.B. 
aangesloten vereniging, die recht geeft op deelname aan activiteiten van de H.B.B.   
 

Artikel 2. De bondskaart dient voorzien te zijn van: 
a) Achternaam; voorletter; geslacht; geboortedatum  
b) Recente pasfoto 
c) Vignet van de H.B.B. 
d) Bondsnummer. 
e) Vereniging. 
 

Artikel 3. - Wijziging van de gegevens die op de bondskaart zijn vermeld, wordt door de aangesloten vereniging aan de 
H.B.B. gemeld d.m.v. het betreffende mutatieformulier. De opgave dient vergezeld te gaan van de oude 
bondskaart. 

- Bij verlies van de bondskaart wordt een duplicaat verstrekt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.  
 

Artikel 4. De bondskaart dient ter identificatie bij deelname aan een door de H.B.B. georganiseerde activiteit en is strikt 
persoonlijk. 
 
        Artikel 5. 
 De bondskaart dient bij het overgaan naar andere vereniging of stoppen met spelen altijd ingeleverd te worden. 
 
 Paragraaf 2:  Sancties 
 

Artikel 6. Overtreding van het bepaalde in dit hoofdstuk kan een boete of zelfs uitsluiting tot gevolg hebben. 
Zie voor uitwerking het hoofdstuk Sancties en Beroep. 
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HOOFDSTUK V ALGEMENE VERGADERING 
  Artikel 1. - De algemene vergadering is als regel besloten. 
- Op voorstel van het bestuur of een of meer leden, kan de algemene vergadering besluiten tot toelating van 

personen welke geen lid van een bij de H.B.B. aangesloten vereniging zijn. 
- De algemene vergadering wordt eens per jaar gehouden binnen zes maanden na beëindiging van het boekjaar. 
- Leden kunnen een algemene vergadering bijeenroepen mits minimaal eentiende van de leden dit wenst. Dit 

dient digitaal (per e-mail) of schriftelijk te gebeuren bij het bestuur. 
- Toegang tot de algemene vergadering hebben alle verenigingen die lid zijn van de H.B.B. met een maximale 

afvaardiging van drie personen. Een afgevaardigde dient stemgerechtigd lid te zijn van een vereniging en als 
zodanig bij de H.B.B. bekend te zijn. 

 
Artikel 2. - De uitnodiging tot bijwonen van de algemene vergadering zal uiterlijk vier weken voor de vergadering aan 

de leden worden toegezonden. De uitnodiging gaat vergezeld van een voorlopige agenda. 
- Aanvullende agendapunten en/of rondvraagpunten kunnen door leden tot twee weken na datum van de 

voorlopige agenda worden aangemeld bij het bestuur, waarna de definitieve agenda wordt opgesteld.  
- De definitieve agenda wordt uiterlijk zeven dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden. 
 

Artikel 3. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn 
overgedragen. 
De algemene vergadering heeft de volgende bijzondere bevoegdheden: 
- benoeming van leden van het bestuur 
- benoeming van de financiële commissie 
- wijziging van statuten 
- goedkeuring jaarverslag van de secretaris 
- goedkeuring financieel verslag en begroting 
- recht tot ontbinding van de vereniging 
- vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement, het wedstrijd reglement en het 

jeugdwedstrijdreglement. 
 

Artikel 4. Notulen van een algemene vergadering dienen uiterlijk twee maanden na deze vergadering aan de leden toegestuurd 
te zijn.   
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HOOFDSTUK VI BESTUUR 
  
 

Artikel 1. - De samenstelling van het bestuur en dagelijks bestuur ligt vastgelegd in de statuten. 
- Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. 
- De voorzitter wordt door de algemene vergadering benoemd. 
- Andere bestuursfuncties worden door het bestuur zelf verdeeld. 
- Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester en secretaris. 
- Het bestuur wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. 
 

Artikel 2. - Bestuurders hebben zitting gedurende 3 jaar en treden volgens een vastgesteld rooster af. Ze zijn terstond 
herkiesbaar. 

- Kandidaatstelling geschiedt door 
 * leden, mits deze door minimaal een vijfde van de leden ondersteund wordt 
 * het zittende bestuur 
- De kandidaatstelling dient minimaal 4 weken voor de algemene vergadering digitaal (per e-mail) of 

schriftelijk bij het bestuur ingediend te zijn. 
 

Artikel 3. Het rooster van aftreden is zodanig dat de leden van het dagelijks bestuur niet tegelijk aftredend zijn.  
 

Artikel 4. - Het bestuur is verantwoordelijk voor alle beleidsbepalende zaken binnen de H.B.B. 
- Voor het uitoefenen van deze taken kan het bestuur commissies instellen. 
- Het bestuur stelt de ruimte vast waarbinnen commissies kunnen opereren 
- Het bestuur stelt tevens de financiële ruimte vast waarbinnen commissies moeten opereren.  
 

Artikel 5. 
De voorzitter - De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen. 

- Hij/zij coördineert de werkzaamheden van het bestuur en de uitvoering van genomen besluiten. 
- De voorzitter en secretaris gezamenlijk zijn de eerste aangewezenen om de H.B.B. bij externe 

aangelegenheden te vertegenwoordigen. 
 

Artikel 6. 
De secretaris De secretaris verricht alle werkzaamheden welke volgens bestaande gebruiken aan zijn functie zijn verbonden, zoals: 

- het notuleren van bestuursvergaderingen en de algemene vergadering 
- het voeren van de algemene correspondentie 
- het beheren van het archief 
- het opstellen van jaarverslagen. 
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Artikel 7. 
De penningmeester De penningmeester zorgt voor de financiële zaken van de vereniging. Hij is belast met: 

- het beheer van de financiën 
- het voeren van een boekhouding conform de statuten 
- het zorgen voor een adequate verantwoording conform de statuten 
- het registreren van inkomsten en uitgaven en het bewaren van bescheiden 
- het, samen met het bestuur, samenstellen van een begroting ten behoeve van de algemene vergadering 
- het regelmatig op de hoogte houden van het bestuur van de financiële gang van zaken van de H.B.B. 
  

Artikel 8. 
Verklaring omtrent gedrag Het hoofdbestuur van de HBB moet zorgen voor een verklaring omtrent gedrag voor al haar vrijwilligers welke 

vanwege hun functie in aanraking komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere 
kwestbare groepen.     
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HOOFDSTUK VII COMMISSIES 
 Paragraaf 1:  Algemeen 
 

Artikel 1. - Zowel bestuur als de algemene vergadering zijn bevoegd tot het instellen van commissies ad hoc, dan wel 
vaste commissies. 

- Commissies dienen samengesteld te zijn (worden) uit meerderjarige leden van aangesloten verenigingen en 
uit een bestuurslid van de H.B.B. (m.u.v. de Commissie  Toezicht op de Reglementen). 

- Commissies brengen verslag c.q. advies uit aan het bestuur en/of via het bestuur aan de algemene vergadering. 
- Het bestuur heeft het recht beslissingen ten aanzien van die adviezen te nemen als blijkt dat die adviezen geen 

speciale ledenvergadering op korte termijn vereisen. 
- De secretariaten van de diverse commissies zijn verplicht hun correspondentie binnen 12 maanden na afloop 

van een seizoen over te dragen aan het secretariaat van de H.B.B. 
 

Artikel 2. Kandidaatstelling kan op voordracht van het H.B.B. bestuur of op voordracht van de betreffende commissie. Ook 
kunnen de verenigingen kandidaten stellen als deze kandidaatstelling gesteund wordt door tenminste drie bij de 
H.B.B aangesloten verenigingen. 
 

Artikel 3. - Commissies kunnen zich laten bijstaan door externe deskundigen. 
- Indien hieraan financiële consequenties zijn verbonden is vooraf toestemming nodig van het bestuur en/of de 

algemene vergadering. 
 

Artikel 4. De H.B.B. kent de volgende vaste commissies: 
- Financiële commissie (F.C.) 
- Bonds Commissie Seniorenzaken (B.C.S.) 
- Commissie Toezicht op de Reglementen (C.T.R.) 
- Bonds Commissie Jeugdzaken (B.C.J.) 
- Public Relations Commissie (P.R.C.) 
 

Artikel 5. - Leden van de financiële commissie worden door de algemene vergadering benoemd 
- Leden van andere commissies worden door het bestuur benoemd. Op de jaarlijkse algemene vergadering 

wordt van benoemingen mededeling gedaan. 
 
 
Paragraaf 2:  De Financiële Commissie  (F.C.) 
 

Artikel 6. - De financiële commissie bestaat uit vertegenwoordigers van uit de algemene vergadering aangewezen 
verenigingen. 

- De financiële commissie bestaat uit tenminste 2 leden en maximaal 3 leden, welke eenieder 3 jaar zitting 
hebben. Elk jaar wordt het langstzittende lid vervangen door een nieuw lid. 

- Het langstzittende lid levert automatisch de voorzitter van de F.C. Deze draagt er zorg voor dat, in overleg 
met de penningmeester, de F.C. zich van haar taken tijdig kwijt. 
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Artikel 7. De F.C. heeft de navolgende taken: 
a) Het controleren van de financiële administratie van de H.B.B. 
b) Het verifiëren van de rekeningen aan de verenigingen. 
c) Het onderzoeken van eventuele verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid. 
d) In overleg met het H.B.B.- bestuur eventuele bijzondere uitgaven, welke buiten de begroting vallen, te 

bespreken. 
e) Het beoordelen van de door de penningmeester opgestelde begroting en de haalbaarheid daarvan. 
f) Eventuele geschillen oplossen als bedoeld in Hoofdstuk II, Artikel 11 en Hoofdstuk IX, artikel 6 van dit 

reglement. 
 
 
Paragraaf 3:  De Bond Commissie Seniorenzaken (B.C.S.)  

Artikel 8. De B.C.S. is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende senioren en alle overige taken die haar zijn toebedeeld 
volgens bepalingen van dit huishoudelijk reglement en/of wedstrijd reglement. 
 

Artikel 9. - De B.C.S. bestaat uit minimaal 2 en maximaal 7 leden en  staat onder voorzitterschap van één van de be-
stuursleden van de H.B.B. 

- Leden van de B.C.S. worden door het bestuur voor 3 jaar benoemd. 
- De B.C.S. heeft naast de voorzitter verder als functies een secretaris,en een competitieleider senioren. Deze 

functies kunnen in 1 persoon worden verenigd. 
 
 
Paragraaf 4:  Commissie Toezicht op de Reglementen (C.T.R.)  

Artikel 10. Deze commissie heeft als taken:  
- Alle overtredingen tegen het wedstrijdreglement, voor zover ze door de B.C.S./B.C.J. geconstateerd zijn of 

aan de B.C.S./B.C.J. kenbaar gemaakt zijn te onderzoeken en uitspraak te doen over het al dan niet 
geconstateerde.  

- Het coördineren van reglementswijzigingen en het adviseren van het bestuur in deze zoals bedoelt in 
Hoofdstuk I paragraaf 1 van dit reglement. 

 
Artikel 11. - De Commissie Toezicht op de reglementen bestaat uit minimaal 2 leden. 

- Leden van de Commissie Toezicht op de Reglementen  worden door het bestuur voor 3 jaar benoemd 
 
 
Paragraaf 5:  De Bond Commissie Jeugdzaken (B.C.J.)   

Artikel 12. De B.C.J. is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de jeugd en alle overige taken die haar zijn toebedeeld 
volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement en/of wedstrijdreglement. 
 

Artikel 13. - De B.C.J. bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden en staat onder voorzitterschap van één van de 
bestuursleden van de H.B.B. 

- Leden van de B.C.J. worden voor drie jaar benoemd. 
- De B.C.J. heeft naast de voorzitter verder als functies een secretaris en een competitieleider jeugd. Deze 

functies kunnen in 1 persoon worden verenigd. 
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Paragraaf 6:  De Public Relations Commissie (P.R.C.) 
 

Artikel 14. De P.R.C. heeft de volgende taken: 
 - Het opzetten en onderhouden van een H.B.B.-website. 
- Het zorgen voor een uniforme lay-out binnen de H.B.B. van o.a. in de H.B.B. ontwikkelde brochures, 

competitieboekjes, jaarstukken en dergelijke. 
 

Artikel 15. - De P.R.C. bestaat uit minimaal 2 personen 
- Leden van de P.R.C. worden door het bestuur voor 3 jaar benoemd. 
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  HOOFDSTUK VIII OVERIGE BEPALINGEN   
Paragraaf 1:  Algemeen  

Artikel 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel inzake de uitleg van de artikelen van dit reglement, beslist 
het bestuur. De uitspraken zullen worden gepubliceerd en aan de eerstvolgende algemene vergadering van de H.B.B. 
worden voorgelegd. 
 

Artikel 2. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering van de H.B.B. met 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 
 
 
Paragraaf 2:  Aansprakelijkheid 
 

Artikel 3. Leden van commissies treden binnen het kader van hun lidmaatschap van die commissies op als gemachtigden van 
de H.B.B. 
 

Artikel 4. Het bestuur aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan die, waartoe zij volgens het Burgerlijk Wetboek gehouden 
is.   
 
 
Paragraaf 3:  Vergoedingen 
 

Artikel 5. Bestuursleden alsmede commissieleden kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten, en wel: 
- Vrijwilligersvergoeding, tot maximaal het bedrag dat belastingvrij mag worden uitbetaald 
- Reiskosten voor noodzakelijk gereden kilometers als functionaris van de H.B.B. Het bedrag per kilometer 

wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. 
- Vergaderkosten indien thuis vergaderen noodzakelijk is 
 Dit bedrag per vergadering wordt door het bestuur vastgesteld. 
- Telefoonkostenvergoeding die redelijk is ten opzichte van de voor de H.B.B. gemaakte kosten. 
 Deze vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur op individuele basis vastgesteld. 
- Andere vergoedingen, indien aantoonbaar, die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. 
 

Artikel 6. Indien men verwacht kosten te maken dienen deze van te voren aan het bestuur gemeld te worden. Vergoeding 
geschiedt alleen na vooraf verkregen goedkeuring door het bestuur. 
 
Paragraaf 4:  Formulieren  

Artikel 7. Leden zijn verplicht in voorkomende gevallen gebruik te maken van de hierna genoemde formulieren. 
- Voor de opgave van leden ledenlijst en mutatieformulier. 
- Voor aanmelding als lid het inschrijfformulier. 
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 HOOFDSTUK IX SANCTIES EN BEROEP 
  Artikel 1. Leden of leden van aangesloten verenigingen, kunnen bij handeling in strijd met statuten of reglementen gestraft 
worden d.m.v. boetes, diskwalificatie, schorsing of uitsluiting van activiteiten. Dit ter beoordeling van het bestuur. 
 

Artikel 2. Wangedrag van leden van aangesloten verenigingen, bij activiteiten georganiseerd door de H.B.B. of onder auspiciën 
van de H.B.B. worden bestraft met een schorsing en/of geldboete. In ernstige gevallen kan uitsluiting van door de 
bond georganiseerde activiteiten volgen. Dit ter beoordeling van het bestuur. 
 

Artikel 3. De sancties genoemd in: 
* hoofdstuk II, paragraaf 6, artikel 15 
* hoofdstuk III, paragraaf 5, artikel 13 
* hoofdstuk IV, paragraaf 2, artikel  6 
- kunnen indien het geldboetes betreft variëren van minimaal € 25, -- tot maximaal € 150, -- per overtreding. 
- indien het uitsluiting betreft zal deze minimaal vier weken bedragen en op kunnen lopen tot onbepaalde tijd.  

Deze sanctie wordt ondersteund door artikel 7 lid 1c van de statuten, alsmede de artikelen 9 en 10 van de 
statuten.   

 
Artikel 4. - Betaling van de opgelegde boetes, alsmede de eventueel betreffende rekening(en), dien(t)(en) te geschieden 

binnen 21 dagen nadat het betreffende lid van de opgelegde boete op de hoogte is gesteld. 
- Gedurende een schorsing als bedoeld in artikel 1 van dit hoofdstuk, is het voor leden van andere bij de H.B.B. 

aangesloten verenigingen verboden deel te nemen aan toernooien of andere activiteiten van de geschorste 
vereniging. 

- Niet nakomen van het bepaalde in dit artikel houdt automatisch in dat artikel 9, artikel 7 lid 1c of artikel 10 
van de statuten in werking treedt. 

 
Artikel 5. Het instellen van beroep is mogelijk. Beroep dient aangetekend te worden bij het bestuur. Het beroep moet: 

- digitaal (per e-mail) of schriftelijk gebeuren binnen één maand na kennisgeving; 
- omkleed zijn met redenen; 
- voorzien zijn van een storting van € 12,50 t.n.v. de penningmeester van de H.B.B. en binnen de gestelde 

beroepstermijn. 
Bij honorering van het beroep wordt het gestorte bedrag teruggeboekt. 
 

Artikel 6. - Indien geschillen tussen leden van de H.B.B. onderling, of tussen organen van de H.B.B. en haar leden 
optreden, die via bestaande reglementen niet oplosbaar blijken, beslist een door de algemene vergadering 
benoemde commissie.  

- Als regel fungeert de financiële commissie als commissie van beroep.  
- De F.C. zal in kwesties van beroep bestaan uit leden van verenigingen die deel uitmaken van de zittende F.C.  
- De samenstelling van de commissie moet zodanig zijn dat er geen belangen vermenging optreedt. Is zulks het 

geval dan dienen deze personen voor dit specifieke geval vervangen te worden door leden van andere 
verenigingen.  

 Bestuur en F.C. samen regelen deze vervanging.  
 

Artikel 7. Het instellen van beroep tegen een opgelegde maatregel heeft gedurende de behandeling van dit beroep geen invloed 
op de uitwerking van die maatregel. 


