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Artikel 1 Algemeen
Lid 1
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering overeenkomstig het gestelde in
artikel 9 van de statuten en vult de statuten van de vereniging aan met regels en bepalingen die zorgen voor het
goed functioneren van de vereniging. Het bestuur en de
leden van de vereniging zijn verplicht zich aan dit reglement te houden.
Lid 2
Voorstellen tot wijziging kunnen worden ingediend door
het bestuur of door ten minste vijf stemgerechtigde leden
en dienen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering behandeld te worden. Voorstellen tot wijziging van dit
reglement dienen ten minste zeven dagen voor de algemene ledenvergadering ter kennis te worden gebracht
van de leden.
Lid 3
Dit reglement, alsmede de daarin aan te brengen wijzigingen vereisen een twee/derde meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen van de ledenvergadering en
is onmiddellijk na goedkeuring van kracht. Het bestuur is
verplicht om (wijzigingen in ) het huishoudelijk reglement
binnen veertien dagen na vaststelling via de website van
de vereniging ter kennis te brengen van de leden.
Artikel 2 Leden
Lid 1
De vereniging kent de volgende leden: aankomende leden,
junior leden, senior leden, gewone leden, leden van verdienste en ereleden.
Lid 2
Aankomende leden
Indien, na beoordeling van de Technische commissie, een
natuurlijk persoon die nog geen lid is, maar wel meetraint
voldoende technische basiskennis en vaardigheden
heeft om ijshockey te gaan spelen, kan deze persoon
het aankomend lidmaatschap aanvragen bij het bestuur.
Het aankomend lidmaatschap geeft recht op deelname
aan trainingen van een der teams van de vereniging. Een
aankomend lid kan deelnemen in een vriendschappelijke
wedstrijd als de Technische commissie hiervoor, eventueel
op verzoek van een coach, toestemming geeft. Het aankomend lidmaatschap duurt in principe tot het eind van het
seizoen waarin het lidmaatschap start.
Lid 3
Junior leden
Een ieder natuurlijk persoon kan, indien hij op 1 januari van
het verenigingsjaar de leeftijd van negentien jaren nog
niet heeft bereikt, junior lid worden van de vereniging, zulks
ter beoordeling van het bestuur. Junior leden worden door
het bestuur, na overleg met de Technische commissie,
toegelaten tot de trainingen van een der teams van de
vereniging en wedstrijden met dat team.
Lid 4
Senior leden
Een ieder natuurlijk persoon kan, indien hij op 1 januari
van het verenigingsjaar de leeftijd van negentien jaren
heeft bereikt, senior lid worden van de vereniging, zulks ter
beoordeling van het bestuur. Senior leden worden door het
bestuur, na overleg met de Technische commissie, toegelaten tot de trainingen van een der teams van de vereniging en wedstrijden met dat team.

Lid 5

Lid 6

Lid 7

Gewone leden
Zonder aan trainingen of wedstrijden deel te nemen, kan
een ieder natuurlijk persoon gewoon lid worden van de
vereniging, zulks ter beoordeling van het bestuur en middels een jaarlijks vast te stellen contributiebedrag.
Gewone leden die niet aan trainingen of wedstrijden
deelnemen kunnen, op basis van de door hem of haar
uitgeoefende functie binnen de vereniging en ter beoordeling van het bestuur, vrijstelling van contributie worden
verleend.
Leden van Verdienste
Het bestuur kan een lid of vrijwilliger benoemen tot lid van
verdienste. In aanmerking komen die leden/vrijwilligers,
die zich gedurende een groot aantal jaren onbezoldigd
en op verschillende gebieden zeer verdienstelijk hebben
gemaakt voor de vereniging. Een lid van verdienste is vrijgesteld van contributiebetaling.
Ere leden
Bij drie/vierde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen kan de algemene ledenvergadering, op
voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van minimaal
10 stemgerechtigde leden van de vereniging, natuurlijke
personen die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt, tot Erelid benoemen. Een erelid is
vrijgesteld van contributiebetaling.

Artikel 3 Sponsors en donateurs
Lid 1
Sponsoring: Ieder natuurlijk-of rechtspersoon kan zich
bij het bestuur aanmelden als sponsor van de vereniging.
Een sponsor levert een financiële en/of materiële bijdrage,
waar de vereniging een tegenprestatie tegenover stelt.
Vanwege sponsoring aangeboden middelen zullen niet
eerder worden geaccepteerd dan na goedkeuring van het
bestuur. Na instemming van het bestuur hebben sponsors
toegang tot de algemene ledenvergaderingen, maar hebben daarin geen stemrecht.
Lid 2
Donaties: Ieder natuurlijk-of rechtspersoon kan zich bij het
bestuur aanmelden als donateur van de vereniging. Een
donateur levert een financiële en/of materiële bijdrage,
waar de vereniging geen tegenprestatie tegenover stelt.
Indien de financiële en/of materiële bijdrage een door
de algemene ledenvergadering vastgestelde bijdrage te
boven gaat, hebben donateurs, na instemming van het
bestuur, toegang tot de algemene ledenvergaderingen,
maar hebben daarin geen stemrecht.
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Artikel 4 Aanmelding
Lid 1
Aanmelding als deelnemer aan de IJshockeyschool
geschiedt bij de voor dit doel door het bestuur aangewezen verenigingsofficial.
Lid 2
Aanmelding als gewoon lid geschiedt bij de secretaris of
ledenadministrateur van de vereniging.
Lid 3
Aanmelding als aankomend, junior-of senior lid geschiedt
bij de secretaris of ledenadministrateur van de vereniging
door middel van door het bestuur verstrekte formulieren, waarop naam, voornamen, adres, geboortedatum
en geboorteplaats, voorzien van een handtekening van
betrokkene, of in geval van minderjarigheid, voorzien van
een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger
van betrokkene en onder overlegging van een kopie van
een geldig identiteitsbewijs waarbij voor juniorleden deze
moet worden aangevuld met een kopie geldig identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger, waaruit
volledige naam, geboorteplaats, huidig adres, leeftijd en
nationaliteit blijkt, alsmede een recente pasfoto aan de
achterzijde voorzien van naam en geboortedatum (niet
van de wettelijke vertegenwoordiger).
Lid 4
Het gewone-, aankomende-, junior-en seniorlidmaatschap
wordt aangegaan voor telkens een verenigingsjaar, dat
loopt van 1 mei tot en met 30 april daaropvolgend, met
een stilzwijgende verlenging voor telkens een opvolgend
seizoen.
Lid 5
Voor aankomende leden is deze automatische verlenging niet van toepassing. Zij zullen aan het einde van
het seizoen waarin zij aankomend lid zijn geweest vanuit
het bestuur worden benaderd voor verlenging van hun
lidmaatschap. Indien het lid verlengt zal dit automatisch
geldend zijn voor het opvolgend seizoen.
Lid 6
Aanmelding als lid resulteert niet automatisch in een lidmaatschap, maar wordt ter acceptatie beoordeeld door
het bestuur in overleg met de Technische commissie en
getoetst bij IJshockey Nederland.
Artikel 5 Opzegging lidmaatschap
Lid 1
Opzegging van het aankomend- en gewoon lidmaatschap
dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
Lid 2
Opzegging van het junior-of senior lidmaatschap dient
schriftelijk te geschieden bij de secretaris en is mogelijk
tot uiterlijk 14 dagen na de algemene ledenvergadering,
of, indien anderszins verzocht, ter beoordeling van het
bestuur.
Lid 3
Met inachtneming van de transferreglementen van
IJshockey Nederland, dient een verzoek overschrijving
voor een volgend seizoen naar een andere vereniging
schriftelijk te geschieden aan de secretaris. Overschrijving
naar een andere vereniging kan pas dan geschieden wanneer voldaan is aan de door IJshockey Nederland hieraan
gestelde voorwaarden en na goedkeuring van de beide
besturen van de betrokken verenigingen.

Lid 4

Lid 5

Lid 6

Het lidmaatschap beëindigt door:
a. Schriftelijke opzegging bij de secretaris
b. Schriftelijke opzegging namens de vereniging
door de secretaris
c. Overlijden
d. Royement, op voorstel het bestuur, uitgesproken door
de algemene ledenvergadering
Het bestuur zegt het lidmaatschap, namens de vereniging op:
a. Ingeval het lidmaatschap van de IJshockey Nederland
van een verenigingslid wordt beeindigd
b. Ingeval redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
c. Ingeval daartoe een besluit door de algemene leden
vergadering is genomen
Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten
van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt, dan wel het lid blijk geeft van sociaal
onaanvaardbaar gedrag.

Artikel 6 Contributie
Lid 1
De contributie voor de verschillende lidmaatschappen
wordt, op grond van een voorstel door het bestuur, vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De voor
een verenigingsjaar vastgestelde contributiebedragen,
alsmede de wijze waarop deze kunnen worden voldaan,
worden gepubliceerd op de website en is te allen tijde
opvraagbaar bij de secretaris van de vereniging.
Lid 2
Voor 1 oktober van het verenigingsjaar dient tenminste
50% van de vastgestelde contributie betaald te zijn, het
resterende bedrag uiterlijk 1 december van het verenigingsjaar. Een nieuw lid dat zich aanmeldt na 1 december
zal de vastgestelde contributie naar rato contributie
plichtig zijn en uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst
contributiefactuur moeten voldoen
Lid 3
Beëindiging van het lidmaatschap na 14 dagen na de
algemene ledenvergadering en plaatsing nieuwe contributiebedragen op de website, geeft geen recht op restitutie
van contributie c.q. ontheft het lid niet van de plicht tot het
volledig voldoen van de contributie.
Lid 4
Het niet of niet-tijdig voldoen aan de verplichting tot contributiebetaling leidt automatisch tot schorsing van het
lid. Van deze schorsing wordt het betreffende lid schriftelijk door het bestuur op de hoogte gesteld. Tijdens deze
schorsing wordt het betreffende lid de toegang tot de
ijsvloer ontzegd. De schorsing wordt opgeheven nadat alle
achterstallige contributiebedragen zijn voldaan.
Lid 5
Alle in-en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiend uit het
niet of niet-tijdig voldoen aan de verplichting tot contributiebetaling, komen voor rekening van het betreffende lid.
Lid 6
Restitutie van de contributie wordt alleen verleend in zeer
bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij het
bestuur.
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Artikel 7 Het bestuur
Lid 1
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het
besturen van de vereniging en het vertegenwoordigen van
de vereniging naar buiten.
Lid 2
De leden van het bestuur worden tijdens een algemene
ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, voor een
periode van drie jaar gekozen door de aanwezige stemgerechtigde leden.
Lid 3
Kandidaatstelling van bestuursleden dient schriftelijk tot
een uur voor aanvang van de ledenvergadering, vergezeld
van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat een
eventuele benoeming zal worden aanvaard en voldaan
wordt aan de statutair aan bestuursleden gestelde voorwaarden, te worden ingediend bij de secretaris der vereniging. Slechts bij het ontbreken van voldoende kandidaten
is opgave tijdens de vergadering mogelijk.
Lid 4
De bestuursfuncties worden door de bestuursleden
onderling verdeeld. Het bestuur kiest uit haar midden
tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormend het dagelijks bestuur dat
wordt belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
Lid 5
Het bestuur neemt bij de vervulling van zijn taak de
grenzen in acht, welke in wettelijke- en bondsbepalingen
ten aanzien van verenigingen in het algemeen en van
ijshockeyverenigingen in het bijzonder zijn gesteld.
Lid 6

Lid 7

Lid 8
Lid 9

Lid 10

Lid 11

Het bestuur is bevoegd op te treden ter vertegenwoordiging van de leden der vereniging, zonder dat hierdoor de
individuele rechten en verplichtingen van de leden wordt
tekort gedaan.
Het bestuur is, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechte.
Ingeval van een tussentijdse vacature kan het bestuur
onder zijn verantwoordelijkheid bestuurstaken delegeren
aan niet-bestuursleden.
Een bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen
wegens handelen in strijd met de wet, de statuten,
reglementen en/of besluiten van de vereniging, alsmede
wanneer hij de belangen van de vereniging niet naar
behoren behartigt.
De leden van het bestuur treden na drie jaar af op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar kunnen zich direct
weer herkiesbaar stellen.

Artikel 8 Algemene Ledenvergadering
Lid 1
Eenmaal per jaar, en wel binnen 3 maanden na het eind
van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Een bijzondere algemene ledenvergadering wordt gehouden zo dikwijls als het bestuur
dit noodzakelijk acht, dan wel indien tenminste tien leden
een met redenen omkleed verzoek daartoe bij het bestuur
indient. Het bestuur kan tot uitstel van de (bijzondere)
algemene ledenvergadering besluiten indien dit noodzakelijk is om de leden een completer beeld te bieden van de
uitkomsten van het afgelopen verenigingsjaar en of voor
de plannen voor het volgend verenigingsjaar.
Lid 2
De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen
door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan
de leden, tenminste veertien dagen tevoren.
Lid 3
Stemrecht in de ledenvergaderingen hebben de junior
leden, senior leden, gewone leden, leden van verdienste en
ere leden, met dien verstande dat de leeftijd van zestien
jaren moet zijn bereikt. Het stemrecht van in dit artikel
bedoelde leden kan, indien de leeftijd van zestien jaren nog
niet is bereikt, worden uitgeoefend door de wettelijke vertegenwoordiger van dat lid. Leden tussen hun zestiende
en achttiende levensjaar kunnen hun stemrecht laten uitoefenen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Indien zij
hier geen gebruik van maken zijn zij volledig stemgerechtigd vanaf hun zestiende jaar.
Lid 4
Over personen wordt schriftelijk gestemd met gebruikmaking van door het bestuur verstrekte blanco, gesloten
en ongetekende stembriefjes. Voor de totstandkoming
van een besluit omtrent personen is de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereist. Ingeval
een keuze tussen personen moet worden gemaakt wordt,
indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen op een der personen is uitgebracht,
opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten met de
meeste stemmen in de eerste stemronde.
Voor toepassing van dit lid worden personen, die blanco
stembriefjes of ongeldige stembriefjes hebben ingeleverd,
geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.
Lid 5
Over zaken wordt mondeling gestemd. Besluiten over
zaken worden genomen met volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 9 Gedragscode
Het bestrijden van ongewenst en/of onsportief gedrag op
en rond de ijsvloer, dient een aanhoudende zorg van het
bestuur te zijn. Daartoe stelt het bestuur een gedragscode
op die bekend wordt gesteld op de website. Ongewenst
gedrag door leden begaan op of rondom de ijsvloer welke
in teamverband worden bezocht, moet door de coach terstond aan het bestuur worden gemeld.
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Artikel 10 Reglement strafcommissie
Lid 1
De vereniging beschikt over een reglement strafcommissie IJ.H.C. Dordrecht Lions. Het gestelde in artikel 1
over het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is
overeenkomstig van toepassing voor het reglement
strafcommissie.
Lid 2
Aan leden opgelegde boetes door de tuchtcommissie van
IJshockey Nederland en kosten verbonden aan het bijeenkomen van de tuchtcommissie van IJshockey Nederland
voor een aan een lid opgelegde straf worden, tenzij het
bestuur anders beslist, op het lid verhaald.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Lid 1
Het bestuur en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor
de directe en/of indirecte gevolgen van deelname van
leden aan verenigingsactiviteiten van welke aard dan ook,
tenzij sprake is van schade veroorzaakt door opzet en of
grove schuld door het bestuur. Leden zijn hier zelf voor
aansprakelijk.
Lid 2
Alle leden verrichten binnen en buiten de vereniging alle
handelingen op basis van vrijwilligheid. Alle leden die
ijshockey spelen, dan wel personen die functies binnen
de vereniging verrichten (clubofficials, bestuursleden,
coaches, trainers en teamleiders) zullen eventueel letsel
bij hun eigen verzekering claimen dan wel dit letsel voor
eigen rekening nemen.

Artikel 12 Geschillen
Lid 1
Indien tenminste een derde van de leden van het bestuur
daarom schriftelijk verzoekt, kan de ledenvergadering
besluiten tot ontbinding van het bestuur. Een besluit tot
ontbinding van het bestuur door de algemene ledenvergadering vereist een volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Lid 2
Indien tenminste een derde van de stemgerechtigde leden
van de vereniging daarom schriftelijk verzoekt kan de
ledenvergadering besluiten tot ontbinding van het bestuur.
Een besluit tot ontbinding van het bestuur door de algemene ledenvergadering vereist een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Lid 3
Leden van het ontbonden bestuur kunnen zich terstond
herkiesbaar stellen.
Lid 4
Indien er sprake is van een geschil over de toepassing van
dit reglement tussen bestuursleden, beslist de volstrekte
meerderheid van het bestuur. Hierbij houdt echter elk der
bestuursleden het recht daarover een uitspraak te vragen
van de ledenvergadering.
Lid 5
Indien er sprake is van een geschil over de toepassing van
dit reglement tussen het bestuur en een der leden van
de vereniging, beslist de volstrekte meerderheid van het
bestuur. Indien het betrokken lid daarom echter verzoekt
kan het bestuur advies vragen aan een voor dit doel in te
stellen commissie, waaraan zowel leden als bestuursleden
kunnen deelnemen. Adviseert deze commissie anders dan
het bestuursstandpunt, dan kan een uitspraak worden
gevraagd van de algemene ledenvergadering.
Artikel 13 Slotbepalingen
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet
voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld te Dordrecht op de algemene ledenvergadering van 14 juni 2017
De Voorzitter

De Secretaris

De Penningmeester

Bertine Veenhuizen

Ron Martens		Gerlinda Werkman
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