
MHC De Holestick  -   Huishoudelijk Reglement (HHR) 

Leden (1) 

Artikel 1 
Zij die als lid tot de vereniging wensen toe te treden, dienen een verzoek bij het 
bestuur in. Het kandidaat-lid zal in het verenigingsorgaan bekend gemaakt  
worden, waarna gedurende twee weken door leden bezwaar kan worden 
gemaakt tegen lidmaatschap. Het bestuur besluit daarna over toetreding, 
rekening houdend met het in artikel 6 van de statuten bepaalde. Eventuele 
afwijzing wordt schriftelijk ter kennis van het kandidaat-lid gebracht. 

Artikel 2 
Leden van de vereniging kunnen alleen lid zijn van een andere 
hockeyvereniging na schriftelijke toestemming van het bestuur. 

Artikel 3 
Opzegging door een lid kan alleen plaatsvinden door schriftelijke kennisgeving 
aan de secretaresse(ris) van de vereniging, voor 1 juni. Hiervoor kan door het 
bestuur in bijzondere gevallen dispensatie worden verleend, bijv. bij verhuizing 
naar elders of indien opzegging plaats heeft op grond van medisch advies. 

Artikel 4 
Schriftelijke opzegging door het lid, schriftelijke opzegging, ontzegging en 
schorsing door het bestuur worden in het eerstvolgende nummer van het 
verenigingsorgaan gepubliceerd. In de laatste drie gevallen onder korte 
beschrijving van de reden. 

Artikel 5 
Het bestuur heeft conform het gestelde in artikel 8 van de statuten het recht 
een lid maximaal 2 maanden te schorsen, indien het belang van de vereniging 
dit noodzakelijk acht. Indien het bestuur de schorsingsperiode wenst te 
gebruiken om te onderzoeken of ontzetting noodzakelijk is, dient zij dit in het 
schorsingsbesluit te vermelden. Een besluit tot ontzetting moet voor afloop van 
deze periode officieel bekend gemaakt worden aan het betrokken lid; tevens 
dient het gepubliceerd te worden in het verenigingsorgaan. 

Artikel 6 
Van ieder besluit tot schorsing als genoemd in artikel 5 en artikel 13 dient een 
schriftelijke kennisgeving aan het betreffende lid gezonden te worden, onder 
duidelijke omschrijving van de reden van het besluit. 
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Artikel 7 
Een geschorst lid verliest gedurende de tijd van de schorsing alle aan zijn of 
haar lidmaatschap verbonden rechten, doch is gehouden zijn of haar 
verplichtingen na te komen. Betrokkene staat beroep open op de 
eerstvolgende algemene vergadering. 

Artikel 8  
Ieder lid kan het huishoudelijk reglement downloaden van de website. Indien 
daar geen mogelijkheden toe zijn, dan kan het HHR opgevraagd worden bij het 
secretariaat. 

Geldmiddelen (1) 

Artikel 9  
Op de algemene vergadering wordt conform het gestelde in de in de statuten 
vastgesteld: 

a) Entreegeld 
b) Contributie 
c) Boete 
d) Donatie 
e) Kortingen 

 
Artikel 10 
Nieuwe leden – met uitzondering van niet-spelende leden – zijn entreegeld 
verschuldigd. Oud-leden die, opnieuw lid worden, behoeven niet opnieuw 
entreegeld te betalen.  
 
Artikel 11  
De contributie moet voor 1 december van ieder jaar betaald zijn. Terugbetaling 
van reeds gestorte contributiegelden vindt niet plaats, behoudens de in artikel 
3 genoemde dispensatiemogelijkheden. Het bestuur heeft het recht om bij te 
late betaling boete op te leggen. 

Artikel 12 
Aan leden kan op een – gemotiveerd – schriftelijk verzoek door het bestuur 
(gedeeltelijk) vrijstelling of uitstel van betaling van contributie verleend 
worden. 

Artikel 13  
Alle leden die niet binnen een maand na 1 december, door de penningmeester 
schriftelijk – in persoon dan wel middels het verenigingsorgaan – te zijn 
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gemaand, hun contributie hebben voldaan, kunnen door het bestuur geschorst 
worden voor maximaal 2 maanden. Zie artikel 8 van de statuten.  

Bestuur 

Artikel 14 
Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de statuten 
en de daarop gegronde reglementen. Het bestuur vergadert zo dikwijls de 
voorzitter of minstens twee leden van het bestuur dit nodig achten. 

Artikel 15 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van 5 

a) voorzitter 
b) vice-voorzitter; deze functie kan door een der onderstaande 

bestuursleden vervuld worden.  
c) secretaris (esse) 
d) penningmeester 
e) gedelegeerde voor de jeugd 
f) overige gedelegeerde 

 

Artikel 16 
De verdeling van de functies binnen het bestuur, naast die van de voorzitter, 
zullen binnen 1 maand na de bestuursverkiezingen in het verenigingsorgaan 
worden gepubliceerd, evenals het bijgewerkte rooster van aftreden. 

Artikel 17 
Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur of door de leden middels 
een – tenminste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden – ondertekend 
schrijven. Kandidaatstelling door het bestuur dient te geschieden tenminste 14 
dagen voor de vergadering , de dagen van verzending en vergadering niet 
meegerekend. Kandidaatstelling door de leden dient tenminste 10 dagen voor 
de algemene vergadering bij het bestuur ingediend te zijn. 

Artikel 18 
Elk voor zijn functie bedankend bestuurslid is verplicht haar/zijn taak te blijven 
vervullen tot in de vacature is voorzien. Bij het ontstaan van een vacature is het 
bestuur verplicht – binnen 1 maand - een buitengewone vergadering uit te 
schrijven ten einde een nieuw bestuurslid te kiezen. 
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Artikel 19 
De voorzitter leidt alle bestuurs- en algemene vergaderingen. Bij ontstentenis 
wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. 

Artikel 19a 
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls als het dit 
wenselijk acht, met een minimum van één maal per jaar. De algemene 
vergadering wordt in ieder geval bijeen geroepen binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar in de periode januari tot en met juni. 
 
Artikel 20 
De secretaresse(is) voert de correspondentie in naam en zo nodig in overleg 
met het bestuur en tekent in principe alle stukken, die van de vereniging 
uitgaan. Zij/hij is verplicht van alle uitgaande stukken kopieën te houden, 
maakt notulen van alle bestuurs- en algemene vergaderingen en laat deze na 
goedkeuring op de respectievelijke eerstvolgende vergaderingen door de 
voorzitter mede ondertekenen. Zij/hij houdt tevens een ledenlijst bij die 
jaarlijks – met de stand van 1 oktober - in oktober gepubliceerd wordt. In de 
algemene vergadering brengt zij/hij namens het bestuur verslag uit over het 
afgelopen speelseizoen met uitzondering van het bepaalde in artikel 21. 

Artikel 21 
De penningmeester zorgt voor het innen van de gelden en het beheer van de 
activa van de vereniging. Zij/hij is gemachtigd hierop betrekking hebbende 
stukken te ondertekenen. Zij/hij is bevoegd uitgaven te doen, voortvloeiende 
uit de toepassing van de statuten of het huishoudelijk reglement, tot een 
maximum van een door het bestuur vast te stellen bedrag op de eerste 
bestuursvergadering  na de algemene vergadering. Van iedere uitgave dient 
zij/hij een kwijting te ontvangen. De zonder voorbehoud vastgestelde financiële 
jaarstukken worden ondertekend door: 

 de voorzitter 

 secretaris(esse) 

 leden van de kascommissie. 
Zij/hij mag tussentijds niet aftreden, tenzij de boeken door de kascommissie 
gecontroleerd en goedgekeurd zijn.  

Artikel 22 
De overige bestuursleden staan de reeds genoemde bestuursleden bij en 
vervangen hen bij afwezigheid. 

 



  MHC De Holestick - HHR 

5 

 

Algemene vergadering 

Artikel 23 
De definitieve agenda voor de algemene vergadering moet aan de leden 
schriftelijk ter kennis worden gebracht. De leden dienen deze agenda tijdig 
voor de vergadering te kunnen downloaden van de website, behoudens het 
bepaalde in artikel 19.3 der statuten. 

Artikel 24 
Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt, overeenkomstig hetgeen reeds 
geregeld is in de statuten artikel 12,  de bestuursverkiezing gehouden. 

Artikel 25  
Voorstellen vanuit de leden ten aanzien van de agenda voor de jaarlijkse 
algemene vergadering, moeten tenminste 10 dagen voor deze vergadering ter 
kennis van het bestuur worden gebracht, met een door tenminste 1/10 van het 
aantal stemgerechtigde leden ondertekend schrijven. 

Artikel 26  
De voorzitter verleent leden en donateurs het woord in volgorde waarin zij dit 
hebben gevraagd, de secretaris(esse) houdt daarvan aantekening. De voorzitter 
heeft het recht ieder, die zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt, het 
woord te ontnemen of indien nodig, de aanwezigheid op de vergadering te 
ontzeggen. Betrokkene staat beroep open op de vergadering, waarbij bij 
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen beslist wordt. 

Artikel 27  
Op de algemene vergadering wordt door de secretaris(esse) een presentielijst 
neergelegd , waarop de stemgerechtigde leden naam en handtekening kunnen 
plaatsen. 

Artikel 28  
Over personen wordt op vergaderingen schriftelijk gestemd overeenkomstig 
artikel 20 van de statuten. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij 
schriftelijke stemming wordt verlangd door tenminste 5 stemgerechtigde 
leden. 

Artikel 29 
Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel als verworpen 
beschouwd; staken de stemmen over het benoemen van personen, dan wordt 
een herstemming gehouden. Indien de stemmen wederom staken, dan beslist 
het lot. 
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Artikel 30 
Voor de aanvang van schriftelijk stemmen wordt door de voorzitter drie 
gewone seniorleden aangewezen die de stemmen tellen en van de uitkomst 
van de stemming verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter. Deze deelt 
daarna de uitslag van de stemming aan de vergadering mee. 

Artikel 31 
De stemming bij hoofdelijke oproeping geschiedt in onderstaande volgorde:  

1. stemgerechtigde leden, die op de presentielijst voorkomen 
2. stemgerechtigde leden, die niet op de presentielijst voorkomen 
3. het bestuur met uitzondering van de voorzitter 
4. de voorzitter. 

Wedstrijdsecretariaat 

Artikel 32                                                                                                                                 
De algemene vergadering  benoemt een of meer wedstrijdsecretaris(sen) of 
secretaresses . Hij/zij is of zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur 
over alle zaken betreffende het wedstrijdsecretariaat. De benoeming geschiedt 
conform het gestelde in artikel 33.   

Artikel 33                                                                                                                                               
Lid 1: De vereniging kent o.a. commissarissen, commissies en 
wedstrijdsecretarissen(esses). Zij worden door het bestuur vastgesteld en 
zoveel mogelijk op de definitieve agenda van de algemene vergadering 
vermeld. Zij worden in de desbetreffende algemene vergadering benoemd.                                                  
Lid 2: Tegenkandidaten kunnen worden gesteld voor of tijdens de 
desbetreffende algemene vergadering, door tenminste 1/10 van het aantal 
stemgerechtigde leden.                                                                                                             
Lid 3: Indien het bestuur personen voor deze functies voorstelt,  is te allen tijde 
een schriftelijke stemming verplicht, ook indien er geen tegenkandidaten 
worden gesteld.  

Commissies 

Artikel 34                                                                                                                                    
De algemene vergadering benoemt een materiaalcommissaris. Zij/hij is 
verantwoording verschuldigd aan de penningmeester ten aanzien van het 
beheer van het materiaal. 

Artikel 35                                                                                                                             
De algemene vergadering benoemt een scheidsrechtercommissaris. Zij/hij is 
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verantwoording verschuldigd  aan het bestuur betreffende de 
wedstrijdarbitrage in de vereniging. 

Artikel 35a 
Arbitrage (opleidings) plan 

De KNHB heeft haar verenigingen verplicht gesteld om alle spelers boven de 16 
jarige leeftijd een scheidsrechterkaart te laten behalen. In het Verenigings 
Arbitrage Plan MHC De Holestick (actuele versie staat op de website van de 
vereniging) staat hoe dit wordt ingevuld. Het plan bevat de inleiding, doel, 
procedure, alternatieven en sancties die op dit onderwerp van toepassing zijn. 
Leden die zich blijvend onttrekken aan de verplichtingen op arbitrage gebied, 
kunnen worden gesanctioneerd onder de voorwaarden van artikel 5, 6, en 7 
van het HHR. 

Artikel 36  
De algemene vergadering benoemt een barcommissaris.  Zij/hij is 
verantwoording verschuldigd  aan de penningmeester betreffende het 
financiële beheer van de bar.  

Artikel 36a 
De algemene vergadering benoemt een beheercommissaris. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met de afgevaardigde 
van de gemeente, betreffende het onderhoud van velden, veldverlichting en 
kleedgebouw. Zij/hij is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

Artikel 37 
De algemene vergadering benoemt een barcommissie,  bestaande uit de 
barcommissaris en 2 of 4 leden, die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks 
beheer van de bar (inkoop, assortiment).  

Artikel 38 
De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit 2 
meerderjarige natuurlijke personen. Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de 
kascommissie. De kascommissie is verplicht alle boeken en bescheiden  – 
inclusief de verantwoording van de barcommissaris en de 
materiaalcommissaris - te controleren en doet dat tenminste 1 maal in de 
periode van 4 weken voor de algemene vergadering.                                                                          
De kascommissie brengt hiervan verslag uit aan de algemene vergadering. Dit 
verslag maakt deel uit van de financiële jaarstukken. 
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Artikel 39 
De algemene vergadering benoemt de technische commissie. Deze commissie 
is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

Artikel 39a 
Team samenstelling 
 
Binnen de vereniging wordt in beginsel gestreefd naar maximalisatie van het 
hockeyplezier voor elk spelend lid. Primaire taak van de vereniging is het 
aanbieden van hockeytraining en een passende wedstrijd competitie. Al het 
overige is belangrijk, maar uiteindelijk ondergeschikt aan de primaire taken.  
Aspiraties ten aanzien van prestaties en speelplezier kunnen per team sterk 
verschillen.  De Technische Commissie bepaalt de teamindeling en doet dit op 
basis van het Selectiebeleid dat door de Technische Commissie wordt 
opgesteld en door het bestuur wordt bekrachtigd (actuele versie staat op de 
website). 

Artikel 40  
De algemene vergadering benoemt een activiteitencommissie, bestaande uit 3 
of 5 leden;  een zaalhockeycommissaris of commissie.  Een lid van de 
activiteitencommissie  neemt voor en tijdens activiteiten plaats in de 
barcommissie. De commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. 

Jeugdcommissie en jeugdbestuur 

Artikel 41  
De algemene vergadering benoemt een jeugdcommissie bestaande uit een 
oneven aantal van tenminste 3 seniorleden waarvan 1 bestuurslid, de 
gedelegeerde voor de jeugd. Deze commissie staat onder voorzitterschap van 
dit bestuurslid. De jeugdcommissie is verantwoording verschuldigd aan het 
bestuur over alle zaken de jeugd betreffende. 

Artikel 42  
Het jeugdbestuur bestaat uit 5 leden en wordt jaarlijks door en uit juniorleden 
gekozen. Dit jeugdbestuur kan het bestuur of de jeugdcommissie adviseren en 
behulpzaam zijn bij alle zaken de jeugd betreffende. 

Verenigingsorgaan 

Artikel 43 
De algemene vergadering benoemt een  webmaster/redacteur  die 
verantwoordelijk is voor het redactiebeleid ten aanzien van het officieel orgaan 
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en het verschijnen daarvan. De procedure rond de benoeming geschiedt 
overeenkomstig artikel 33. 

Artikel 44 
In het officieel orgaan moet o.a. worden  vermeld 

a) opgave kandidaat-leden, nieuwe leden en donateurs etc. 
b) opzeggingen door leden; opzegging c.q. ontzetting en schorsing door 

bestuur 
c) agenda’s voor algemene vergaderingen  
d) verslagen van algemene vergaderingen  
e) besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig 

worden geacht en door de wet, statuten of reglementen worden vereist.  

HHR 

Artikel 45                                                                                                                    
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht in een 
algemene vergadering met voorafgaande kennisgeving aan de leden van de te 
behandelen wijzigingen. Een daartoe strekkend voorstel dient in de letterlijke 
tekst meegezonden worden in de convocatie als bedoeld in artikel 19 van de 
statuten. Zij behoeven voor hun aanneming een meerderheid van tenminste 
2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Zij zijn van kracht vanaf de dag, 
volgend op die, waarop de algemene vergadering haar goedkeuring aan de 
wijzigingen heeft gehecht of op een later door de algemene vergadering 
vastgestelde datum.  

Artikel 46                                                                                                                              
Door zijn/haar  toetreden tot de vereniging, verklaart ieder lid zich te 
onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en andere 
reglementen en bepalingen. 

Artikel 47                                                                                                                                   
In alle andere gevallen waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet 
voorziet, besluit het bestuur. Het is verplicht een dusdanige beslissing aan de 
eerstvolgende algemene vergadering voor te leggen. 

Leden (2) 

Artikel 48 
Uiterste opsteltermijn voor competitie wedstrijd nieuwe spelers 
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Een aspirant lid mag drie maal gratis een hoofdtraining* meemaken. 
(*hoofdtraining is niet de  facultatieve 2e training) Na drie trainingen zal het 
aspirant lid onder de voorwaarden van artikel 1 en 2 tot de vereniging 
toetreden.  Na daarna maximaal 9 hoofdtrainingen te hebben meegemaakt is 
de betreffende teamcoach verplicht om de speler in de competitiewedstrijden 
op te stellen met een evenredige speeltijd ten opzichte van de andere 
teamleden. Op naleving van deze regeling wordt door de Technische 
Commissie scherp toegezien en indien noodzakelijk actie ondernomen.      
 
Artikel 49 
Deelname aan competitiewedstrijden 
 
Een speler komt in competitiewedstrijden gerechtigd uit voor de MHC De 
Holestick indien deze onder de categorie Spelend Lid valt van de vereniging.  
Geen andere vorm van lidmaatschap geeft recht om uit naam van de vereniging 
te spelen. Leden die geen Spelend Lid zijn mogen niet meespelen. 
 
Artikel 50 
Verplichting tot zelfwerkzaamheid 
 
De vereniging verwacht van haar seniorleden een bepaalde inzet voor de 
vereniging. Voor de ouders/verzorgers van juniorleden geldt hetzelfde. Deze 
zelfwerkzaamheid is immers de enige methode om de contributie op een 
acceptabel niveau te houden. Ieders inzet is noodzakelijk om de hoeveelheid 
werk per persoon te minimaliseren. 
De inzet voor de vereniging is dan ook niet vrijwillig maar maakt integraal 
onderdeel uit van het lidmaatschap. Vanzelfsprekend wordt gestreefd naar 
ieders gemotiveerde medewerking.  
Indien seniorleden of ouders/verzorgers van juniorleden niet bereid zijn om 
inzet te plegen, zal dit aan het bestuur worden gerapporteerd. Op basis van de 
boven beschreven verenigingsfilosofie zal actie ondernomen worden. Een 
ongegronde weigering kan leiden tot sanctionering door het bestuur waarbij 
mogelijk artikel  5, 6 en 7 (inzake schorsing) aangesproken kunnen worden. 
 
Artikel 51 
Verbod op gebruik (foto)camera’s 

Het is een ieder ten strengste verboden om in de kleedkamers/doucheruimtes 
foto- en/of film opnamen te maken. Deze regel is ingesteld om elk mogelijk 
risico ten aanzien van verspreiding van beeldmateriaal te voorkomen. 
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Overtreding van deze regel zal onder de regeling van artikel 5, 6 en 7 uit het 
HHR gesanctioneerd worden.  

Geldmiddelen (2) 

Artikel 52 
Declaratievoorwaarden voor een hockeyteam trainer 
 
Een trainer met een trainerscontract heeft per geleverde hoofdtraining recht 
op een financiële vergoeding conform het trainerscontract. Er zijn voorwaarden 
verbonden aan de validatie/toekenning van deze vergoeding. 
De trainer dient een declaratie aan te leveren waarop vermeld staat: alle 
trainingsdata, voor welk team en de eventuele invalbeurten. De trainer is zelf 
verantwoordelijk voor een correcte, volledige en betrouwbare declaratie.  
De Technische Commissie behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs de 
aangeboden declaraties op juistheid te controleren. Aangetroffen 
onvolkomenheden worden gecorrigeerd.  Frauduleuze opgave zal onder de 
voorwaarden van artikel  5, 6 en 7 uit het HHR gesanctioneerd worden. 

Algemeen 

Artikel 53 
Goede doelen 
 
De vereniging laat ruimte voor de uitvoering van maximaal één goed doel actie 
per 12 maanden. De goede doelen moeten aan een aantal voorwaarden 
voldoen (geen uitputtende opsomming): 

a) Het doel moet vooral de jeugd aanspreken en hen “sociaal bewust” 
maken. 

b) Het doel moet in het algemeen belang zijn en bij voorkeur aan sport 
gerelateerd zijn. 

c) Het mag de vereniging niet belasten en deelname/inzet van de leden is 
op 100% vrijwillige basis. 

d) Het goede doel moet georganiseerd worden door een significante 
hoeveelheid leden van de club of een team. Geen “individuele cq 
eenman” acties. 

e) Een actie moet altijd vooraf worden goedgekeurd door en afgestemd 
met het bestuur. 

f) Het bestuur behoudt zich het recht voor om zonder specifieke opgave 
van redenen een actie te weigeren. 
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g) De vereniging is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor de 
resultaten van de goede doelen cq fondswerving. 

 

Scherpenzeel, 22 april 2014 

MHC De Holestick. 


