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A-MERK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Sportzaal
Artikel 1: In de sportzaal dient men schone sportschoenen te dragen, waarvan de zool geen strepen kan achterlaten op de sportvloer.
Artikel 2: Een ieder is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte beschadigingen of vernielingen.
Artikel 3: Dranken en etenswaren mogen uitsluitend genuttigd worden in de kantineruimte.
Artikel 4: Behoudens de restrictie in artikel 5 kan van de speelzaal – naast de reguliere openingstijden – gebruik
worden gemaakt indien een bestuurslid, dan wel een vanwege het bestuur met de zaaldienst belast lid, aanwezig
is. De aanwijzingen van dit met de zaaldienst belaste lid dienen door de overige leden te worden opgevolgd.
Artikel 5: Het bestuur kan voor het geven van trainingen tijden beschikbaar stellen in overleg met de door de vereniging daartoe aangetrokken trainer(s), welke trainingen slechts toegankelijk zijn voor díe spelers, die vanwege
het bestuur voor die trainingen zijn uitgenodigd.

Contributie / Financieel
Artikel 6: De vastgestelde jaarlijkse contributie is ineens en bij vooruitbetaling verschuldigd. De bondsbijdrage
(door NTTB en Holland Noord vastgesteld) wordt in de contributie doorberekend. Zij, die in de loop van het verenigingsjaar toetreden als lid van de vereniging, betalen een evenredig berekend bedrag, bij vooruitbetaling te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na opgaaf van de verschuldigde contributie.
Artikel 7: De contributie is, ook bij eerder opzeggen, altijd verschuldigd tot en met 31 december van het lopende
jaar.
Artikel 8: Ieder jaar wordt er tenminste één actie georganiseerd ten behoeve van de verenigingskas. Tenzij in de
Algemene Ledenvergadering anders wordt besloten, betreft dit de deelname aan de Grote Clubactie. Ieder jeugdlid dient hierbij de verkoop van tenminste vijf loten voor zijn/haar rekening te nemen (bij meer dan twee leden in
een gezin: tien loten per gezin). De vastgestelde bijdragen van de jeugdleden voor de loten van de Grote Clubactie worden bij vooruitbetaling en gelijktijdig met de verschuldigde contributie in rekening gebracht.
Artikel 9: Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministrateur tot uiterlijk twee weken vóór de aanvang
van het nieuwe kalenderjaar.
Artikel 10: Aan competitiespelende jeugdleden wordt een bijdrage in de reiskosten voor het vervoer bij de uitwedstrijden in rekening gebracht.

Competitie
Artikel 11: De verenigingskleuren van de sportkleding zijn: rood shirt met voorgeschreven sponsorlogo, en zwarte broek/rok.
Artikel 12: Leden, die als lid van de vereniging deelnemen aan georganiseerde wedstrijden, zijn verplicht tijdens
genoemde wedstrijden in de voorgeschreven clubkleding te verschijnen. Bij niet-naleving van deze verplichting
krijgt het lid een waarschuwing. Bij een volgende overtreding krijgt hij/zij en boete van € 5,- per keer.
Artikel 13: De aanvoerder draagt er zorg voor dat, na afloop van enige door zijn/haar team gespeelde wedstrijd,
het wedstrijdformulier bij de wedstrijdsecretaris wordt bezorgd. De wedstrijdsecretaris stelt hiervoor nadere richtlijnen op, die moeten worden opgevolgd.
Artikel 14: Ieder seniorlid dient tijdig (vóór 1 juli of vóór 1 december) aan de wedstrijdsecretaris mede te delen of
hij/zij wel of niet competitie wil spelen. Leden, die competitiegerechtigd zijn en namens de vereniging zijn ingeschreven voor de competitie, zijn verplicht de in hun poule vermelde wedstrijden te spelen. De indeling van de
teams geschiedt door de wedstrijdsecretaris, die op sterkte indeelt en binnen de regels van de NTTB zoveel mogelijk met de wensen van de competitiespelers rekening houdt. Bij geschillen hieromtrent beslist het bestuur.
Artikel 15: Indien een lid door eigen handelen of nalaten een boete veroorzaakt voor de vereniging, kan die boete
op het betrokken lid worden verhaald.
Artikel 16: Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich sportief gedraagt.

Slot
Artikel 17: Het bestuur is bevoegd leden, die naar zijn mening opzettelijk niet voldoen aan één van de in de
voormelde artikelen vermelde verplichtingen, de toegang tot de trainingen en speelavonden te ontzeggen.
Artikel 18: In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 19: Aan ieder lid wordt een exemplaar van dit Huishoudelijk Reglement verstrekt.
(versie 19 april 2010).

