HUISHOUDELIJK REGLEMENT BV DRIVE EN BC LEIDEN
Artikel 1: Leden
Lid 1 Toetreding tot de vereniging vindt plaats door schriftelijke aanmelding dan wel
aanmelding via de website www.bvdrive.nl, bij de secretaris of de penningmeester van de
vereniging, middels een daarvoor vastgesteld inschrijfformulier.
Lid 2 Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de inschrijving door het bestuur wordt
geaccepteerd, echter niet voordat de verschuldigde contributie is voldaan.
Lid 3 Actieve deelname aan oefeningen/trainingen en/of wedstrijden van de vereniging
geschiedt geheel op eigen risico. De vereniging kan derhalve niet aansprakelijk worden
gesteld voor de gevolgen welke voortvloeien uit de gezondheidstoestand van de leden
met betrekking tot de sportbeoefening.
Lid 4 De leden zijn verplicht de secretaris of de penningmeester van de vereniging binnen één
maand van eventuele naams- of adreswijzigingen (inclusief een e-mailadres) op de hoogte te
stellen.
Lid 5 Mededelingen en andere stukken welke gezonden zijn (per post of e-mail) aan de van
hen, bij de secretaris of de penningmeester bekende adressen, zijn voor de geadresseerde
leden bindend.
Lid 6 De leden verplichten zich ten minste éénmaal per jaar een bardienst te vervullen. Leden
die slechts incidenteel in het Vlietland College spelen, zijn hiervan uitgezonderd. Bij het niet
nakomen van de bardienst kan door het bestuur een sanctie opgelegd worden. Bij het ruilen
van bardiensten blijft het aanspreekpunt het origineel ingeplande lid.
Artikel 2: Contributies
Lid 1 De contributie op jaarbasis wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
Lid 2 Het verschuldigde bedrag bestaat uit de kale contributie, voor competitiespelers echter
vermeerderd met een eventuele eigen trainingsbijdrage en bondsbijdrage.
Lid 3 Ieder lid verplicht zich tot betaling van het contributiebedrag binnen 1 maand na
factuurdatum.
Lid 4 De contributie moet worden voldaan door storting op de giro- of bankrekening van de
badmintonvereniging “Drive” of “Leiden”.
Lid 5 Aspirantleden, van wie inschrijving is geaccepteerd, dienen de door hen verschuldigde
contributie binnen de door de penningmeester gestelde termijn te hebben gestort op de
giro- of bankrekening van de vereniging.
Lid 6 Indien na een herhaald verzoek tot betaling, leden of aspirantleden de verschuldigde
gelden binnen een termijn van 14 dagen nog steeds niet hebben overgemaakt, dan zal hun
de verdere deelname aan de oefeningen/trainingen en/of wedstrijden van de vereniging
kunnen worden ontzegd.
Lid 7 Indien een lid gedurende het verenigingsjaar zijn lidmaatschap opzegt, zal hij/zij geen
restitutie van de contributie of een evenredig deel daarvan ontvangen.
Lid 8 Wanneer een lid zijn lidmaatschap wenst op te zeggen, moet hij/zij dit ten minste één
maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris of penningmeester
kenbaar maken.
Artikel 3: Aansprakelijkheid van de vereniging
Lid 1 De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of
diefstal van goederen in de sportaccommodaties van de vereniging.
Lid 2 De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel bij een
lid of bezoeker, aanwezig bij één van de activiteiten van de vereniging.

Artikel 4: Bestuur
Lid 1 Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden
hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten, die door de
leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst van handtekeningen van
ten minste tien leden, die de betrokken kandidaten steunen, te worden ingediend bij de
secretaris, uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering waarop de
verkiezing zal plaatsvinden.
Lid 2 Jaarlijks zal op de algemene ledenvergadering de helft van het aantal bestuursleden
aftreden, na de statutaire termijn van 2 jaar te hebben uitgezeten. Dit met uitzondering
van het eerste jaar, waarin aan het eind van het seizoen de helft van het bestuur na een
kortere periode van slechts 1 jaar zal aftreden. Zittende bestuursleden kunnen zich te
allen tijde herverkiesbaar stellen.
Lid 3 Het bestuur vergadert minstens éénmaal per kwartaal en voorts zoveel meer als het
nodig acht.
Lid 4 Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.
Lid 5 De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde waarin het
wordt gevraagd. Hij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde
onderwerp het woord te verlenen. Bij ontstentenis of verhindering wordt de voorzitter
vervangen door de vice-voorzitter of in tweede instantie door de secretaris of de
penningmeester.

Artikel 5: Wijzigingen in het huishoudelijk reglement
Lid 1 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement geschieden op de ledenvergadering.
Lid 2 Het voorstel tot wijziging dient ten minste drie dagen voor de ledenvergadering in het
bezit te zijn van het bestuur.
Lid 3 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden geacht te zijn
aangenomen, wanneer meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen het voorstel heeft
gesteund.

