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HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALVERENIGING JRC BOXTEL 
 

1. ALGEMEEN 
 

1.1 Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten 

van JRC niet voorzien, waarvan regeling door diezelfde statuten of de statuten 

en reglementen van de NBB wordt geeist of waarvan regeling door de 

Algemene Leden Vergadering wenselijk wordt geacht. 

1.2 De bepalingen van dit reglement en andere reglementen mogen niet in strijd 

zijn met de wet. Zij mogen ook niet in strijd zijn met de statuten van JRC of de 

statuten en reglementen van de NBB. 

1.3 Ieder lid ontvangt bij aanmelding informatie over hoe en waar het huishoudelijk 

reglement kan worden ingezien 

1.4 Het bestuur is bevoegd aanvullende reglementen vast te stellen. Deze 

reglementen mogen niet in strijd zijn met het huishoudelijk reglement en worden 

na invoering of wijziging in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering ter 

goedkeuring voorgelegd. 

 

2. LEDEN 
 

2.1 Ieder competitiespelend lid wordt geacht nevenactiviteiten te verrichten 

2.2 Ieder lid is aansprakelijk van door hem/haar aangerichte schade aan 

eigendommen van de vereniging en de aan de door de vereniging in huur of 

gebruik genomen goederen en lokaliteiten. 

2.3 Verandering van adres dient binnen een maand schriftelijk te worden 

medegedeeld aan de ledenadministratie van de vereniging 

2.4 Ieder competitiespelend lid is verplicht te verschijnen bij wedstrijden en 

trainingen, hetzij als speler, hetzij als jurylid, zaalwacht, scheidsrechter of 

coach. Hiertoe worden de leden uitgenodigd of aangewezen in het clubblad, 

rondschrijven of anderszins. De voor het spelen van wedstrijden noodzakelijke 

werkzaamheden zullen hierbij evenredig verdeeld worden onder de leden. 

2.5 Bij verhindering in geval van wedstrijden en oefeningen dient men zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd of een dag voor de 

training, de coach respectievelijk de trainer op deugdelijke wijze hiervan in 

kennis te stellen. 

2.6 Bij verhindering om als jurylid, scheidsrechter of coach op te treden, dient men 

zelf op reglementaire wijze voor een deugdelijke vervanging zorg te dragen. 

2.7 Ieder competitiespelend lid tussen de 18 en 30 jaar kan door het bestuur 

worden verplicht om het scheidsrechter BS3 diploma te behalen. 

2.8 Bij wedstrijden dient men te verschijnen in het officiele tenue van de vereniging: 

oranje singlet / oranje broek. 

 

3. TEAMS / WEDSTRIJDEN 
 

3.1 Samenstelling van teams geschiedt door het bestuur of door een door het 

bestuur daartoe gemachtigde persoon / commissie 

3.2 Onderhandelingen en/of besluiten over de wedstrijden kunnen uitsluitend 

worden gevoerd, respectievelijk genomen, door het bestuur of een door het 

bestuur daartoe gemachtigde persoon / commissie 

3.3 Prijzen en premies, door vertegenwoordigende teams behaald, worden 

eigendom van JRC 
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4. CONTRIBUTIE 
 

4.1 De contributie dient te worden voldaan bij vooruitbetaling. De uiterste 

betaaldatum wordt kenbaar gemaakt middels het clubblad, rondschrijven of 

anderszins 

4.2 De uiterste betaaldatum wordt vastgesteld door het bestuur 

 

5. SANCTIES 
 

5.1 Bij het niet voldoen aan het gestelde in de artikelen 2.4 tot en met 2.8 is het 

bestuur bevoegd het betrokken lid te schorsen. De schorsing betreft de 

eerstvolgende thuiswedstrijd van het team waarvoor betrokkene is geschorst. 

Daarnaast is het bestuur bevoegd om aan een lid dat niet verschijnt als jurylid, 

scheidsrechter of coach en niet voor een vervanger heeft zorggedragen, een 

geldboete op te leggen 

5.2 Indien een lid naar oordeel van het bestuur de belangen of de goede naam van 

de vereniging direct of indirect schaadt of geschaad heeft, kan het bestuur 

hem/haar schorsen voor een periode van maximaal zes maanden, danwel 

overgaan tot royement 

5.3 Het bestuur is verplicht in geval van schorsing of royement hiervan zo snel 

mogelijk schriftelijk met opgaaf van redenen kennis te geven aan betrokkene. 

5.4 De geschorste (of geroyeerde) leden als bedoeld in artikel 5.2 kunnen tegen 

hun schorsing in beroep gaan. Uiterlijk tien dagen na de bekendmaking van 

hun schorsing kunnen zij hun bezwaren schriftelijk indienen bij de secretaris 

van de vereniging, waarna het bestuur verplicht is een en ander zo snel 

mogelijk opnieuw te onderzoeken. Op verzoek van de betrokkene dient het 

bestuur het betrokken lid opnieuw te horen. De uitspraak na dit tweede 

onderzoek is bindend en wordt schriftelijk medegedeeld aan betrokkene 

5.5 Met schorsing wordt bedoeld een verbod tot het deelnemen aan wedstrijden en 

trainingen in JRC-verband. 

5.6 Met royement wordt hetzelfde bedoeld, met dien verstande dat op de 

eerstvolgende Algemene Leden Vergadering het royement wordt behandeld. 

Door bekrachtiging van het royement door de Algemene Leden Vergadering 

eindigt het lidmaatschap definitief. 

5.7 Boetes, berekend door de NBB, die hun oorsprong vinden in het (niet) handelen 

van een lid of een team, worden doorberekend aan het betrokken lid, 

respectievelijk team. 

5.8 Bij het niet voldoen aan het gestelde in artikel 4.1 kan het lid geen rechten 

ontlenen aan het lidmaatschap. Deze situatie duurt voort totdat de contributie 

voldaan is, danwel een met de penningmeester overeengekomen 

betalingsregeling wordt nagekomen. 

 

6. BESTUUR 
 

6.1 Het bestuur stelt kandidaten voor ter aanvulling van het bestuur bij het periodiek 

aftreden van bestuursleden. De leden zijn bevoegd kandidaten voor 

bestuursfuncties naar voren te brengen tot de aanvang van de Algemene 

Leden Vergadering, mits deze kandidaatstelling vergezeld is van de namen van 

minstens vijf stemgerechtigde leden die de kandidaatstelling ondersteunen, 

alsmede van een verklaring dat de kandidaat bij eventuele benoeming 

aanvaardt. De kandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren. 

6.2 Bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging. 
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7. ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

7.1 Alle leden van 16 jaar en ouder dienen de Algemene Leden Vergadering bij te 

wonen of bij verhindering de secretaris hiervan in kennis te stellen 

7.2 Alle leden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie 

7.3 Voorstellen van de leden dienen minimaal vier weken voor de aangekondigde 

datum van de Algemene Leden Vergadering bij de secretaris ingediend te zijn. 

 

8. SLOTBEPALINGEN 
 

8.1 De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of 

beschadiging van eigendommen van leden en derden. 

8.2 Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen slechts geschieden door de 

Algemene Leden Vergadering. 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van 15 november 2016 

 

J. Schellekens (voorzitter) en C. van der Meijden (secretaris) 

 

 


