
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTING ST 
 

 

Artikel 1  -  Naam, zetel en verenigingskleuren 
1. De omni-vereniging is genaamd Sporting Swolgen Tienray, verkort Sporting S.T., hierna te noemen: de 

omni-vereniging.  
2. De omni-vereniging is gevestigd in de gemeente Horst aan de Maas 
3. De omni-vereniging heeft als verenigingskleuren: Oranje / Rood / Zwart. 
4. Het sporttenue van de omni-vereniging bestaat uit: 

a. Shirt : zwart met verticaal een rode en oranje streep 
b. Broek : zwart 
c. Kousen: zwart met horizontaal een rode en oranje streep 

 

Artikel 2  -  Doel  
1. Ter bereiking van de in artikel 4 van de statuten omschreven doelstelling worden twee afdelingen 

ingesteld, te weten: 
a. Voetbal (senioren en jeugd) 
b. Korfbal (senioren en jeugd) 

2. Het instellen van afdelingen voor andere takken van sport is ter beoordeling en afweging van het bestuur 
en behoeft, indien het bestuur daartoe besluit, goedkeuring van de algemene vergadering.  

 

Artikel 3  - Leden 
1. De in artikel 5 van de statuten omschreven leden zijn nader te onderscheiden in: 

1. Leden afdeling voetbal (peildatum betreffende sportbond is bepalend) te weten: 
Senioren  : 18 jaar en ouder 
Jeugd   :   5 t/m 17 jaar 
Veteranen  : 30 jaar en ouder 

2. Leden afdeling korfbal (peildatum betreffende sportbond is bepalend) te weten; 
Senioren  : 18 jaar en ouder 
Jeugd   :   5 t/m 17 jaar 
Recreanten / midweek : 18 jaar en ouder 

2. Erelid dan wel lid van verdienste is diegene, die als zodanig is benoemd en geregistreerd te tijde van de 
opheffing van VV TOP’27 en SV Swolgense Boys. 

3. Van ereleden en leden van verdienste dient een deugdelijke registratie te worden gehouden. 
4. Over toelating tot het lidmaatschap van de omni-vereniging van een van een andere vereniging 

afkomstig aspirant-lid kan slechts besloten worden, indien dit aspirant-lid aan alle (financiële) 
verplichtingen heeft voldaan jegens de vereniging waarvan hij / zij lid is dan wel is geweest. 

5. a. Een voormalig lid van de omni-vereniging, dat opnieuw als lid van de omni-vereniging wenst te  
       worden toegelaten, doch niet alle financiële verplichtingen uit het vorige lidmaatschap is  
 nagekomen, kan pas weer lid worden als naast deze financiële verplichting ook een door het  
 bestuur op te leggen boete van maximaal € 25,- is voldaan. 
b. Het onder a. vermelde is ook van toepassing op voormalige leden van VV TOP’27 en SV  
 Swolgense Boys. 

6. Een lid is bij verhuizing of anderszins verplicht de secretaris onverwijld in kennis te stellen van zijn of 
haar nieuwe adres. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 4  -  Rechten en plichten van leden 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 6 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten 
en plichten: 
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te 

ontvangen 
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet 

anders is bepaald. 
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is 

gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen laten behandelen of te 
doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het 
lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres 
7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur 

of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de 
betreffende sportbonden. 

 

Artikel 5  -  Contributieverplichtingen 
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het tijdig betalen van contributie, conform het vastgestelde 

contributiereglement. 
2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
3. Het bestuur is om haar moverende redenen bevoegd in bijzondere situaties individuele leden geheel dan 

wel gedeeltelijk vrij te stellen van het betalen van contributie. 
 

Artikel 6  -  Tuchtrechtspraak 
1. a. De door het bestuur of een daartoe bevoegde commissie op te leggen straffen, als bedoeld in  

       artikel 7 lid 4 van de statuten is maximaal: 
- € 50,- voor een boete; 
- Uitsluiting voor het leven van het deelnemen aan wedstrijden; 
- Uitsluiting voor het leven van het recht om een of meerdere functies uit te oefenen; 
- 1 jaar voor een schorsing;  

b. De algemene vergadering kan de maxima van de onder lid 1 a. bedoelde straffen een keer per vijf 
jaar herzien, voor het eerst in 2015. 

c. Gelet op artikel 10 lid 6 van de statuten is lid 1 a.4. niet van toepassing op een lid van het bestuur 
voor wat betreft de bestuursfunctie. 

2. a. Een door de desbetreffende sportbond aan de omni-vereniging opgelegde geldstraf, een  
       individueel afdelingslid betreffende, komt voor zover dit bij reglement is bepaald, voor rekening   
       van het desbetreffende afdelingslid. 
b. Het bestuur dan wel een daartoe bevoegde commissie kan, indien het / zij daartoe termen aanwezig 

acht, het onder 2 a. gestelde niet van toepassing verklaren. 
3. Een door het bestuur of een daartoe bevoegde commissie opgelegde geldstraf dient uiterlijk binnen 6 

weken na oplegging te zijn voldaan. 
4. Ieder, die moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan het materiaal of andere eigendommen van 

de omni-vereniging, is verplicht de aangerichte schade voor eigen rekening binnen een maand te (doen) 
herstellen dan wel de schade te vergoeden en wel uiterlijk binnen een maand, nadat hem schriftelijk 
kennis is gegeven van het bedrag van de schade. 

5. a.  Een lid, dat een schorsing is opgelegd, verliest voor de duur van de schorsing alle uit het  
       lidmaatschap voortvloeiende rechten. 

b.   Een schorsingsbesluit verbindt met ingang van de datum, zoals vermeld in dat besluit. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.   De uit het lidmaatschap voortvloeiende plichten blijven tijdens een schorsing onverminderd van 
kracht. 

 

Artikel 7  -  Bestuur 
1. a.  Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur 

b. Tenminste twee leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen de omni-vereniging in en buiten 
rechten. 

c. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen, die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen 
worden uitgesteld. 

d. Het dagelijks bestuur doet van de onder 1 c. bedoelde besluiten mededeling op de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

2. Ieder bestuurslid treed uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De 1e maal zal dat geschieden volgens het 
onderstaand rooster: 

1e jaar: voorzitter; bestuurslid afd. voetbal; bestuurslid algemeen 
2e jaar: secretaris; bestuurslid afd. korfbal; bestuurslid algemeen 
3e jaar: penningmeester; bestuurslid afd. voetbal; bestuurslid afd. korfbal 

3. Een nieuw te kiezen bestuurslid wordt conform het gestelde in artikel 10 lid 4 van de statuten niet in 
functie gekozen.  

4. Tot ontslag of schorsing van een lid van het bestuur door de algemene vergadering overeenkomstig 
artikel 10 lid 6 van de statuten kan alleen worden besloten, indien een daartoe strekkend verzoek 
tenminste een week voor de datum van een algemene vergadering schriftelijk is ingediend bij het 
bestuur en dit verzoek tenminste door vijf niet geschorste leden is ondertekend. 

5. Een lid van het bestuur dient meerderjarig (18 jaar) te zijn. 
6. Het bestuur is bevoegd is bevoegd bij reglement boeten te stellen op bepaalde overtredingen en 

verzuimen. Het reglement regelt tevens de inning van de boeten. Zodanig reglement verbindt 
onmiddellijk, nadat het aan de leden is bekend gemaakt, doch verliest zijn kracht, wanneer het niet op de 
eerstkomende jaarvergadering is bekrachtigd. 

7. a. Bij bestuursverkiezingen worden kandida (a) (t) (en) gesteld door het bestuur. De  
 kandidaatstelling is opgenomen in de oproeping, zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 van de statuten. 
b. Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de algemene vergadering worden gesteld, mits 

de kandidaatstelling schriftelijk ter kennis is gegeven aan de secretaris en deze minimaal door vijf 
niet geschorste leden is ondertekend. 

c. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geld (en) (t) de door het 
bestuur gestelde kandida (a) (t) (en) als gekozen, tenzij het bestuur of de gestelde  
kandida (a) (t) (en) schriftelijke stemming verlang (en) (t). 

8. a. Een bestuurslid wordt gekozen voor de termijn van drie jaar en kan na afloop van iedere  
 driejaarlijkse termijn terstond worden herkozen.  
b. Elk jaar zijn er volgens een rooster van aftreden bestuursleden aftredend. De voorzitter, secretaris 

en penningmeester kunnen niet tezamen of in combinatie gelijktijdig aftredend zijn. 
c. Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen.  

 

Artikel 8  -  Algemene vergadering 
1. De gewone algemene vergadering wordt gehouden tussen 1 juli en 1 november . Dag, uur en plaats van 

deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld. 
2. De algemene vergadering is toegankelijk voor alle niet geschorste leden 
3. De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. 
4. Voorstellen en interpellatie, welke niet tenminste acht dagen voor de algemene vergadering in het bezit 

zijn van de secretaris, behoeven niet in behandeling te worden genomen, tegenvoorstellen uitgezonderd. 
5. De voorzitter heeft het recht de vergadering voor een ogenblik te schorsen om gedurende de schorsing 

de bestuursleden te raadplegen. 
6. Ingeval een lid gedurende de algemene vergadering de orde verstoord, kan de voorzitter hem / haar na 

een voorafgaande waarschuwing, de verdere bijwoning van de vergadering ontzeggen. 



 
 
 

 

 

 

Artikel 9 -  Stemmingen 
1. Met inachtneming van artikel 18 lid 1 onder b en 18 lid  2 van de statuten hebben algemene leden en 

afdelingsleden dezelfde stemrechten. 
2. Indien een schriftelijke stemming dient plaats te vinden, benoemt de voorzitter een twee leden tellende 

stemcommissie, die zich er van overtuigt, dat het aantal uitgereikte en opgehaalde stembiljetten gelijk is 
aan het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, en die de stembiljetten opent en de uitslag van de 
stemming bekend maakt. 

3. Afzonderlijk stemming voor meer dan een vacature kan in een stemronde plaatsvinden.  
 

Artikel 10  -  Representatie 
Het bestuur kan richtlijnen opstellen in het kader van het representatiebeleid. 
 

Artikel 11  -  Sponsoring 
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 
 

Artikel 12  -  Slotbepalingen 
1. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede alle verder 

wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen en zich daaraan te 
onderwerpen. 

2. Het bestuur is gehouden alle (aspirant) leden behoorlijk in kennis te stellen van de bepalingen van de 
statuten, het huishoudelijk reglement en alle verder wettig vastgestelde regels en bepalingen. 

3. De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in 
strijd komende met de statuten en met de bepalingen van dit reglement in die gevallen, waarin een 
bijzondere meerderheid wordt vereist. 

4. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende  wijzigingen van dit reglement treden 1 dag na de 
vaststelling in de Algemene Jaarvergadering in werking en worden zo spoedig mogelijk door het bestuur 
gepubliceerd. 

5. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
 
Goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d.  01 oktober 2010. 
 
 
Inwerkingtreding:  d.d. 02 oktober 2010 
 
 
 


