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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

van badmintonvereniging “OnderOns”  

Naam, zetel en duur 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam Badmintonvereniging “OnderOns”. 

Zij is gevestigd te ’s Gravenhage en aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Met betrekking tot de leden 

Artikel 2 

1. OnderOns kent 4 categorieën leden: 

a. Competitiespelers; 

Leden die de badmintonsport hoofdzakelijk competitief beoefenen, trainen voor en 

deelnemen aan een externe competitie georganiseerd door Badminton Nederland. 

b. Recreanten; 

Leden die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefenen met de 

mogelijkheid deel te nemen aan een externe competitie georganiseerd door 

Recreatieve Competitie Zuid-Holland. 

c. Vrijdagochtend-recreanten; 

Leden die in hoofdzaak vrijdagochtend spelen en niet deelnemen aan externe 

competities. 

d. Jeugd; 

Leden die bij het begin van het verenigingsjaar 18 jaar of jonger zijn, ongeacht of zij 

trainen voor dan wel deelnemen aan een externe competitie. 

2. De leden zijn verplicht wijzigingen in hun contactgegevens zoals adres, telefoon en 

emailadres schriftelijk of via e-mail door te geven aan de secretaris. 

3. Mededelingen en andere stukken, toegezonden aan de van hen bij de secretaris bekende 

adressen, zijn voor de leden bindend. 

4. De leden, met uitzondering van de Jeugdleden en Vrijdagochtend-recreanten, zijn verplicht 

enkele malen per jaar bardienst te draaien. 

5. De leden gaan akkoord met publicatie van foto- en filmmateriaal waarop zij staan met 

betrekking tot OnderOns activiteiten en evenementen op de website en in het clubblad. 

6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het 

verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzeggingen 

dienen derhalve voor 4 juli van het lopende jaar schriftelijk of via e-mail worden doorgeven  

aan de secretaris 

Met betrekking tot het bestuur 

Artikel 3 
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1. Naast de voorzitter worden door de ALV de volgende bestuursleden in functie gekozen: 

penningmeester, secretaris, coördinator competitiespelers, coördinator recreanten, 

coördinator vrijdagochtendrecreanten en coördinator jeugd. 

Bij een eventuele vacature wordt de functie waargenomen door een van de overige 

bestuursleden. 

2. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaren. Ieder bestuurslid is aan het 

eind van deze periode herkiesbaar voor een volgende termijn. 

3. Ten behoeve van de continuïteit wordt het volgende rooster van aftreden aangehouden: 

a. 2021, 2024 etc.: voorzitter en de leden t.b.v. de vrijdagochtendrecreanten en de 

jeugd 

b. 2022, 2025 etc.: penningmeester en het lid t.b.v. de recreanten 

c. 2023, 2026 etc.: secretaris en het lid t.b.v. competitiespelers 

Bij tussentijdse aftreding en benoeming neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de 

plaats van zijn voorganger in.  

Met betrekking tot de voorzitter 

Artikel 4 

1. De voorzitter leidt de vergaderingen en verleent het woord in de volgorde, waarin het 

gevraagd wordt. De voorzitter is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over 

hetzelfde onderwerp het woord te verlenen. 

Met betrekking tot de secretaris 

Artikel 5 

1. De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen bij, zorgt dat de 

bestuurs- en overige leden tijdig voor de vergadering worden bijeengeroepen en voert alle 

correspondentie van de vereniging. 

2. De secretaris houdt het ledenregister bij. 

3. De secretaris is verplicht kopie te houden van alle stukken die van de vereniging uitgaan. 

4. De secretaris is, behoudens goedkeuring van de voorzitter, bevoegd om onder zijn 

verantwoording gedeelten van zijn taak over te dragen aan een tweede secretaris.  

Met betrekking tot de penningmeester 

Artikel 6 

1. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen der 

contributies, donaties en andere vorderingen.  

2. De penningmeester zorgt er voor dat de penningmeester geen grotere bedragen in 

kontanten in kas heeft dan € 500,-. Het meerdere wordt door de penningmeester gestort op 

de bank- en girorekening der vereniging.  

3. De penningmeester is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de ledenvergadering 

te benoemen kascommissie te overleggen en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. 
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4. De penningmeester is, behoudens goedkeuring van de voorzitter, bevoegd om onder zijn 

verantwoording gedeelten van zijn taak over te dragen aan een tweede penningmeester.  

Met betrekking tot de ledenvergadering 

Artikel 7 

1. Een algemene vergadering kan alleen doorgang vinden als er ten minste 20 stemgerechtigde 

leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. 

2. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening 

over de geldigheid van de stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering of het 

stembureau indien dit aanwezig is. Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam 

van één van de gestelde kandidaten, zijn van geen waarde. 

Regelingen jaarlijkse bijdrage 

Artikel 8 

1. Op grond van artikel 8 van de statuten kunnen bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting 

verschillende jaarlijkse bijdragen vastgesteld worden voor elk van de verschillende 

categorieën leden. 

2. Nieuwe leden die gedurende het verenigingsjaar lid worden zijn gehouden voor het restant 

van dat jaar een evenredig deel van de voor hun categorie van toepassing zijnde jaarlijkse 

bijdrage te betalen. Het deel is gelijk aan het aantal resterende dagen in het verenigingsjaar 

exclusief zomerstop vanaf de inschrijfdatum gedeeld door het totaal aantal dagen in het 

verenigingsjaar exclusief zomerstop. Dit betekent dat de zomerperiode niet meegeteld 

wordt. 

3. Voor leden die gedurende het verenigingsjaar wisselen van categorie naar een categorie 

waarvoor een lagere jaarlijkse bijdrage geldt dan wordt een evenredig deel terug betaald. In 

het geval voor de nieuwe categorie een hogere jaarlijks bijdrage geldt, is het lid gehouden 

een evenredig deel aan bijdrage extra te betalen.    

 

Artikel 9 

1. Afhankelijk van de aangegeven voorkeur van het lid, wordt de jaarlijkse bijdrage voor het 

lopende verenigingsjaar geïnd in de maand augustus ineens of in vier gelijke maandelijkse 

termijnen in augustus, september, oktober en november. Een lid kan zijn voorkeur wijzigen 

door schriftelijk mededeling aan de secretaris. Een wijziging is van toepassing vanaf het 

volgende verenigingsjaar. Indien het lid geen expliciete voorkeur heeft aangegeven, wordt 

uitgegaan van een voorkeur voor inning ineens. 

 

Artikel 10 

1. Regeling Tijdelijk Niet Spelen  
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a. Een lid kan de status tijdelijk niet spelen (TNS) aanvragen. Gedurende deze periode is 

het lid niet gerechtigd tot het spelen van badminton bij of namens OnderOns, maar 

behoudt voor het overige alle rechten en plichten behorend bij het lidmaatschap. 

b. De TNS status begint op de door het lid aangegeven datum, maar niet eerder dan de 

datum waarop het bestuur de schriftelijke TNS aanvraag door of namens het lid 

heeft ontvangen. 

c. De TNS status eindigt wanneer het lid dit zelf aangeeft bij het bestuur of indien het 

bestuur constateert dat het lid weer meespeelt. 

d. Als de TNS periode 6 maanden of langer duurt of heeft geduurd ontstaat het recht 

op 50% korting op de jaarlijkse bijdrage. 

e. Indien recht op korting is ontstaan, wordt deze korting verrekend met de jaarlijkse 

bijdrage van het opvolgende verenigingsjaar. Een andere verrekening of uitkering is 

niet mogelijk. 

 

Artikel 11 

1. Regeling studentenkorting 

a. Scholieren en studenten ontvangen korting op hun jaarbijdrage. De korting wordt 

per categorie vastgesteld door de ALV. 

b. Onder scholier / student wordt verstaan: een lid dat bij aanvang van het lopende 

verenigingsjaar 19 tot en met 25 jaar oud is en voltijds les krijgt / studeert aan een 

middelbare school, MBO, HBO of universiteit. Hij dient dit bij aanvang van het 

verenigingsjaar aan te tonen middels overlegging van een door het instituut 

afgegeven inschrijvingsbewijs. 

2. Regeling Ooievaarspas 

a. Leden die in bezit zijn van de Ooievaarspas van de gemeente Den Haag krijgen 

korting op hun jaarbijdrage. Deze korting is gelijk aan het deel van de bijdrage die 

door de gemeente vergoed wordt. 

b. Om in aanmerking te (blijven) komen voor deze korting moet het lid jaarlijks zijn 

Ooievaarspas door de penningmeester laten scannen  

Speeldagen en tijden 

Artikel 12 

1. De vereniging biedt op een aantal vaste dagen de mogelijkheid tot training, 

competitiewedstrijden en vrij spelen. De standaard indeling hiervan is: 

a. Maandagavond 20:30 – 23:00 uur 

Vrij spelen voor alle seniorleden, training voor competitieteams 

b. Woensdagavond 20:30 – 23:00 uur 

Vrij spelen en training voor Recreanten  

Vrij spelen voor Recreanten en Competitieleden 
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c. Donderdagavond 18:30 – 22:00 uur 

Training voor Competitieleden en Jeugd (selectie) 

Vrij spelen voor Competitieleden en Recreanten 

d. Vrijdagochtend 09:30 – 12:00 uur 

Vrij spelen en training voor Vrijdagochtend-recreanten 

e. Zaterdagmiddag 12:00 – 18:00 uur 

Training en vrij spelen voor Jeugd 

Competitiewedstrijden voor Competitieleden en Jeugd 

2. Zowel op woensdag als op donderdagavond kunnen er banen gereserveerd worden voor het 

spelen van competitiewedstrijden. 

3. In voorkomende gevallen,  bijvoorbeeld speciale activiteiten en toernooien, kan hiervan 

afgeweken worden. Dit zal vooraf naar de leden gecommuniceerd worden. 

 

Slotbepalingen 

Artikel 13 

1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in 

behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep als bedoeld in artikel 19 

van de statuten. 

 

2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

 

 


