Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Artikel 1 ‐ Algemene bepalingen
1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te noemen "de Bedrocks " is
bij notariële akte opgericht op 23 december 1987 en is gevestigd te Emmen.
2) Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van
de Bedrocks.
3) De statuten, het huishoudelijk reglement en de door het bestuur vastgestelde nadere
bepalingen, vormen tezamen de spelregels van onze vereniging.

Artikel 2 – Leden
1) De Bedrocks bestaat uit leden, juniorleden, ereleden, begunstigers en leden van verdienste.
2) Spelende leden worden ingedeeld in de volgende categorieën:
Beeball 5 t/m 7 jarigen
Pupillen honkbal 8 t/m 12 jarigen
Aspiranten softbal en honkbal 13 t/m 15 jarigen
Junioren honkbal 16 t/m 21 jarigen
Senioren honkbal 16 jaar en ouder
Dames softbal 16 jaar en ouder
Recreanten softbal
3) Het bestuur kan op voordracht van de sporttechnische commissie besluiten af te wijken van deze
indeling, mits niet in strijd met de door de bond vastgestelde regels.
4) Niet‐spelende leden worden gelijk gesteld aan begunstigers.

Artikel 3 ‐ Het lidmaatschap
1) Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk op een door het bestuur vastgesteld inschrijfformulier.
Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Voor jeugdleden dient het
formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

2) Bij inschrijving is inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld wordt nader bepaald
door het bestuur. Deze kosten dienen bij de inlevering van het inschrijfformulier te worden
voldaan.
3) Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de Bedrocks worden toegelaten,
worden aangemeld bij de KNBSB.
4) Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden aan het secretariaat, tenminste vier weken voor
het einde van een kwartaal. E‐mail, mits bevestigd door het secretariaat, wordt als gelijkwaardig
aangemerkt .

Artikel 4 – Contributie
1) De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
2) Contributies worden per kwartaal geïnd via automatische incasso. Op het inschrijfformulier
moeten bankgegevens worden ingevuld en een handtekening worden geplaatst voor een
machtiging voor automatische incasso. Zolang een lid geen machtiging tot automatische incasso
heeft afgegeven, is dit lid uitgesloten van de competitie en van trainingen. De verplichting tot
contributiebetaling als competitie‐spelend lid blijft wel bestaan.
3) Betaling van de contributie – op andere wijze dan genoemd onder artikel 4.2 – is uitsluitend
mogelijk na overleg met de penningmeester en na goedkeuring van het bestuur.
4) Wanneer een incassering om welke reden dan ook wordt geannuleerd, blijft de
betalingsverplichting bestaan en wordt gehandeld volgens de door het bestuur vastgestelde
nadere bepalingen.

Artikel 5 – Het Bestuur
1) Het bestuur zorgt voor de taakomschrijvingen van bestuursfuncties, commissies en overige
functies binnen de Bedrocks. Deze worden vastgelegd in de nadere bepalingen.
2) Verkiezing, stemming en zittingsduur is vastgelegd in de statuten. Het rooster van aftreding is
een nadere bepaling van het bestuur.

Artikel 6 – Reglement en nadere bepalingen
1) In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het
verenigingsbestuur. Het bestuur beslist zo nodig ook over de uitleg van de bepalingen in statuten
en huishoudelijk reglement.
2) Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen door het bestuur tenminste vier
weken voor een algemene ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt te worden. Deze
wijzigingen treden in werking de eerste dag van de maand volgende op die, waarin een algemene
ledenvergadering ze heeft goedgekeurd.
3) Het bestuur kan waar dat is opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement besluiten
om nadere bepalingen vast te stellen. Het bestuur raadpleegt voordat zij van deze bevoegdheid
gebruik maakt indien mogelijk de algemeen ledenvergadering.

Artikel 7‐ Kleding
1) Competitiewedstrijden worden gespeeld in het door de Bedrocks vastgestelde tenue. Vaststelling
van het tenue gebeurt in de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan besluiten dat, vanwege
zwaarwegende belangen mag worden afgeweken van het vastgestelde tenue.
2) Spelers betalen zelf de aanschaf van het vastgestelde wedstrijdtenue. Spelers die tijdens het
speelseizoen lid worden, zijn vrijgesteld van de verplichting het vastgestelde tenue te dragen
tenzij dit in strijd is met wedstrijdregels of andere bepalingen van de bond.
3) Bij representatieve activiteiten kan het dragen van het tenue worden verplicht.
4) Tijdens trainingen wordt geschikte kleding gedragen een en ander ter beoordeling van de
trainer. Kleding en/of sieraden die een gevaar kunnen vormen voor de drager of anderen zijn niet
toegestaan.
5) Scheidsrechters die vanuit de vereniging worden opgesteld , dragen persoonlijke
beschermingsmiddelen en neutrale kleding, niet zijnde een clubtenue.

Artikel 8 – Wedstrijden en trainingen
1) Spelers dienen aanwezig te zijn op het tijdstip dat door de Coach /trainer is bepaald. Bij te laat
komen kan de coach/trainer besluiten dat niet aan de training /wedstrijd mag worden
deelgenomen.
2) Spelers die verhinderd zijn moeten de trainer/coach op de binnen het team afgesproken wijze
tijdig informeren.
3) Spelers volgens aanwijzingen en instructies van de coach/trainer op.
4) De trainer/coach werkt volgens de vastgestelde taakomschrijving en is onder andere
verantwoordelijk voor de wedstrijdopstelling.
5) Na afloop van wedstrijden en trainingen wordt het veld of de zaal netjes achtergelaten en
onderhouden volgens de door groundsman vastgestelde aanwijzingen
6) Op het veld en in de dugouts mag niet worden gerookt of alcohol worden gedronken tijdens
wedstrijden of trainingen. Deelname onder invloed van alcohol of drugs is niet toegestaan, e.e.a
is ter beoordeling van de trainer/coach of scheidsrechter.
7) De trainer / coach mag sancties opleggen als de speler aanwijzingen of opgedragen taken niet of
onvoldoende uitvoert
8) Boetes die de Bond oplegt wegens persoonlijke overtreding(en) van een lid van de Bedrocks zijn
voor rekening van dat lid. Het bestuur kan besluiten aanvullende sanctionerende maatregelen op
te leggen.

Artikel 9 – Verplichtingen
1) Elk lid van de Bedrocks moet bereid zijn om taken uit te voeren die nodig zijn om de Bedrocks
leefbaar en gezond te houden.
2) Alle meerderjarige spelers, die meer dan 2 seizoenen de sport hebben beoefend, zijn verplicht
om ook wedstrijdbegeleidende taken uit te voeren zoals scoren en scheidsrechteren
3) Leden die zich ontrekken aan taken kunnen worden gestraft door uitsluiting van deelname aan
een of meer thuiswedstrijden. Deze sanctie kan alleen door het bestuur worden opgelegd.
4) Het ontrekken aan taken kan ook worden bestraft door oplegging van een financiële sanctie. De
sanctie kan door het bestuur worden opgelegd. Daartoe worden zo nodig nadere
bestuursbepalingen opgesteld.
5) Van ouders/verzorgers van minderjarige leden wordt verwacht dat ook zij taken uit te voeren
die nodig zijn om de Bedrocks leefbaar en gezond te houden.
6) Taken en verplichtingen worden uitgewerkt in nadere bepalingen en vastgesteld door het
bestuur.

Artikel 10 – Gedragingen
1) Iedereen is welkom bij de Bedrocks ongeacht achtergrond of maatschappelijke status. Leden
gaan in en buiten het veld op respectvolle wijze met elkaar om.
2) Het bij zich hebben van drugs of het dragen van wapens is niet toegestaan .
3) In het veld staan prestaties niet altijd bovenaan maar is plezier in het spel van groot belang.
Buiten het veld benaderen we tegenstanders als liefhebbers van de dezelfde sport. Als er toch
omgangsvormen worden gebruikt die niet passend zijn zullen we elkaar daar op aanspreken.
4) Om misbruik van jongeren te voorkomen verlangen we van trainers en coaches van jeugdteams
binnen 4 weken na aanvang van de werkzaamheden een verklaring omtrent gedrag (VOG). Het
aanvragen van een VOG gebeurt zo mogelijk digitaal, de kosten voor aanvragen VOG worden
vergoed door de Bedrocks. VOG’s worden ingediend bij de voorzitter.
5) Voor ongewenste omgangsvormen met een seksueel karakter sluiten we aan bij de bond
aanvaarde gedragregels ter preventie van seksuele intimidatie.
Zie: Tuchtreglement Seksuele Intimidatie KNBSB vastgesteld door de bondsraad 5 oktober 2013
6) Een door de algemene ledenvergadering aan te stellen vertrouwenspersoon is beschikbaar als
klankbord voor klachten over gedragingen en kan leden adviseren over verdere stappen. Hij/zij
zal ook het bestuur in algemene zin adviseren over gedragingen.
7) Het bestuur kan besluiten om te sanctioneren als mensen bij de Bedrocks zich niet houden aan
onze omgangsvormen. Dit kan variëren van uitsluiting van een thuiswedstrijd tot ontzegging van
het lidmaatschap overeenkomstig artikel 6 , lid 1 onder b van de statuten. Daarnaast zal het
bestuur in geval van seksueel misbruik melding maken bij de bond zodat opname in een
registratielijst op basis van een vastgestelde tuchtprocedure kan plaatsvinden.

Artikel 11 – Kantine
1) Voor de kantine zijn leidinggevenden aangewezen door het bestuur en er is een
bestuursreglement als bedoeld in de Drank en Horecawetgeving vastgesteld. Leidinggevende zijn
opgeleid en de kantine is overeenkomstig de vergunning in werking. De openingstijden worden
nader door het bestuur bepaald alsmede de tijden dat alcohol mag worden geschonken. In de
kantine mag niet worden gerookt.

2) Kantinedienst medewerkers krijgen een instructies over de kantine en over verantwoord
alcoholgebruik . Kosten hiervoor zijn voor rekening van de vereniging.

Secretaris K. ten Hoor

Voorzitter W. Boonstra

Besproken in het bestuur, de ledenvergadering van 19 maart 2013 en vastgesteld tijdens de leden
vergadering in de titel.

