VOLLEYBALCOHBINATIE OÍIIÍ{EN (VOLCO)
H

1.

uishoudeliik reglement.

,. Alggmene bepallnoen.

1.1 Waar gesproken wordt van:
L,2 Vereniging, hiermee wordt bedoeld: Volleybal Combinatie Ommen,
(Volco) gevestigd te Ommen.
1.3 Bond, hiermee wordt bedoeld: Nederlandse Volleybal Bond.
(NeVoBo)
L.4 Regio, hiermee wordt bedoeld: Regio Noord-Oost van de NeVoBo.
(Regio 1)
1.5 Statuten, hiermee wordt bedoeld: de statuten van de vereniging.

2. Bestuuf,
2.L Het bestuur bestaat tenminste uit 5
voorzitter,

7.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

plaatsveruangers.

leden, waaronder een
penningmeester en hun

De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te
stellen rooster.
Een nieuw bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van hun
voorganger.
De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij heeft het recht de discussie
over enig onderwerp te sluiten, wanner hij meent dat het onderwerp
voldoende is besproken. Hij is echter verplicht de discussie opnieuw
te openen als minimaal de helft van het aantal bestuursleden dit
wenst.
De ledenadministratie wordt vezorgd, door of namens het bestuur
onder verantwoording van de secretaris.
Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen
gehouden en of een besluitenlijst opgesteld. Deze worden in een
volgende bestuursvergadering vastgesteld en ten blijken daarvan
ondertekend door de voorzitter en secretaris,
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij is verplicht alle
ontvangsten en uitgaven te boeken en is verantwoordeliJk voor zijn
beheer. HiJ ls gehouden de leden van het bestuur en de door de
ledenvergadering aangestelde financiële commissie desgevraagd

inzage

2.8

een secretaris, een

te geven van de administratie en alle inlichtingen te

verschaffen.

Het bestuur vergaderd als regel één (1) maal per maand en verder
zo vaak de voorzitter dit nodig acht, of op verlangen van tenminste
2 bestuursleden.

2..9 Het dagelijks bestuur bestaat uit een voozitter, secretaris

en

penningmeester. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen
de eerst volgende
beslissingen nemen en legt hieruoor
bestu u rsvergaderi n g ve ra ntwoorde I ij khei d af .
2.10 Indien of zodra het aantal bestuursleden 3 of minder bedraagt moet
het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen roepen, te
houden binnen 4 weken.

in

3* Cornl0issies.
3.1 Voor het uitvoeren van bepaalde taken kan het bestuur zich laten

bijstaan door commissies. Het bestuur blijft echter te allen tijde
verantwoordeliJk voor het gevoerde beleid. Het bestuur benoemt en
ontslaat de commissieleden. Het bestuur ontvangt regelmatig
schriftelijk of mondeling verslag van de werkzaamheden van de
commissie. Voor het verweven van eigen inkomsten hebben de
commissies de uitdrukkeliJke toestemming van het bestuur nodig.
Het bestuur regelt daarb'lj de wiJze waarop de commissies de
werving en de besteding aan het bestuur verantwoorden.

3.2

Technische commissie (TC):

3.3
3.4

de
trai ners/coaches aan. Trainers/coaches die een onkostenvergoedi ng
onWangen worden aangesteld door het bestuur op voordracht van
de TC.
VolcoTop'94:
VolcoTop94 regelt alles omtrent de topteams.
Jeugdcommissie (JC):

3.5
3,6

technísch beleid.
Recreatiecommissie (RC):
De RC regelt alles omtrent de recreanten.
Wedstrijdcommissie(WC):

3.7
3.8

aanverwante zaken.
Sponsorcommissie (SC):
De SC regelt alles omtrent sponsoren en contracten.
Redactie:

3.9

De TC regelt de samenstelling van de teams en stelt

De JC regelt alles rondom de jeugd, met uitzondering van het

De WC regelt gang van zaken rond alle competitiewedstrijden.
Wedstrijdleiding, tellerc, zaalwacht, scheidsrechters en alle

De redactie regelt alles voor het periodiek uitkomen van

een

verenigingsorgaan.
Activiteitencommissie (AC):
De *AC kan een wisselende samenstelling hebben en verzorgd de
bijzQndere activiteiten van de vereniging.
,/

/

4.
4.t
4.2

4.3
4.4

Lidmaatschap.

De aanmelding van nieuwe leden geschiedt schrifteliJk bij het
bestuur. Vooraf mogen vier proeftraÍningen gevolgd worden. Met
uitzondering van de recreanten beslist de TC onder welke trainer de
trainingen gevolgd worden.
Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde
van het verenigingsjaar, dat is 30 juni.
Het lidmaatschap dient schriftelijk voor 31 mei te worden opgezegd
bij de ledenadministratie. Slechts in bijzondere gevallen is het
bestuur bevoegd een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap
toe te staan. Dit dient schrifteliJk bij de secretaris te worden
aangevraagd. Het bestuur beslist binnen 4 weken nadat het verzoek
is ingediend.
Adreswijzigingen dienen binnen 2 weken te worden doorgegeven
aan de ledenadministratie.
De leden ziJn verplicht naast een geldelijk biJdrage (contributie)
werkzaamheden te verrichten. Dit kan zijn bij de wedstrijden,
werkzaamheden die door de accommodatieverhuurder aan de
vereniging worden opgelegd of door de algemene ledenvergadering
worden besloten.

§, Cqntributie
5.1 Ieder lid dient de door hem of haar vercchuldigde

contributie per
vooruitbetaling te voldoen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld
door de algemene ledenvergadering en dient per kwartaal, per half
jaar of per jaar te worden voldaan. Bij betaling per maand wordt
€ 0,50 per maand aan administratiekosten in rekening gebracht.
5.2 De categorieën zoals bedoeld in aftikel 6. lid I van de statuten zijn:
5.2.1 Leden die geen training volgen en geen wedstrijden spelen.
5,2.2 Kaderleden, dit zijn leden díe geen training volgen, geen wedstrijden
spelen, maar behoren tot het bestuurlijk of technische kader.
5.2.3 Leden tot en met 11 jaar.
5.2.4 Leden van 12 tot en met 15 jaar.
5.2.5 Leden van 16 en L7 jaar.
5.2.6 Leden van 18 Jaar en ouder.
5.3 De leeftijd geldt per 1 oKober van het lopende verenigingsjaar.
5.4 Bondscontributíe. Met uitzondering van recreatie- en kaderleden
wordt de bondscontributie en de door de bond berekende
administratiekosten aan de leden doorberekend. Deze dlent voor de
aaRqang van de competitie te worden voldaan.
5.5 Boet§s aan de bond of de regio, welke door de leden worden
verodrzaakt kunnen door het bestuur aan het lid, dan wel aan het
team worden doorberekend.

5.6

enige
andere kosten wordt het bedrag maandelijks verhoogt met € 1,15
administratiekosten.

§.

9v,erige, beq3linoen.

6,1.

De vereniging is niet aansprakeliJk voor onWreemding of zoekraken
van eigendommen van haar leden.
Moedwillige beschadiging van eigendommen van de vereniging of de
door haar gehuurde of in bruikleen onWangen goederen komen voor
rekening van de dader(s). De schade wordt door het bestuur
vastgesteld.

6.2

7.
7.t
7,2
7.3

Bij het niet tijdig betalen door een lid van contributie of

Dqn?teqFs.
Donateurs zijn ziJ die zich bereid hebben verklaart de vereniging
financieel te steunen, met een minimum biJdrage, vast te stellen
door het bestuur.
Het bestuur beslist over toelating van donateurs.
De rechten en verplichtingen kunnen te allen tijde wederziJds door
schriftelijke opzegging worden beëindigd, in welk geval de bijdrage
over het lopende verenigingsjaar geheel verschuldigd blijft,
behoudens ontheffing van het bestuur.

Aldus vastgelegd in de algemene ledenvergadering van 4 november 2002
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