Huishoudelijk reglement Badminton Almelo
Artikel 1
Algemene bepalingen
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen
mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.
2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist
het bestuur.
Artikel 2
Lidmaatschap aanvullend op artikel 6 statuten Badminton Almelo
1. De aanmelding voor lidmaatschap bij de vereniging geschiedt door volledige invulling,
dagtekening en ondertekening van het inschrijfformulier. Voor leden onder de achttien jaar
dienen wettelijke vertegenwoordigers de inschrijving te ondertekenen.
2. Het in het vorige lid genoemde lidmaatschap omvat minimaal een periode van drie
aaneengesloten kalendermaanden.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden tegen het einde van ieder
kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken.
4. Een opzegging in strijd met het onder lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum, waartegen was opgezegd.
5. Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij penningmeester en/of
secretariaat. Er vindt geen restitutie plaats van contributie gelden.
6. De contributies- en andere bijdragen worden vastgesteld door de ledenvergadering en
worden aan de leden bekend gemaakt via de website, nieuwsbrief en per email. Deze
contributies dienen tijdig te worden overgemaakt, danwel worden eens per kwartaal via
automatische incasso geïnd. Ereleden zijn van betaling van de jaarlijkse bijdragen vrijgesteld.
7. Bij langdurige ziekte, blessure of zwangerschap is het mogelijk om bij het bestuur een
aanvraag in te dienen voor vermindering van het contributiebedrag. Van langdurige ziekte,
blessure of zwangerschap is sprake wanneer deze een doorlopende looptijd heeft van 90
dagen of langer. Een aanvraag voor vermindering van het contributiebedrag dient te
geschieden binnen 120 dagen vanaf aanvang der ziekte. Een aanvraag na 120 dagen wordt
niet meer in behandeling genomen.
8. De leden zijn verplicht binnen dertig dagen aan de penningmeester en/of secretariaat
schriftelijk melding te doen van wijzingen van alle gegevens die op het inschrijfformulier
moeten worden ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan wijzingen van emailadres, adres,
telefoonnummer enz.
Artikel 3
Toegang speelzaal
1. Leden hebben toegang tot de sporthal ter beoefening van de badmintonsport op die
dagdelen waarop de zaal opengesteld is voor de betreffende groepen (ere-leden, gewone
leden en jeugdleden) van de vereniging.
2. Gastspelers, anders dan in wedstrijdverband, kunnen na toestemming van één der
bestuursleden gebruik maken van de faciliteiten bedoeld voor de eigen leden.
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3. Leden, gastspelers en andere gasten van de vereniging zijn verplicht zich op een
verantwoorde wijze te gedragen binnen de sporthal en aanwijzingen van de beheerder, het
bestuur of commissieleden aangaande het gebruik onmiddellijk op te volgen.
4. Het bestuur is bevoegd leden en gastspelers de toegang tot bepaalde delen van de sporthal,
al dan niet tijdelijk, te ontzeggen.
5. Indien lid 4 van dit artikel van toepassing is, veroorzaakt door wanordelijkheden of andere
misdragingen, dan stelt het bestuur de betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte. Leden,
gastspelers en gasten, welke door wat voor reden dan ook, schade toebrengen aan
verenigingseigendommen of aan eigendommen welke de vereniging huurt van derden,
worden hiervoor (financieel) aansprakelijk gesteld.
Artikel 4
Speeldagen en -tijden
1. De speeldagen en -tijden en trainingstijden worden jaarlijks zoveel als mogelijk is voor
aanvang van het seizoen op de website aan de leden bekend gemaakt
2. Een actueel rooster van speeldagen en -tijden en trainingstijden wordt eveneens vermeld op
de mededelingenborden in het sportcomplex en op de website van de vereniging.
Artikel 5
Planbord
1. Banen voor training, competitie of ander bijzonder gebruik worden op een planbord in de
sporthal aangegeven. Deze banen mogen in dat geval niet vrij gebruikt worden.
2. De wijze waarop met het planbord dient te worden omgegaan wordt jaarlijks voor aanvang of
tijdens het seizoen door de commissies op de website aangegeven.
Artikel 6
Clubkleding en –logo
1. De clubkleding van de vereniging is als volgt: een shirt en een rokje of broek, zoals dat wordt
geleverd door een door het bestuur aangestelde leverancier.
2. Tijdens competitiewedstrijden is het dragen van de clubkleding door de wedstrijdspelers van
de vereniging verplicht.
3. Het is niet toegestaan tijdens het spelen in wedstrijdverband andere reclame, op de op dat
moment gedragen kleding, te voeren dan die reclame die is goedgekeurd door het bestuur.
Dit in verband met sponsorafspraken.
4. Clubkleding is en blijft eigendom van de leden. De vereniging betaalt een deel van de kosten
voor een eerste shirt en een rokje of broek. Meerdere shirts en/of rokjes en/of broekjes zijn
voor eigen rekening van de leden. De leden kunnen de kleding zelf online bestellen via een
webshop bij de leverancier.

Artikel 7
Donateurs/sponsoring
1. Naast inkomsten (statuten artikel 14 lid a en b) kent de vereniging andere baten, en/of
inkomsten via o.a. sponsorovereenkomsten.
2. De vereniging verleent bij het aangaan van een sponsorovereenkomst de sponsoren het
recht om de communicatie- mogelijkheden van de vereniging, welke voortvloeien uit haar
sportbeoefening, aan te wenden ter bekendmaking van diens naam, goederen en/of
diensten.
3. Onder communicatiemogelijkheden kan o.a. worden begrepen:
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a. Verbinden van de naam van de sponsor aan de vereniging
b. Het voeren van de bedrijfs-, product of merknaam van de sponsor op
wedstrijdkleding van de vereniging.
4. Bij elke sponsorovereenkomst dient te allen tijde het algemene verenigingsbelang voorop te
staan. Sponsorcontracten mogen nimmer aspecten bevatten die individuele leden (kunnen)
bevoorrechten
5. Op geen enkele wijze kunnen bevoegdheden van sponsoren worden verleend die betrekking
hebben op het te voeren beleid van de vereniging.
6. Sponsorovereenkomsten kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangegaan en dienen door
beide partijen ondertekend te worden.
Artikel 8
Verklaring omtrent gedrag
1. Voordat bestuursleden een functie kunnen uitoefenen zal een geldige VOG overlegd moet
worden.
2. De trainers, coaches en andere begeleiders die te maken hebben met minderjarige leden
zullen een geldige VOG overleggen.
3. De kosten voor de VOG worden door de vereniging vergoed.
Artikel 9
Vertrouwenspersoon
Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon kan worden
aangesproken door alle leden van de vereniging die te maken krijgen met ongewenste situaties en
daar zelf niet mee uit de voeten kunnen komen.
Artikel 10
Taakverdeling van het bestuur
In aanvulling op artikel 13 van de Statuten van Badminton Almelo wordt de taakverdeling van de
verschillende functies beschreven.
de voorzitter van de vereniging is belast met:
- de representatie van de vereniging;
- het zorgdragen van een goede uitvoering van de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd
in de bijlage A.
de secretaris van de vereniging is belast met:
- het secretarieel beheer van de vereniging;
- het zorgdragen van een goede uitvoering van de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd
in de bijlage B.
de penningmeester van de vereniging is belast met:
- het financieel beheer van de vereniging;
- het zorgdragen van een goede uitvoering van de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd
in de bijlage C.
de voorzitter van de Technisch commissie is belast met:
- de representatie namens de sporttechnische commissie;
- de representatie namens de wedstrijdcommissie;
- het zorgdragen voor een goede uitvoering van de taken van de sporttechnische
commissie
- overeenkomstig de ‘taken en bevoegdheden’ zoals vastgelegd in bijlage D en E.
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Artikel 11
Taakverdeling commissies en subcommissies
Het bestuur kan commissies en subcommissies benoemen. De leden van deze commissies kunnen
bestaan uit leden en/of niet-leden met uitzondering van de kascommissie. De kascommissie dient uit
leden te bestaan.
De taken en bevoegdheden van de jeugdcommissie zijn vervat in bijlage F
De taken en bevoegdheden van de subcommissie sponsoring zijn vervat in bijlage G
De taken en bevoegdheden van de subcommissie website zijn vervat in bijlage H
De taken en bevoegdheden van de kascommissie zijn vervat in bijlage I
Artikel 12
Risico en aansprakelijkheid
1. Het deelnemen aan verenigingsactiviteiten, in de ruimste zin, geschiedt geheel voor eigen
risico.
2. De vereniging is voor schade, verlies of persoonlijk letsel, door welke oorzaak of
omstandigheid ook, tot generlei vergoeding aansprakelijk.
3. Schade aan de vereniging of een harer bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door
een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op het lid worden verhaald.
Artikel 13 Klachten
1
De vereniging verstaat onder een klacht een schriftelijke uiting van ongenoegen over een
handeling (doen of nalaten) van het bestuur, een bestuurslid, een commissie(lid), een
vrijwilliger of een medewerker van de vereniging, dan wel een andere persoon of partij die
werkzaam is voor de vereniging.
2.
De vereniging kent twee soorten klachten. Algemene klachten en klachten betreffende
‘ongewenst gedrag’.
3.
Algemene klachten worden schriftelijk ingediend bij de secretaris van de vereniging en die
stelt het bestuur onmiddellijk op de hoogte van de klacht. Heeft de klacht betrekking op de
secretaris dan wordt de klacht schriftelijk ingediend bij de voorzitter. De behandeling van de
klacht vindt plaats in de eerstvolgende bestuursvergadering.
4
Binnen twee weken na de betreffende bestuursvergadering wordt de klager over het
standpunt van het bestuur inzake de klacht schriftelijk op de hoogte gesteld.
5.
Een klacht kan worden ingediend door een lid, een ouder van een minderjarig lid, een lid van
het bestuur of commissie of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de vereniging.
6.
De algemene klacht bevat in ieder geval de naam en het adres van de klager, een
omschrijving van de klacht, de naam van de beklaagde(n) en de datum en handtekening van
de klager.
7.
Bij klachten inzake ‘ongewenst gedrag’ worden door het bestuur besloten hoe deze
behandeld worden.

Bijzondere bepalingen
Artikel 14
1. De leden van het algemeen bestuur en de diverse commissies zijn geheimhouding verplicht
ten opzichte van niet-bestuursleden en/of derden ten aanzien van persoonlijke gegevens van
de leden van de vereniging op straffe van royement en/of rechtsvervolging.
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2. Het bestuur ziet erop toe dat gegevensverzameling van leden, ereleden, donateurs en
sponsors voldoet aan hetgeen is bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG)). Dit geldt tevens voor beeldmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld aan derden of
dat wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.
3. Integraal onderdeel van het huishoudelijke reglement is de privacy verklaring van de
vereniging zoals die is vastgesteld door het algemeen bestuur.

Slotbepalingen
Artikel 15
De leden worden geacht bekend te zijn met de bepalingen der statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging Badminton Almelo. Het huishoudelijk reglement is te raadplegen op de
website www.badmintonalmelo.nl. De statuten zijn op te vragen bij de bestuursleden.
Artikel 16
Een wijziging van het huishoudelijk reglement dient door de algemene vergadering te worden
vastgesteld op voorstel van het bestuur waarbij artikel 17 en artikel 18 van de statuten in acht
dienen te worden genomen.
Artikel 17
Dit huishoudelijk reglement is in werking getreden op 1 april 2021.
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BIJLAGE A (Taken van de voorzitter van de vereniging)
1.
Doelstelling
De doelstelling van het voorzitterschap van de vereniging is het ontwikkelen van verenigingsbeleid,
het leidinggeven aan de organisatie en het representeren van de vereniging.
2.
Plaats in de organisatie
De voorzitter is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene
ledenvergadering van de vereniging.
3.
Taken van de voorzitter
De taken van de voorzitter zijn op hoofdlijnen de volgende:
het zorgdragen voor een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;
het werven van vrijwilligers voor taken en diensten verenigingsbreed;
het voorzitten van de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen;
het coördineren van de werkzaamheden van het bestuur;
het in samenwerking met de secretaris opstellen van de agendapunten en het
bijeenroepen van zowel de algemene vergadering als de bestuursvergaderingen;
het als eerste verantwoordelijk zijn voor het besturen van de vereniging;
het medeverantwoordelijk zijn voor het verslag van de algemene vergadering en de
bestuursvergaderingen en dient het verslag tezamen met de secretaris te
ondertekenen;
het verzorgen van de mediacontacten, de perspublicaties en de marketingactiviteiten
van de vereniging;
de representatie van de vereniging.
het doen van beleidsvoorstellen betreffende verenigingsbrede zaken.
4.
Beslissingsbevoegdheid
De voorzitter is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de algemene doelstelling van
de vereniging en de beschikbare budgetten.
5.
Contacten
De voorzitter is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met leveranciers,
vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, de BNL en andere badmintonverenigingen.
Deze contacten zijn altijd beperkt tot verenigingsbeleid en zijn, daar waar het gaat om meningen en
uitspraken, immer een vertaling van dit verenigingsbeleid.
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BIJLAGE B (Taken secretaris van de vereniging)
1.
Doelstelling
De doelstelling van de secretarisfunctie van de vereniging is het ontwikkelen van verenigingsbeleid,
het zorgdragen van een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement en het mede het
voeren van het secretarieel beheer van de vereniging.
2.
Plaats in de organisatie
De secretaris is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene
ledenvergadering van de vereniging.
3.
Taken van de secretaris
De taken van de secretaris zijn op hoofdlijnen de volgende:
het zorgdragen voor een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;
het werven van vrijwilligers voor taken en diensten verenigingsbreed;
-het voeren van de correspondentie van het bestuur en het tijdig versturen van de
correspondentie;
het in samenwerking met de voorzitter opstellen van de agendapunten en het
bijeenroepen van zowel de algemene vergadering als de bestuursvergaderingen;
het opstellen van het verslag van de Algemene vergadering en bestuursvergaderingen.
De verslagen worden door de secretaris gezamenlijk met de voorzitter ondertekend;
het informeren van het bestuur inzake binnengekomen correspondentie;
het bijhouden van het verenigingsarchief;
het zorgdragen voor de inrichting en inhoud van de website van de vereniging. De
secretaris laat zich hierin bijstaan door een zogenoemde webmaster;
het mede bepalen van de huisstijl en het bewaken van de huisstijl;
het doen van beleidsvoorstellen betreffende verenigingsbrede zaken.

4.
Beslissingsbevoegdheid
De secretaris is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de algemene doelstelling van
de vereniging en de beschikbare budgetten.
5.
Contacten
De secretaris is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met leveranciers,
vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, BNL en andere badmintonverenigingen. Deze
contacten zijn altijd beperkt tot het verenigingsbeleid en zijn, daar waar het gaat om meningen en
uitspraken, immer een vertaling van dit verenigingsbeleid.
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BIJLAGE C (Taken penningmeester van de vereniging)
1.
Doelstelling
De doelstelling van de penningmeesterfunctie van de vereniging is het ontwikkelen van
verenigingsbeleid en het voeren van een gezond financieel beleid van de vereniging.
2.
Plaats in de organisatie
De penningmeester is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene
ledenvergadering van de vereniging..
3.
Taken van de penningmeester
De taken van de penningmeester zijn op hoofdlijnen de volgende:
het zorgdragen voor een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;
het werven van vrijwilligers voor taken en diensten verenigingsbreed;
het (laten) voeren van de financiële administratie van de vereniging;
het (laten) bijhouden van de ledenadministratie van de vereniging en het aanmelden
van leden bij Badminton Nederland;
het opstellen van de verenigingsbegroting overeenkomstig de begrotingen van de
commissies;
het bewaken van de begroting;
het rapporteren inzake het financieel beheer van de vereniging aan het bestuur en de
algemene ledenvergadering;
de inning van de contributies van de leden van de vereniging conform artikel 4 van dit
huishoudelijk reglement;
het eventueel fiatteren van betalingsopdrachten
het tijdig laten controleren van de jaarrekening zoals dit is vastgelegd in het
takenpakket van de Kascommissie van dit huishoudelijk reglement.
het doen van beleidsvoorstellen betreffende verenigingsbrede zaken.
4.
Beslissingsbevoegdheid
De penningmeester is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de algemene
doelstelling van de vereniging en de beschikbare budgetten.
5.
Contacten
De penningmeester is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met leveranciers,
vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, de NBB en andere badmintonverenigingen.
Deze contacten zijn altijd beperkt tot het verenigingsbeleid en zijn daar waar het gaat om meningen
en uitspraken, immer een vertaling van het verenigingsbeleid.
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BIJLAGE D (Taken sporttechnische commissie)
1.
Doelstelling
De doelstelling van de sporttechnische commissie is het, na het uitbrengen van gekwalificeerde
adviezen aan het bestuur, uitvoeren van het technisch beleid van de vereniging.
2.
Plaats in de organisatie
De sporttechnische commissie is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de
vereniging en informeert het bestuur over de gang van zaken binnen de sporttechnische commissie.
3.
Taken van de commissie
De taken van de commissie zijn op hoofdlijnen de volgende:
het zorgdragen voor een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;
het werven van vrijwilligers voor taken en diensten verenigingsbreed;
het verenigingsbreed bepalen van de behoefte voor 1 februari van enig jaar van de
benodigde zaalruimte, spelers, trainers en trainingsfaciliteiten voor het komende
seizoen;
het uitbrengen van gekwalificeerde adviezen aan het bestuur inzake de
Teamopstellingen;
het uitbrengen van een gekwalificeerd advies aan het bestuur inzake het aantrekken en
aanstellen van trainers;
het maandelijks doen van schriftelijke mededelingen dan wel rapportages aan het
bestuur en betrokkenen omtrent de voortgang van de taken van de commissie;
het zorgdragen voor relevante publicaties op de site;
het doen van beleidsondersteunende voorstellen inzake het technisch beleid en
verenigingsbrede zaken betreffende.
4.
Beslissingsbevoegdheid
De sporttechnische commissie is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de
algemene doelstelling van de vereniging en het beschikbare budget.
5.
Contacten
De sporttechnische commissie is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met
vertegenwoordigers van andere commissies binnen de vereniging, nationale en internationale
competitiespelers en trainers. Deze contacten zijn altijd beperkt tot het verenigingsbeleid en zijn,
daar waar het gaat om meningen en uitspraken, immer een vertaling van dit verenigingsbeleid.
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BIJLAGE E (Taken wedstrijdcommissie)
1.
Doelstelling
De doelstelling van de wedstrijdcommissie is het, zoveel als mogelijk is en binnen de spelregels van
de vereniging, scheppen van spelplezier voor de senioren- en juniorenwedstrijdspelers.
2.
Plaats in de organisatie
De wedstrijdcommissie is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur en informeert
het bestuur over de gang van zaken binnen de wedstrijdcommissie.
3.

Taken van de commissie

De taken van de commissie zijn op hoofdlijnen de volgende:
het zorgdragen voor een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;
het werven van vrijwilligers voor taken en diensten verenigingsbreed;
het aangeven van de behoefte voor 1 februari van enig jaar van de benodigde
zaalruimte bij de voorzitter van de sporttechnische commissie;
het zorgdragen voor de facilitaire zaken (zoals zaalindeling, shuttles, scoreborden,
zaaldiensten enz.) tijdens de competitieweekenden;
het zorgdragen voor het tijdig uitnodigen van de tegenstanders voor de vastgestelde
competitieweekenden en het doorgeven van de competitie-uitslagen aan Badminton
Nederland;
het maandelijks doen van schriftelijke mededelingen en rapportages aan het bestuur
omtrent de voortgang van de taken van de wedstrijdcommissie;
het zorgdragen van relevante publicaties op de site en in het sportcomplex;
het doen van beleidsondersteunende voorstellen wedstrijdzaken en verenigingsbrede
zaken betreffende.
4.
Beslissingsbevoegdheid
De wedstrijdcommissie is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de algemene
doelstelling van de vereniging en het beschikbare budget.
5.
Contacten
De wedstrijdcommissie is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met
vertegenwoordigers van andere badmintonverenigingen en de NBB. Deze contacten zijn altijd
beperkt tot het verenigingsbeleid en zijn, daar waar het gaat om meningen en uitspraken, immer
een vertaling van dit verenigingsbeleid.
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BIJLAGE F (Taken jeugdcommissie)

1.
Doelstelling
De doelstelling van de jeugdcommissie is het, zoveel als mogelijk is en binnen de spelregels van de
vereniging, scheppen van spelplezier voor de jeugdspelers.
2.
Plaats in de organisatie
De jeugdcommissie is rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de vereniging
en informeert het bestuur over de gang van zaken binnen de jeugdcommissie.
3.
Taken van de commissie
De taken van de commissie zijn op hoofdlijnen de volgende:
het zorgdragen voor een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;
het werven van vrijwilligers voor taken en diensten verenigingsbreed;
het aangeven van de behoefte voor 1 februari van enig jaar van de benodigde
zaalruimte bij de voorzitter van de sporttechnische commissie;
het opvangen en introduceren van nieuwe jeugdleden;
het organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van de jeugdspelers zoals:
- het pepernotentoernooi;
- het ouderkindtoernooi;
- het eindejaarfeest
het maandelijks doen van schriftelijke mededelingen dan wel rapportages aan het
bestuur omtrent de voortgang van de taken van de jeugdcommissie;
het zorgdragen voor relevante publicaties op de site;
het doen van beleidsondersteunende voorstellen jeugdzaken en verenigingsbrede
zaken
betreffende.
4.
Beslissingsbevoegdheid
De jeugdcommissie is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de algemene
doelstelling van de vereniging binnen het beschikbare budget.
5.
Contacten
De jeugdcommissie is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met
vertegenwoordigers van andere badmintonverenigingen. Deze contacten zijn altijd beperkt tot het
verenigingsbeleid en zijn, daar waar het gaat om meningen en uitspraken, immer een vertaling van
dit verenigingsbeleid.
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BIJLAGE G (Taken subcommissie sponsoring)

1.
Doelstelling
De doelstelling van de subcommissie sponsoring is het werven van fondsen bij het bedrijfsleven
(sponsoring), de gemeente Almelo (subsidies), de provincie Overijsel (subsidies) of bij welke
(overheids)instantie dan ook.
2.
Plaats in de organisatie
De subcommissie sponsoring is rekening en verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van het
bestuur. De voorzitter van de vereniging informeert vervolgens het bestuur over de gang van zaken
binnen de subcommissie sponsoring.
3.
Taken van de subcommissie
De taken van de commissie zijn op hoofdlijnen de volgende:
het zorgdragen voor een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;
het werven van vrijwilligers voor taken en diensten verenigingsbreed;
het werven van fondsen en het op de hoogte blijven van het subsidiebeleid van de
gemeente, de provincie en het rijk;
het samenstellen van posters voor activiteiten van de vereniging in het kader van de
professionele uitstraling van de vereniging;
het, in nauw overleg met de voorzitter en de secretaris, doen van voorstellen inzake
een uniforme huisstijl in het kader van een professionele uitstraling van de vereniging;
het doen van voorstellen inzake het eventueel aantrekken van een gekwalificeerd
sponsorwervingsbureau;
het maandelijks doen van schriftelijke mededelingen dan wel rapportages aan het
bestuur en betrokkenen omtrent de voortgang van de taken van de subcommissie
sponsoring;
het zorgdragen van relevante publicaties op de site;
het doen van beleidsondersteunende voorstellen sponsorzaken en verenigingsbrede
zaken betreffende.
4.
Beslissingsbevoegdheid
De subcommissie sponsoring is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de
sponsordoelstelling van de vereniging, zoals vervat in de sponsorbrochure, en het beschikbare budget.
5.
Contacten
De subcommissie sponsoring is bevoegd tot het aangaan en onderhouden van contacten met
leveranciers, de gemeente Almelo en vertegenwoordigers van andere instanties. Deze contacten zijn
altijd beperkt tot het verenigingsbeleid en zijn, daar waar het gaat om meningen en uitspraken,
immer een vertaling van dit verenigingsbeleid.
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BIJLAGE H (taken subcommissie website)

1.
Doelstelling
De doelstelling van de subcommissie website is het up to date houden van de website van de
vereniging, zowel qua nieuwsgaring, lay-out als technische mogelijkheden.
2.
Plaats in de organisatie
De subcommissie website is rekening en verantwoording verschuldigd aan de secretaris van het
bestuur. De secretaris van de vereniging informeert vervolgens het bestuur over de gang van zaken
binnen de subcommissie website.
3.
Taken van de subcommissie
De taken van de subcommissie zijn op hoofdlijnen de volgende:
het zorgdragen voor een goede uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement;
het werven van vrijwilligers voor taken en diensten verenigingsbreed;
het, in nauw overleg met de voorzitter en de secretaris, doen van voorstellen inzake
een uniforme huisstijl in het kader van een professionele uitstraling van de vereniging;
het up to date houden van de website voor wat de nieuwsgaring, de lay-out en de
technische mogelijkheden betreft;
het uitbrengen van gekwalificeerde adviezen aan de secretaris inzake de website;
het maandelijks doen van schriftelijke mededelingen dan wel rapportages aan het
bestuur en betrokkenen omtrent de voortgang van de taken van de subcommissie
sponsoring;
het zorgdragen van relevante publicaties op de site;
het doen van beleidsondersteunende voorstellen sponsorzaken en verenigingsbrede
zaken betreffende.
4.
Beslissingsbevoegdheid
De subcommissie website is bevoegd te beslissen, te handelen en te oordelen binnen de doelstelling
van de vereniging en het beschikbare budget.
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BIJLAGE I (Taken kascommissie)
1.
Doelstelling
De doelstelling van de kascommissie is het nauwgezet controleren van de jaarrekening en het
uitbrengen van een verslag van hun bevindingen aan het bestuur en de algemene vergadering.
2.
Plaats in de organisatie
De kascommissie is rekening en verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering en wordt
jaarlijks door de algemene vergadering benoemd. In verband met de continuïteit is het wenselijk,
indien mogelijk, dat ten minste één der leden van de commissie van het voorgaande seizoen, ook
zitting neemt in de commissie van het te controleren seizoen.
Een lid kan maximaal twee opvolgende boekjaren als kascommissielid fungeren. Na een periode van
minimaal twee opvolgende boekjaren, kan het lid eventueel opnieuw als kascommissielid fungeren.
3.
Taken van de commissie
De taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening bestaande uit het volgende:
de balans per 30 juni van enig jaar;
winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar;
toelichting op de balans en winst- en verliesrekening;
het vaststellen dat relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd;
het uitbrengen van een verslag en een advies aan het bestuur en de algemene
ledenvergadering naar aanleiding van de kascontrole. De commissie kan geen
wijzigingen aanbrengen in de jaarstukken.
Ten behoeve van het financiële onderzoek verplicht het bestuur zich om de commissie alle door haar
gewenste relevante inlichtingen te verschaffen en desgewenst de bankbescheiden en de waarden te
tonen en tevens de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen, dit alles overeenkomstig de wettelijke voorschriften hieromtrent
In het kader van de privacy kunnen namen van personen worden verborgen.
Alle informatie dient strikt vertrouwelijk door de commissie te worden behandeld en dient
uitsluitend te worden gebruikt ten behoeve van het onderzoek.
4.
Beslissingsbevoegdheid
De kascommissie heeft geen nader omschreven bevoegdheid anders dan het controleren van de
jaarrekening en hierover verslag uitbrengen aan de algemene vergadering.
Als de commissie de boeken in orde bevindt, wordt de penningmeester door de algemene
ledenvergadering gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Wordt er geen decharge verleend, dan
zal dat uitvoerig moeten worden toegelicht aan het bestuur.
Uiteindelijk beslist de algemene ledenvergadering of zij zich met het advies van de kascommissie kan
verenigen.
5.
Contacten
De kascommissie onderhoudt geen nader omschreven contacten met derden, behoudens die
contacten die zij voor het uitvoeren van haar taak noodzakelijk acht.
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