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Huishoudelijkreglement
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Art.1

De vereniging draagt de naam: Castricumse Rugby Club

Art.2

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de rugbysport

Art.3

Het verenigingsjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni daaraanvolgend. Het
financiële verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 december
daaraanvolgend

Hoofdstuk 2 - Leden
Art.4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

De vereniging kent:
Ereleden
Leden van verdienste
Gewone leden, ouder dan 18 jaar
Colts, van 16 tot en met 18 jaar
Juniors, van 14 tot en met 16 jaar
Cubs, van 12 tot en met 14 jaar
Mini’s, van 10 tot en met 12 jaar
Benajmins, van 8 tot en met 10 jaar
Turven, van 6 tot en met 8 jaar
Guppen, van 4 tot en met 6 jaar
Verenigingsleden (niet-spelende leden)

Art.5

Ereleden zijn diegenen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging en op een jaarlijkse, bijzondere of algemene ledenvergadering op voorstel
van het bestuur of tenminste vijf leden met een meerderheid van 2/3 van de
uitgebrachte geldige stemmen zijn benoemd.

Art.6

Leden van Verdienste worden benoemd door het bestuur. Algemene kennisgeving
van de benoeming volgt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering..

Art.7

Vereningsleden (niet-spelende leden) zijn die leden, die niet deelnemen aan
wedstrijden van de vereniging, maar voorts een zelfde positie innemen als de gewone
leden.

Art.8

Het bestuur behoudt zich het recht voor, personen die handelingen hebben verricht
in strijd met het streven en de belangen van de vereniging niet tot het lidmaatschap
van de vereniging toe te laten.
Rechten

Art. 9 Ereleden hebben als zodanig geen financiële verplichtingen tegenover de vereniging.
Indien zij niet tevens gewoon lid zijn, hebben zij slechts een adviserende stem.
Art.10 Leden genoemd in Art. 4 onder b, c en d hebben het recht :
a. van stemmen
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b. van het deelnemen aan wedstrijden van de vereniging, e.e.a. in overleg met de
trainer
c. van toegang tot de lokalen, wedstrijden en bijeenkomsten van de vereniging
d. tot het bijwonen van jaarlijkse, bijzondere of algemene ledenvergaderingen
e. tot het indienen van voorstellen
Art.11 Leden genoemd in Art. 4 onder e, f, g, h, i hebben het recht:
a. tot het deelnemen aan wedstrijden van de vereniging, e.e.a. in overleg met de
training
b. van toegang tot de lokalen, wedstrijden en bijeenkomsten van de vereniging
Art.12
a.
b.
c.
d.

Vereningsleden (niet spelende leden) hebben het recht :
van stemmen
van toegang tot de lokalen, wedstrijden en bijeenkomsten van de vereniging
tot het bijwonen van jaarlijkse, bijzondere of algemene ledenvergaderingen
tot het indienen van voorstellen
Verplichtingen

Art.13 Om als lid toe te treden moet de kandidaat hiertoe het verzoek doen aan de
ledenadministratie. Overschrijvingen tussen rugby verenigingen dienen volgens de
NRB regels, welke staan in het Voorschrift Wedstrijd Wezen uitgevoerd te worden..
Art.14 Alleen om de in Art. 8 genoemde reden kan het lidmaatschap geweigerd worden.
Art.15 Een wegens wanbetaling geroyeerd lid kan pas dan weer lid worden, wanneer de
oude schuld betaald is.
Art.16 Een lid dat bedankt voor het lidmaatschap van de vereniging en niet aan zijn
financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, kan pas dan weer lid
worden, wanneer de oude schuld is betaald.
Art.17 Alle besluiten, welke door de jaarlijkse, bijzondere of algemene ledenvergadering zijn
genomen, zijn bindend voor alle leden, ongeacht of zij bij het nemen van die besluiten
al dan niet tegenwoordig waren. De leden zijn gehouden tot een goede uitvoering
daarvan mede te werken.
Art.18 Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging, kennis te dragen van de
bepalingen van de Statuten en Reglementen en zich daaraan te onderwerpen.
Art.19 Moedwillige beschadiging van eigendommen van de vereniging of van de door haar
in bruik- of huurleen genomen goederen of lokalen, komt voor rekening van de
dader(s). De schadevergoeding wordt door het bestuur bepaald.
Art.20 Verandering van adres moet binnen 14 dagen aan de ledenadministratie worden
meegedeeld.
Beëindiging
Art.21 Het lidmaatschap eindigt door:
a. Overlijden.
b. Schriftelijke (d.w.z. per brief of email) opzegging aan de ledenadministratie, waarbij
het lidmaatschap als geëindigd wordt beschouwd met ingang van het volgende
verenigingsjaar.
c. Vervallen verklaring door het bestuur wegens wanbetaling.
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d. Vervallen verklaring door het bestuur om andere dan onder c. genoemde reden,
behoudens beroep na schriftelijk aanzeggen van de vervallen verklaring op de
jaarlijkse, bijzondere of algemene ledenvergadering.
Een lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, heeft het recht van beroep op de
eerstvolgende ledenvergadering. Een overeenkomstig dit Art. sub c. en d. uit het
lidmaatschap vervallen verklaard lid, moet binnen een maand na ontzetting uit het
lidmaatschapschriftelijk aan het bestuur kennis geven, dat hij op de eerstvolgende
jaarlijkse, bijzondere of algemene ledenvergadering in beroep wenst te komen. Na
een maand is dit recht vervallen. De vervallen verklaring gaat in op de dag, waarop
het bestuur haar besluit aan het betrokken lid per aangetekende brief heeft kennis
gegeven.

Hoofdstuk 3 - Contributies
Art.22 De contributies worden telken jaren door de jaarlijkse algemene ledenvergadering
vastgesteld.
Art.23 De contributie wordt via een automatische incasso door de penningmeester geïnd
Afwijkende regelingen vinden alleen plaats na goedkeuring van de penningmeester.
Art.24 Bij weigering van betaling, gedurende tenminste 2 maanden, wordt het lid geacht in
gebreke te zijn gebleven en kan het bestuur tot royement overgaan.
Art.25 Restitutie van de clubcontributie kan worden aangevraagd vanwege zwaarwegende
redenen. De beoordeling hiervan ligt bij het bestuur. Indien restitutie wordt
gehonoreerd zal ten allen tijden bondscontributie verschuldigd zijn.
Art.26 De clubcontributie wordt bij nieuwe leden afhankelijk van de datum van inschrijving
vastgesteld. Personen die zich als lid van de club inschrijven tussen 1 juli en 31
december betalen het jaarbedrag. Personen die zich tussen 1 januari en 30 juni
inschrijven betalen de helft van het jaarbedrag.
Art.27 Het lidmaatschap moet voor aanvang van het nieuwe seizoen (1 Juli) worden
beeindigd, indien dit te laat gebeurt is men bonds- en clubcontributie verschuldigd tot
de start van het volgende seizoen.

Hoofdstuk 4 - Bestuur
Art.28 Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit tenminste 5 personen, waarvan
tenminste 4 personen de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, en wordt op de jaarlijkse
algemene ledenvergadering door de stemgerechtigde leden gekozen.
Art.29 Indien het bestuur zulks nodig oordeelt, kan zij op een jaarlijkse, bijzondere of
algemene ledenvergadering uitbreiding voorstellen.
Art.30 De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van twee jaar. Zij treden af na afloop
van die termijn, maar kunnen terstond herkiesbaar zijn.
Art.31 De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen de functies
in onderling overleg.
Art.31 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de
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penningmeester. Zij dienen tenminste 21 jaar te zijn. Zij behandelen die zaken, welke
geen uitstel gedogen en niet van ingrijpende aard zijn, alsmede zaken, welke aan het
dagelijks bestuur zijn of worden opgedragen.
Art.33 De voorzitter leidt alle bestuurs-, jaarlijkse, bijzondere en algemene
ledenvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij is de woordvoerder
van het bestuur en kan zo hij zulks verlangt, alle stukken van de vereniging uitgaande
mede ondertekenen. Bij voorkomende gelegenheden is hij de vertegenwoordiger van
de vereniging.
Art.34 De vice voorzitter is de voorzitter behulpzaam bij diens werkzaamheden. Hij treedt bij
afwezigheid van de voorzitter in diens plaats op.
Art.35 De secretaris zorgt voor het bijhouden van de notulen van alle vergaderingen.
Hij voert de briefwisseling uit naam en in overleg met het bestuur. Hij ondertekent alle
stukken van hem uitgaande en hij is verplicht hiervan kopie te houden..
Bestuursbesluiten worden door hem, voor zover het bestuur zulks nodig oordeelt,
gepubliceerd. Hij heeft het beheer over het archief. In de jaarlijkse algemene
ledenvergadering brengt hij namens het bestuur één verslag uit over het afgelopen
verenigingsjaar.
Art.36 De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het
innen van alle aan de vereniging toekomende baten tegen bewijsstuk. Hij doet de
uitgaven welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement en de uitvoering
van de besluiten van de vergadering. Voor andere uitgaven heeft hij de machtiging
van het bestuur nodig. Hij houdt, middels de ledenadministratie een lijst bij van alle
leden en donateurs, alsmede van de geroyeerde leden. Hij is verplicht de voorzitter
en tevens de kascommissie bedoeld in Art.46 op regelmatige wijze inzage te geven
van zijn administratie en zijn kas. Hij is verplicht kwitanties en kasbewijzen voor zijn
uitgaven te vragen. Hij mag geen onnodig grote bedragen onder zijn berusting
hebben. Het meerdere zal in overleg met het bestuur bij een of andere bankinstelling
worden belegd. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij namens het
bestuur verslag uit over de toestand van de geldmiddelen gedurende het afgelopen
verenigingsjaar en legt daarbij over een staat van ontvangsten en uitgaven.
Art.37 Het beheer van de penningmeester wordt tenminste één keer per jaar en wel aan het
einde van het financiële jaar gecontroleerd door een commissie bedoelt in Art.46.
Art.38 Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, is hij verplicht de kascommissie,
bedoelt in Art.46, in staat de stellen zijn beheer te controleren; eerst na
akkoordbevinding wordt hij van alle verantwoordelijkheden ontheven, na alle onder
zijn berusting zijnde eigendommen van de vereniging aan het bestuur te hebben
overgedragen. Eén en ander moet binnen twee weken na de datum van bedanken
geschieden.
Art.39 Indien in de loop van het verenigingsjaar een bestuurslid wil aftreden, is deze
verplicht de voorzitter, minstens één maand van te voren, van zijn voornemen in
kennis te stellen. De voorzitter geeft, wanneer hij zelf wenst af te treden, hiervan
kennis aan zijn plaatsvervanger of secretaris.
Art.40 Bij tussentijds aftreden van één der bestuursleden, of bedanken van een nieuw
gekozen bestuurslid, moet binnen drie maanden in de ontstane vacature worden
voorzien, hetzij door een algemene ledenvergadering uit te schrijven, het door een
verkiezing, die schriftelijk kan geschieden.
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Art.41 Het bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten nemen, zonder bijeen te
komen. Dit besluit dient, onder vermelding van spoedeisend besluit, opgenomen te
worden in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering. Overigens moet het
spoedeisend karakter, moet door tenminste drie bestuursleden onderschreven
worden.
Art.42 Besluiten van het bestuur, overeenkomstig Art.61 ter algemene kennis gebracht, zijn
bindend voor alle leden tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Deze
vergadering kan de besluiten bekrachtigen of doen vervallen.
Art.43 Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur worden geschorst
tot aan een binnen een maand te beleggen algemene ledenvergadering, welke de
schorsing kan doen opheffen, of de persoon uit zijn functie te ontzetten.

Hoofdstuk 5 - Commissies
Art.44 Het bestuur kan worden bijgestaan door commissies en/of functionarissen. De
commissies en/of functionarissen zijn verantwoording verschuldigd aan het
bestuur. Het bestuur kan voorwaarden stellen waarop commissies en/of
functionarissen hun taak hebben te vervullen.
Art.45 Een commissie bestaat uit tenminste twee personen. Bij haar benoeming
wordt tevens de voorzitter gekozen.
Art.46 Een permanente commissie is de kascommissie, die bestaat uit twee leden en
één reserve, waarvan de leden geen dagelijkse bestuursfunctie mogen bekleden.
Elk jaar treedt één van de leden af en is niet terstond herkiesbaar. De commissie
brengt uiterlijk twee maal vierentwintig uur voor het houden van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering rapport uit over het beheer van de penningmeester,
aan het bestuur, zodat dit rapport ter kennis van de leden kan worden gebracht.
Deze commissie controleert verder zo vaak zij zelf of het bestuur zulks nodig acht.
Art.47 De benoeming van de commissies en/of functionarissen kan te allen tijde door het
lichaam dat tot benoeming overging, ongedaan worden gemaakt.

Hoofdstuk 6 - Vergaderingen
Art.48 Vergaderingen worden onderscheiden in bestuurs-, jaarlijkse, algemene, bijzondere,
algemene leden- en commissievergaderingen
Art.49 Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. In deze
vergadering wordt verslag uitgebracht over de toestand van de vereniging en
eventueel het bestuur voor de volgende twee verenigingsjaren gekozen. Algemene
ledenvergaderingen alsmede bijzondere algemene ledenvergaderingen kunnen door
het bestuur bijeengeroepen worden:
a. wanneer het bestuur zulks nodig acht
b. op schriftelijke aanvrage aan het bestuur van tenminste vijf stemgerechtigde leden,
onder vermelding van het onderwerp, dat zij in behandeling wensen te brengen.
De onder b. genoemde vergaderingen moeten door het bestuur bijeengeroepen
worden binnen een maand, nadat het daartoe strekkende verzoek bij haar is
ingediend. Blijft het bestuur in gebreke, dan hebben de bedoelde leden zelf het recht
tot uitschrijving van de ledenvergadering.
Art.50 Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt:
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a. verslag uitgebracht volgens Art.33 H.R.
b. verslag uitgebracht volgens Art.35 H.R.
c. eventueel nieuwe bestuursleden gekozen voor de volgende twee verenigingsjaren
met inachtneming van Art.28 H.R.
d. een kascommissie gekozen krachtens Art.46 H.R.
e. de contributie vastgesteld volgens Art.22 H.R.
f. de begroting van inkomsten en uitgaven aan de vergadering ter goedkeuring
voorgelegd.
g. een presentielijst van de aanwezigen bijgehouden
Art.51 De oproeping tot het houden van een algemene ledenvergadering geschiedt
schriftelijk minstens één week voor de dag van die vergadering. Voorstellen van
leden te behandelen op de algemene ledenvergadering, moeten minstens drie
dagen van te voren bij de secretaris worden ingediend. Later ingekomen
voorstellen kunnen alleen met goedkeuring van het bestuur in behandeling komen.
Kandidaat-leden voor het bestuur, welke gekozen moeten worden op de vergadering,
moeten worden gesteld door een tenminste drie stemgerechtigde leden getekende
voordracht, welke minstens drie dagen voor de dag van die vergadering bij de eerste
secretaris moet zijn ingediend, vergezeld van een verklaring der kandidaten, dat zij
bereid zijn, een eventuele benoeming te aanvaarden. Het bestuur is verplicht de
leden tijdig mee te delen, welke functionarissen niet herkozen wensen te worden en
de door het bestuur gestelde kandidaten op de oproeping te publiceren. Bij een
eventueel tekort aan kandidaten kunnen deze alsnog ter vergadering worden
gesteld.
Art.52 Een algemene ledenvergadering is slechts wettig, wanneer tenminste de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Ingeval door onwettigheid van de eerste
vergadering een tweede vergadering nodig is, zal deze ongeacht het aantal leden dat
aanwezig is, altijd het recht hebben wettige besluiten te nemen ten aanzien van de
onderwerpen welke volgens de agenda voor de eerste vergadering behandeld
zouden zijn, indien deze vergadering niet onwettig geweest zouden zijn.
Art.53 Bestuursvergaderingen worden belegd op voorstel van minstens één van de
bestuursleden. Wettige besluiten kunnen slechts worden genomen als tenminste de
meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
Art.54 Bestuursleden zijn verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot het
besprokene in bestuursvergaderingen, indien zulks gewenst is.

Hoofdstuk 7 - Stemmingen
Art.55 Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken wordt
mondeling gestemd, tenzij de meerderheid van de vergadering schriftelijke stemming
wenst.
Art.56
a.
b.
c.
d.

Van onwaarde zijn:
blanco stembriefjes.
stembriefjes, die een persoon niet duidelijk aanwijzen.
ondertekende stembriefjes.
stembriefjes waarop andere aanduidingen en mededingen voorkomen dan uitsluitend
of de naam van de kandidaat of namen van kandidaten.

Art.57 Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid
der stemmen, tenzij dit reglement anders bepaalt. Bij staking van stemmen over

Pagina 7 van 8
5 November 2009, versie 3

personen heeft een nieuwe vrije stemming plaats; staken de stemmen weer, dan
beslist het lot. Staken de stemmen over een voorstel, dan is het verworpen.
Art.58 Als een gekozen persoon voor de benoeming bedankt, dan heeft een nieuwe vrije
stemming plaats.
Art.59 Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken welke van twee voorstellen het
meest verkieselijk is. Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening afzonderlijk
gestemd, tenzij het later ingediende voorstel naar de mening van de voorzitter van
verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het later ingediende voorstel de
voorrang heeft, tenzij de algemene ledenvergadering met meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen anders beslist.
Art.60 Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen die voor het
voorstel in stemming en wel volgens volgorde van indienen, met inachtneming
van Art.59 (tweede zin)

Hoofdstuk 8 - Officieel orgaan
Art.61 Het bestuur bepaalt op welke wijze de officiële mededelingen ter kennis van de leden
worden gebracht. De wijze waarop dit geschiedt, wordt aan de leden kenbaar
gemaakt.
Art.62 Voor een eventueel uit te geven verenigingsorgaan draagt het bestuur of een
eventueel door haar aangewezen commissie de verantwoording.

Hoofdstuk 9 - Kleding
Art.63 De officiële kleding (wedstrijdkleding) van de vereniging bestaat uit een zwarte broek,
zwart/gele kousen en een zwart/geel shirt. In overleg met het bestuur kan de
kleurstelling van de kleding gesponsorde teams afwijken.
Art.64 Alle leden zijn verplicht in officiële wedstrijden in deze kleding uit te komen.
Het bestuur kan hierop dispensatie verlenen.

Hoofdstuk 10 - Wijziging reglement
Art.65 Wijzigingen in het Huishoudelijk reglement treden in werking onmiddellijk na
kennisgeving aan de leden, tenzij de algemene ledenvergadering, die tot wijziging
besloot, een andere datum van inwerkingtreding bepaalt.
Art.66 Het Huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een algemene
ledenvergadering met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
Art.67 Ingekomen voorstellen tot reglementswijziging en bestuursvoorstellen daartoe,
worden door de secretaris zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week voor de
datum van de algemene ledenvergadering, ter kennis van de leden gebracht.
Art.68 Alle nieuwe reglementaire bepalingen, alsmede veranderingen die worden
aangebracht in de reeds bestaande, moeten door de secretaris met vermelding van
de dag waarop zij worden ingevoerd, worden ingeschreven in het officiële exemplaar
van de Statuten.
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Hoofdstuk 11 - Slotbepalingen
Art.69
a.
b.
c.

De vereniging is niet aansprakelijk voor:
het zoekraken van eigendommen van leden of derden.
beschadiging van eigendommen van leden of derden.
het oplopen van lichamelijk letstel in wedstrijden of op trainingen.

Art.70 In geval van meningsverschil over de uitleg van het Reglement beslist het bestuur.
Art.71 In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet of niet volledig voorziet,
beslist het bestuur.
Art.72 Niemand kan op enig bezit van de vereniging van welke aard dan ook of uit welke
bron zij zijn aangeschaft, aanspraak maken.
Art.73 De ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden als in Art.13 van de Statuten
bepaald.
Art.74 De vereniging is niet aansprakelijk voor het eventueel opgelopen lichamelijk letstel
tijdens het vervoer van het vertrekpunt naar de plaats waar gespeeld, getraind of
vergaderd wordt en vice versa
Art.75 De spelende leden zijn verplicht op eigen kosten een medische sportkeuring te
ondergaan indien daartoe opgeroepen.
Art.76 De vereniging houdt zich het recht voor alle kosten, inzake een dopingzaak en een
eventueel beroep, op de bewuste speler te verhalen.
Art.77 De vereniging houdt zich het recht voor om een speler, welke betrapt is op het
gebruik van doping, zoals aangegeven in het WADA (Wereld Anti Doping Code),
passend te sanctioneren

