
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FIETSCROSSVERENIGING ZOETERMEER '77 
 
HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:  
 
Artikel 1 
In dit regelement wordt verstaan onder:  
-vereniging: fietscross vereniging Zoetermeer '77;  
-bestuur: het bestuur van de fietscross vereniging Zoetermeer '77; 
-leden zoals bedoeld in de hoofdstukken 3 en 4 : meerderjarige leden en/of 
de wettelijke vertegenwoordigers -d.w.z.ouder(s), voogd of verzorger-van de 
minderjarige leden tenzij anders bepaald in dit reglement; 
-huishouden: een gezin of andere samenlevingsvormen;  
-ledenvergadering: een jaar- of buitengewone vergadering;  
-voorzitter: de voorzitter van de vereniging;  
-secretaris: de secretaris van de vereniging;  
-penningmeester: de penningmeester van de vereniging;  
-statuten: de statuten van fietscross vereniging Zoetermeer '77. 
 
HOOFDSTUK 2 LEDEN  
 
Artikel 2 
1 Hij/zij die lid wenst te worden van de vereniging moet zich daartoe 
schriftelijk aanmelden bij de secretaris. Indien men bij aanmelding niet 
meerderjarig is moet de wettelijke vertegenwoordiger van het aspirant lid 
de opgave ondertekenen. 
2 De leden worden aangenomen door het bestuur. Het lidmaatschap gaat in op 
de dag van aanmelding, tenzij uitdrukkelijk een latere datum wordt 
overeengekomen. 
 
Artikel 3 
Uitgesloten van het lidmaatschap is degene die: 
a die van zodanig slecht levensgedrag is dat zijn lidmaatschap tot schade 
zou strekken; 
b van wie te verwachten is dat zijn/haar handelingen of bij minderjarigen 
zijn/haar begeleider(s) aan de vereniging of aan de sportbelangen grote 
schade zullen toebrengen. 
c die na ontzetting of schorsing het achterstallige niet heeft 
aangezuiverd; 
d die nog schulden heeft bij andere erkende fietscrossverenigingen.  
 
Artikel 4 
Het einde van het lidmaatschap geschiedt overeenkomstig artikel 6 van de 
statuten. Hij/zij die op grond artikel 6 lid 1d het lidmaatschap heeft 
verloren kan weer als lid worden aangenomen als de in artikel 8 lid 5 
bedoelde gronden opgehouden hebben te bestaan. Na ontzetting krachtens 
artikel 6 lid 1c kan alleen hij/zij weer als lid worden aangenomen indien 
de algemene ledenvergadering heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen 
de toelating. 
 
Artikel 5 
1 Een wijziging in de hoogte van de contributie van het lidmaatschap wordt 
door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
2 Indien uit een huishouden meerdere leden bij de vereniging zijn 
aangesloten wordt de contributie vanaf het 2e lid met een door de 
ledenvergadering vastgesteld bedrag verlaagd.  
 
HOOFDSTUK 3 HET BESTUUR 
 
Artikel 6 
1 Aan het bestuur is opgedragen: 
a de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering; 



b de algemene leiding van de vereniging; 
c het beheer van de bezittingen van de vereniging. 
2 Stukken welke het karakter hebben van overeenkomsten die de vereniging 
binden, moeten de handtekeningen dragen van voorzitter, secretaris en 
penningmeester of bij hun afwezigheid van degenen die als hun 
plaatsvervangers zijn aangewezen. 
3 Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter 
en/of de secretaris dit nodig achten of minimaal twee andere leden van het 
bestuur dit verzoeken. 
4 Het bestuur is gerechtigd personen die geen bestuurslid zijn op de 
vergaderingen toe te laten. 
5 Het bestuur kan adviseurs van het bestuur benoemen. Adviseurs hebben in 
het bestuur geen stemrecht. 
5 In het bestuur kan slechts een lid per huishouden een bestuursfunctie 
vervullen. 
6 Omtrent benoemingen en stemmingen gelden voor bestuursvergaderingen 
dezelfde bepalingen als voor ledenvergaderingen. 
7 Notulen van bestuursvergaderingen zijn openbaar tenzij het bestuur anders 
beslist. Passages over persoonlijke aangelegenheden zijn nooit openbaar. 
8 De taken beheer kantine, coördinatie training, onderhoud baan en clubhuis 
diverse activiteiten en redactie clubblad worden onder de bestuursleden 
verdeeld. 
 
Artikel 7 
1 Een kandidaat voor een bestuursfunctie moet met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 11 van de statuten meerderjarig zijn. 
2 Het totaal aantal leden in het bestuur dient bij voorkeur oneven te zijn. 
Ingeval van een even aantal bestuursleden is bij staking der stemmen de 
stem van de voorzitter doorslaggevend. 
3 Wanneer een bestuurslid zijn functie niet naar behoren vervult, kunnen de 
overige bestuursleden of ten minsten 10 leden hem/haar verzoeken zijn/haar 
functie neer te leggen. Een dergelijk verzoek van de leden dient door allen 
ondertekend bij het bestuur te worden neergelegd. 
4 Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid is het bestuur bevoegd een 
van de andere bestuursleden als tussentijdse plaatsvervanger in de 
opengevallen functie te benoemen. 
 
Artikel 8 
Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging verantwoording schuldig voor 
de onder zijn/haar beheer staande eigendommen en bescheiden van de 
vereniging. Hij/ zij is verplicht na het neerleggen van de bestuursfunctie 
alle onder zijn/haar beheer staande eigendommen en bescheiden van de 
vereniging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na een 
daartoe strekkend verzoek aan het bestuur ter beschikking te stellen. 
 
Artikel 9 
De voorzitter 
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij zorgt voor 
het nakomen van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk 
reglement alsmede voor het uitvoeren van de besluiten van leden- en 
bestuursvergaderingen. Hij wordt daarin bijgestaan door de overige 
bestuursleden. 
 
Artikel 10 De secretaris Van het behandelde in elke ledenvergadering of 
bestuursvergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt 
De secretaris is verder belast met 
a het bijhouden en bewaren van ledenlijsten; 
b de verzorging van de correspondentie van de vereniging  
c het uitschrijven van de vergaderingen; 
d de zorg van het archief; 
e het opstellen van het jaarverslag van activiteiten van de vereniging. 



De secretaris kan zich hierbij laten bijstaan door een daartoe aangewezen 
bestuurslid, die de secretaris tevens vervangt bij verhindering of 
ontstentenis. 
 
Artikel 11 
De penningmeester 
De penningmeester is belast met het beheer en de administratie van de 
eigendommen en de geldmiddelen van de vereniging. Onder zijn verantwoording 
kunnen eigendommen van de vereniging in bruikleen worden gegeven. 
Hij/zij is namens het bestuur belast met de uitvoering van het bepaalde in 
artikel 15 lid 3 van de statuten. 
De penningmeester wordt zonodig bijgestaan door een bestuurslid of een lid 
van de vereniging. 
 
Artikel 12 
1 De jaarvergadering benoemt uit de leden een kascontrolecommissie welke is 
belast met het nazien van de boeken en de bescheiden van de penningmeester, 
alsmede het controleren van balans van baten en lasten. De 
kascontrolecommissie brengt op de jaarvergadering verslag van zijn 
bevindingen.  
2 Hij bestaat uit 2 leden welke waarbij jaarlijks een nieuw lid wordt 
benoemd. 
3 Indien tussentijds een lid van de commissie haar functie neerlegt of de 
vereniging verlaat wordt door het bestuur in deze vacature voorzien. 
4 De kascontrolecommissie is bevoegd op eigen initiatief tussentijds 
controles uit te oefenen op de rechtmatigheid van de uitgaven van de 
vereniging. Hij brengt daarover versaag uit aan het bestuur. 
5 Het bestuur kan de kascontrolecommissie opdracht geven een tussentijdse 
controle uit te oefenen op de rechtmatigheid van de uitgaven en een rapport 
op te maken over de financiële situatie van de vereniging. Hij brengt 
daarover verslag uit aan het bestuur. 
 
HOOFDSTUK 4 LEDENVERGADERINGEN 
 
Artikel 13 
1 De besluiten van de algemene ledenvergadering zijn voor alle leden-
overeenkomstig het bepaalde in de statuten en huishoudelijk reglement 
bindend. 
2 De algemene ledenvergaderingen worden onderscheiden in de jaarlijkse en 
de buitengewone algemene ledenvergaderingen.  
 
Artikel 14 
1 Donateurs hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen en aan de 
besprekingen van de ledenvergaderingen deel te nemen. 
2 Uitsluitend leden hebben stemrecht.  
 
Artikel 15 
Ter aanvulling van het bepaalde in artikel 19 van de statuten zijn de 
werkzaamheden van de ledenvergadering 
a het nemen van besluiten over onderwerpen op de agenda vermeld en voorts 
het bespreken van de verenigingszaken; 
b verkiezing van de leden van de kascontrolecommissie. 
 
Artikel 16 
Ieder lid heeft recht punten ter behandeling op de ledenvergadering op te 
geven, mits hij/zij deze ten minste 5 dagen voor een ledenvergadering 
schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt. Voorstellen welke later 
binnenkomen kunnen alleen met goedkeuring van de vergadering in behandeling 
worden genomen. 



 
Artikel 17  
Stemmingen  
1 Voor elke ledenvergadering wordt een presentielijst opgesteld. 
2 Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de 
voorzitter anders beslist. 
3 De mondelinge stemmingen geschieden volgens de presentielijst. 
4 De opneming van de schriftelijke stemmingen geschiedt door een commissie 
welke door de voorzitter wordt benoemd. Een stemming is ongeldig, zodra er 
meer stemmen worden uitgebracht dan stemgerechtigde leden op de vergadering 
aanwezig zijn of wanneer op andere wijze onregelmatigheden hebben 
plaatsgevonden. 
5 Het door de commissie uitgebrachte verslag omtrent de uitslag van de 
stemming is bindend. Daartegen staat geen beroep open. 
6 Alle beslissingen over onderwerpen of voorstellen alsmede alle 
benoemingen en verkiezingen geschieden voor zover bij statuten of 
huishoudelijk reglement niet is afgeweken, bij meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen. 
7 Blanco stembriefjes en stembriefjes die een persoon niet duidelijk of 
meer personen aanwijzen worden als ongeldig verklaard. Ingeval van twijfel 
beslist de voorzitter. 
8 Over elke te vervullen functie moet afzonderlijk worden gestemd tenzij de 
voorzitter anders beslist. 
 
HOOFDSTUK 5 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 18 
1 In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet 
voorzien beslist het bestuur 
2 De clubkleuren zijn geel-blauw. 
3 De leden zijn niet verplicht in de clubkleuren te verschijnen op 
wedstrijden tenzij bij bijzondere evenementen het bestuur hierom verzoekt. 
In het laatste geval komen de hiermee gepaard gaande kosten ten laste van 
de vereniging danwel stelt de vereniging hiervoor kledij ter beschikking 
4 Het voeren van reclame op de kledij of de fiets tijdens wedstrijden is 
toegestaan tenzij het bestuur bij bijzondere evenementen danwel de 
organisator van deze wedstrijden anders beslist.  
5 Bij wedstrijden, trainingen, en overige evenementen waaraan de vereniging 
deelneemt danwel organiseert, dienen de leden en/of hun begeleiders zich 
gedisciplineerd te gedragen en de aanwijzingen van de organisatoren en/of 
het bestuur danwel door het bestuur aangewezen personen op te volgen. Bij 
ongedisciplineerd gedrag bij voor en na de trainingen wedstrijden en 
overige evenementen kan het bestuur overgaan tot schorsing van het 
betreffende lid danwel uitsluiting van zijn/haar begeleider(s). 
 
HOOFDSTUK 6 WIJZIGINGEN  
 
Artikel 19 
Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de 
ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte 
stemmen. 
 
HOOFDSTUK 7 OVERGANGSBEPALINGEN  
 
Artikel 20 
Dit reglement treedt in werking op de datum waarop de nieuwe statuten in 
werking treden. 
alsmede na goedkeuring door de ledenvergadering. 
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