HUISHOUDELIJK REGLEMENT NSBC STUBAN
Definities
•

•
•
•

Student:
o Iemand die studeert aan de HAN of RU/ minder dan een jaar geleden afgestudeerd
aan de RU
o Tijdelijk WO-student in Nijmegen (moet in het bezit zijn van een sportkaart bij de
thuisuniversiteit)
Niet-student: Iemand die niet (meer) studeert aan de HAN of RU.
Jaar: Gelijk lopend aan het collegejaar dat loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Afstudeerjaar: Het collegejaar waarin een student is afgestudeerd of gestopt is met zijn
studie.

Artikel 1 Lidmaatschap van de vereniging
1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle studenten.
2. Indien het percentage van de leden dat student is hoger is dan 80% kunnen ook nietstudenten als lid van de vereniging worden toegelaten.
3. Het in 1.2 genoemde percentage wordt twee maal per jaar, op 1 januari en 1 juli vastgesteld
aan de hand van de actuele ledenlijst.
4. Het bestuur is bevoegd in individuele gevallen een uitzondering te maken op de hierboven
gestelde regels indien de betreffende persoon van waarde voor de club kan zijn.
5. Wanneer iemand eenmaal als lid van de vereniging is toegelaten heeft hij dezelfde rechten als
alle anderen, ongeacht of hij een student is of niet.
6. In het geval iemand niet als lid wordt toegelaten, kan de Algemene Ledenvergadering alsnog
daartoe besluiten.
7. Een actieve en bevoegde scheidsrechter en/of trainer voor Stuban mag ongeacht zijn/haar
afstudeerdatum lid blijven van Stuban.

Artikel 2 Contributie
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

De basiscontributie voor de vereniging bedraagt 65 euro.
Diegenen die deelnemen aan de competitie betalen een toeslag van 12,50 euro.
Diegenen die trainen met veren shuttles betalen een toeslag van 15 euro.
Diegenen die na 1 februari lid worden, hoeven slechts de helft van de contributie te betalen.
De contributie wordt door de penningmeester in de maand oktober door middel van een
automatische incasso geïnd. Nieuwe leden geven middels een machtigingsformulier
toestemming hiervoor.
Indien de automatische incasso niet succesvol is door nalatig handelen van het lid, is het lid
een boete van 5 euro verschuldigd.
Indien twee maanden na de poging tot automatische incasso de contributie nog steeds niet is
betaald, mag het lid geen gebruik meer maken van de faciliteiten die de vereniging biedt. De
penningmeester dient het lid ruim voor het verstrijken van deze twee maanden hierop attent te
maken.
Onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van een blessure waardoor het lid
gedurende lange tijd niet kan spelen, kan door het bestuur besloten worden tot een
gedeeltelijke teruggave van de contributie.
Indien door terugtrekken uit de competitie na 31 maart Stuban genoodzaakt is een team terug
te trekken, betaalt/betalen de speler/spelers die zich teruggetrokken heeft/hebben, de boete
zoals opgelegd door de Badminton Nederland (BN), plus de inschrijfkosten voor het team.
Indien er in een team onreglementair wordt ingevallen zonder toestemming van de
competitieleider, betaalt het desbetreffende team de boete zoals is opgelegd door BN.

11. In uitzonderingsgevallen kan, in overleg met het bestuur, van de in 2.4, 2.5, 2.6 en 2.9
genoemde regelingen worden afgeweken.
12. Als een lid in naam van Stuban uitkomt als scheidsrechter voor de bond, hoeft deze in de
jaren dat zij actief bevoegd scheidsrechter is, niet de in artikel 2.1, 2.2, en 2.3 genoemde
contributies te betalen.

Artikel 3 Bezit van sportkaart
1. Leden zijn verplicht uiterlijk 1 oktober in het bezit te zijn van een geldige sportkaart.
2. Indien aan deze verplichting niet is voldaan, is het lid een boete verschuldigd ter hoogte van
de boete, opgelegd door het USC.
3. Het lid wordt geacht zo snel mogelijk de sportkaart alsnog aan te schaffen. Is dit binnen 2
weken nog niet gebeurd, mag het lid geen gebruik meer maken van de faciliteiten die de
vereniging biedt.

Artikel 4 Opzegging van het lidmaatschap
1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via email te gebeuren bij de secretaris. De
afmelding is pas definitief als de secretaris een bevestiging van de opzegging heeft gegeven.
2. Opzeggingen in de loop van het seizoen gaan in per begin van het nieuwe seizoen.
3. Indien men niet voor 1 juli heeft afgemeld, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar
verlengd.
4. Indien de opzegging na 1 juli plaatsvindt, kan het bestuur alsnog besluiten het lidmaatschap
per 1 september van hetzelfde jaar te laten eindigen. In dat geval is men wel een boete
verschuldigd van 5 euro.
5. Niet-student leden die geen competitie spelen binnen Stuban, mogen nog maximaal één
aansluitend jaar na afloop van zijn afstudeerjaar lid blijven. Na dit jaar moeten ze competitie
gaan spelen bij Stuban of hun lidmaatschap wordt automatisch beëindigd.
6. Niet-student leden die wel competitie spelen binnen Stuban, maar geen competitie zullen
spelen in het daaropvolgende jaar, mogen eenmalig dat betreffende jaar nog lid blijven. Na dit
jaar moeten ze weer competitie gaan spelen bij Stuban of hun lidmaatschap wordt
automatisch beëindigd.
7. Een speler mag onbeperkt invallen in de Bondscompetitie, mits hij voldoet aan de bepalingen
in de ‘Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie’ en conform andere
bepalingen gerechtigd is in te vallen.
8. In situaties waarin deze reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en tevens behoudt het
bestuur zich het recht voor om in uitzonderingssituaties anders te beslissen.

Artikel 5 Reünisten
1. Alleen oud-Stubanleden mogen reünist worden.
2. Reünisten mogen alleen deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de PRen activiteitencommissie, hierna “Prac activiteiten” genoemd; echter bij activiteiten met een
maximum aantal deelnemers krijgen reguliere leden voorrang.
3. Reünisten hebben het recht om het clubblad, digitaal te blijven ontvangen.
4. Reünisten zijn géén leden van Stuban en hebben dus geen stem in de ALV.
5. Reünisten betalen 15 euro per jaar aan de vereniging, welke middels automatische incasso
door de penningmeester in de maand oktober zal worden geïnd.
6. Het reünistenlidmaatschap dient ieder jaar opnieuw bevestigd te worden middels mail.

Artikel 6 Ereleden
1. Benoeming van ereleden geschiedt op voordracht van het bestuur. Het bestuur zal tenminste
een voordracht doen, wanneer minstens tien stemgerechtigden hiertoe een verzoek hebben
ingediend.

2. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich op een bijzondere en eervolle wijze jegens de
vereniging onderscheiden hebben en als zodanig door de ALV zijn benoemd. Ereleden mogen
nog actief zijn binnen de vereniging.
3. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden.
4. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
5. Dit artikel bevat een lijst met de namen van alle huidige ereleden en het jaar van hun
benoeming tot erelid. Dit artikel zal door het bestuur worden bijgewerkt.
•

Joop Speekenbrink (2013)

Artikel 7 Technische commissie
1. Jaarlijks wordt er op voordracht van het bestuur door de ALV een technische commissie
aangewezen die de indeling van de competitieteams en de trainingsgroepen bepaalt.
2. De technische commissie bestaat uit minimaal 4 personen, en wordt voorgezeten door de
competitieleider.
3. De definitieve indeling van de competitieteams wordt, na een inspraakmogelijkheid voor de
betreffende spelers (gedurende twee weken) na bekendmaking van een voorlopige indeling
door de TC vastgesteld, waarbij afgeweken mag worden van het voorlopige voorstel van de
technische commissie.
4. Indien iemand het niet eens is met de indeling, kan deze, volgens de regels zoals die
geformuleerd staan in de statuten, een algemene vergadering bijeenroepen. Deze algemene
vergadering bepaalt dan de uiteindelijke indeling.
5. Terugtrekken van een competitie team kan vrijblijvend tot 1 april. De kosten voor het
terugtrekken van een team na 1 april is het inschrijfgeld plus een boete van 90 euro. Deze
wordt dan doorberekend aan het desbetreffende team.

Artikel 8 Stemming tijdens ALV
1. Stemming over zaken: zie statuten
2. Stemming over personen: over kandidaat–bestuursleden wordt altijd schriftelijk en anoniem
gestemd. Stemming over invulling van commissies kan mondeling geschieden tenzij één van
de stemgerechtigden vóór de stemming een schriftelijke stemming wenst. Voor andere
aspecten met betrekking tot besluitvorming: zie statuten.

Artikel 9 Declaratie bij Stuban
1. Een lid of reünist mag voor Stuban gemaakte kosten declareren bij de Stuban.
2. De declaratie moet binnen twee maanden na uitgave worden gedeclareerd.
3. Het bestuur besluit of de kosten worden vergoed.

Artikel 10 Shuttlegebruik
1. Tijdens de trainingen zullen de shuttles door het RSC en Stuban worden geleverd.
2. Als trainingen van Stuban onverwacht niet doorgaan, worden de shuttles voor vrijspelen
geleverd door Stuban
3. Bij vrijspelen op verwachte momenten (bijv. tijdens vakanties of laddercompetitie) wordt men
geacht eigen shuttles te gebruiken.

Artikel 11 Wijziging huishoudelijk reglement
Indien er voorstellen tot wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zullen worden besproken tijdens
een ALV, zal dit vóór de betreffende ALV worden aangekondigd. Wijzigingen in het Huishoudelijk
Reglement worden vastgesteld door de ALV met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen
tot wijziging gaan uit van het bestuur of ten minste 10 leden.
Laatste wijziging 23-09-2019.

