Huishoudelijk Reglement Handbalvereniging Kleine Sluis
1. Doel
De vereniging heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de handbalsport.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
-het houden van wedstrijden, zowel in competitieverband als op vriendschappelijke
basis, zulks onder leiding van het Nederlands Handbal Verbond (nader te noemen N.H.V.)
-de training van alle leden te verzorgen
-het organiseren van evenementen op het gebied van de handbalsport
2. Leden en begunstigers
Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de handbalsport actief beoefenen of beoefend
hebben en als zodanig, na schriftelijke aanmelding, door het bestuur zijn toegelaten.
Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaart hebben de vereniging financieel te steunen met een
minimum bijdrage van € 11,35. Het bestuur beslist over de toelating van leden en begunstigers.
3. Lidmaatschap
Het lidmaatschap vangt aan onmiddellijk na inschrijving als zodanig in de registers van de vereniging.
Het lidmaatschap eindigt:
-door overlijden van het lid
-door opzegging door het lid
-door opzegging namens de vereniging
-door ontzetting
Opzeggingen dienen schriftelijk gedaan te worden voor 1 maart van ieder verenigingsjaar.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft, behoudens bij overlijden,
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. Verplichtingen
De leden zijn verplicht:
-afbericht te doen voor de wedstrijden
-afbericht te doen voor de trainingen
-zaaldienst te draaien tijdens de zaalcompetitie, behoudens de F-, E-, D- en (jongste)C-jeugd (bij niet
opkomen volgt een boete van € 25,--)
-het zijn van gastheer/gastvrouw tijdens de veldcompetitie, behoudens de F-, E-, D- en (jongste)Cjeugd
(bij niet opkomen volgt een boete van € 25,--)
-de contributie binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen
De vereniging zal te allen tijde de verhogingen van het Nederlands Handbal Verbond volgen.
5. Boetes
Indien er door de Bond boetes worden opgelegd is het bestuur gerechtigd deze aan de desbetreffende
leden door te berekenen.
Indien een speler/speelster tijdens een wedstrijd een directe rode kaart krijgt, zal hij/zij bovenop de
door de Bond opgelegde boete, ook een door het bestuur bepaalde, alternatieve, straf opgelegd
krijgen.
6. Schorsing
Bij ongeoorloofd of onbehoorlijk gedrag kan een lid voor bepaalde tijd worden geschorst.

In alle gevallen waarin dit H.H.R. of de Statuten der vereniging niet voorzien, beslist het Algemeen
Bestuur.

