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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Delftsche Hockey Club Hudito 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Begripsomschrijvingen. 
Artikel 1  
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
1. algemene vergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en 

in artikel 15 lid 1 van de statuten, te weten de algemene vergadering van de vereniging; 
2. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, in artikel 10 lid 1 

en artikel 13 lid 1 van de statuten en in artikel 11 lid 1 van dit huishoudelijk reglement, te 
weten het bestuur van de vereniging; 

3. bond, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandse Hockey 
Bond, met statutaire zetel in de gemeente Nieuwegein, kantoorhoudende te 3439 ML 
Nieuwegein, Wattbaan 31-49, ingeschreven in het handelsregister onder 
dossiernummer 40530560; 

4. bondsbestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 
13 lid 1 van de statuten van de bond, te weten het bestuur van de bond; 

5. bondsbureau, het bureau als bedoeld in artikel 16 van de statuten van de bond; 
6. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee 

instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van (organen van) de 
vereniging geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) vereniging 
respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene met 
wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van de) vereniging bekend is 
gemaakt; 

7. leden, zowel de seniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a en lid 2 van de statuten en 
in artikel 4 lid 2 sub a en lid 3 van dit huishoudelijk reglement, als de juniorleden, 
bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b en lid 3 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub b en lid 4 
van dit huishoudelijk reglement, als de ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c en lid 4 
van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub c en lid 5 van dit huishoudelijk reglement, als de 
leden van verdienste, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub d en lid 5 van de statuten en in 
artikel 4 lid 2 sub d en lid 6 van dit huishoudelijk reglement, voor zover de statuten en/of 
dit huishoudelijk reglement geen nader onderscheid maken of het tegendeel uit het 
zinsverband blijkt;  

8. lidmaatschap, zowel het lidmaatschap van de seniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub 
a en lid 2 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub a en lid 3 van dit huishoudelijk 
reglement, als van de juniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b en lid 3 van de 
statuten en in artikel 4 lid 2 sub b en lid 4 van dit huishoudelijk reglement, als van de 
ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c en lid 4 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub 
c en lid 5 van dit huishoudelijk reglement, als van de leden van verdienste, bedoeld in 
artikel 4 lid 1 sub d en lid 5 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub d en lid 6 van dit 
huishoudelijk reglement, voor zover de statuten en/of dit huishoudelijk reglement geen 
nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

9. statuten, de statuten van de vereniging; 
10. vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid 1 van 

de statuten en in artikel 2 lid 1 van dit huishoudelijk reglement. 
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Naam en zetel. 
Artikel 2 
1. De vereniging is genaamd: Delftsche Hockey Club Hudito (Houdt Uw Doel In ’T Oog). 
2. Als verkorte naam gebruikt de vereniging: Hudito. 
3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Delft. 
 
Tenue. 
Artikel 3 
Het tenue van de vereniging: 

1. De kleuren van de vereniging zijn rood en zwart. 
2. Het clubkostuum van de heren is: rood shirt met zwarte kraag en zwarte 

manchetten, zwarte broek en rood/zwart geringde kousen. 
3. Het clubkostuum van de dames is: rood shirt met zwarte kraag en zwarte 

manchetten, zwarte rok en rood/zwart geringde kousen.  
 
Leden. 
Artikel 4 
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene 

vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de 
statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald. 

2. De vereniging kent als leden:   
 a. seniorleden; 
 b. juniorleden; 

c. ereleden; en 
d. leden van verdienste. 

3. Seniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 
1 van het huishoudelijk reglement van de bond achttien jaar of ouder zijn.  

 Seniorleden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering en dienen 
contributie te betalen. 

4. Juniorleden zijn zij die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 
van het huishoudelijk reglement van de bond jonger zijn dan achttien jaar.  

 Juniorleden vanaf 16 jaar hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. 
Juniorleden tot 16 jaar hebben toegang tot de algemene vergadering. Het stemrecht  van 
juniorleden van 5 tot 16 jaar wordt uitgeoefend door zijn/haar wettelijke 
vertegenwoordigers. Juniorleden tot 5 jaar hebben geen stemrecht in de algemene 
vergadering. Juniorleden dienen contributie te betalen.  

 Juniorleden worden nader onderscheiden in: 
 a. juniorleden A: juniorleden A zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar 

als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond zestien jaar of 
ouder, doch nog geen achttien jaar zijn; 

 b. juniorleden B: juniorleden B zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar 
als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond veertien jaar of 
ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;  

 c. juniorleden C: juniorleden C zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar 
als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond twaalf jaar of 
ouder, doch nog geen veertien jaar zijn; 
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 d. juniorleden D: juniorleden D zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar 
als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond tien jaar of 
ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn; 

 e. juniorleden E: juniorleden E zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar 
als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond nog geen tien 
jaar zijn; 

 f. juniorleden F: juniorleden F zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar 
als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond nog geen acht 
jaar zijn. 

 g.  Juniorleden Benjamins: juniorleden Benjamins zijn zij die vóór één oktober van het 
lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de 
bond nog geen zes jaar zijn;  

 h.  Juniorleden 0-4 jarigen: zijn juniorleden die vóór één oktober van het lopende 
bondsjaar zoals  bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond 
nog geen vijf jaar zijn en niet spelen; 

 i. Junior G-leden: juniorleden met een verstandelijke beperking die vóór één oktober 
van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement 
van de bond nog geen achtien jaar zijn. 

5. Ereleden zijn meerderjarige natuurlijke personen aan wie wegens hun buitengewone 
verdiensten jegens de vereniging het erelidmaatschap is verleend door de algemene 
vergadering op voorstel van het bestuur. Ereleden hebben toegang tot en stemrecht in 
de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van 
contributie. 

6. Leden van verdienste zijn meerderjarige natuurlijke personen die door hun prestaties 
aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het 
lidmaatschap van verdienste is verleend door het bestuur. Leden van verdienste hebben 
wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene vergadering.  

 
Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating. 
Artikel 5 
1. Een natuurlijk persoon die seniorlid of juniorlid wenst te worden van de vereniging dient 

een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in 
te dienen bij de ledenadministratie van de vereniging. Minderjarigen kunnen alleen 
worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt mede-ondertekend 
door hun wettelijke vertegenwoordiger. 
Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of 
namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als 
lid van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld. 

2. Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene 
vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor 
seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 
lid 3 van de statuten. 

3. Voor diegenen die gedurende het boekjaar (beginnend op één juli tot en met dertig juni 
daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één 
januari van het betreffende boekjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij 
seniorlid of juniorlid worden na één januari van het betreffende boekjaar, zijn zij de helft 
van de contributie plus de KNHB afdracht verschuldigd. 
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Toelating, rechten en verplichtingen donateurs 
Artikel 6 
Het bestuur of een door het bestuur benoemde commissie beslist per individueel geval over 
de toelating van een donateur en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder 
geval geldt dat: 
a. ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn; 
b. de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste € 45 

(zegge: vijf en veertig euro) per boekjaar dient te bedragen; 
c. de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg met het 

bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen 
binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota; 

d. het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de donateur 
of het bestuur het donateurschap schriftelijk of langs elektronische weg vóór 1 juli 
beëindigt tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg tussen het bestuur en de 
donateur anders wordt overeengekomen. 

 
Ledenregistratie. 
Artikel 7 
1. De  ledenadministratie houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de 

leden worden bijgehouden. 
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de ledenadminstratie 

schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de 
vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te 
achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald. 

3. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn e-mail adres dit onverwijld zelf in ‘Mijn Hudito’ 
aan te passen. 

4. De ledenadministratie draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de bond.  
 
Einde lidmaatschap. 
Artikel 8 
Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 7 
van de statuten na te leven. Indien deze opzegging niet is geschied volgens die 
voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde 
van het lopende boekjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde: 
a. wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft; 
b. op grond van medisch advies; 
c.  op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen. 
 
Schadeloosstellingen en boeten. 
Artikel 9 
1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de 

vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht. 
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden 

die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door 
de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond. 

3. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met 
zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt. 
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4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke 
aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging 
aanwezig. 

5. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.  
 
Sancties. 
Artikel 10 
1. Sancties waaraan gerefereerd wordt in artikel 13, zevende lid van de statuten kunnen 

bestaan uit berisping, disciplinaire maatregelen, tijdelijke schorsing en/of geldboete. 
2. Tegen de ingevolge artikel 7, achtste lid van de statuten opgelegde straffen staat de 

betrokkene beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 
3. Het beroep dient uiterlijk vier weken voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering 

schriftelijk bij de secretaris te worden ingesteld. 
4. Een schorsing kan slechts voor maximaal één maand worden opgelegd en kan, doch 

wederom voor maximaal één maand, eenmaal worden verlengd. Ingeval van 
wanbetaling van de contributie is het bestuur evenwel bevoegd de betrokkene een 
schorsing op te leggen maximaal totdat de betrokkene volledig aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan. 

5. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, is hij uitgesloten van bepaalde of alle 
activiteiten van de vereniging, het één en ander nader vast te stellen door het bestuur. 

6. De geldboeten worden geïnd door de penningmeester. 
7. Het bestuur is gerechtigd de opgelegde straf openbaar te maken/te publiceren. 

 
Bestuur.  
Artikel 11 
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten 

minste drie meerderjarige natuurlijke personen. 
2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden.  
3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in 

functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een 
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon 
verenigd worden. 

4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder 
bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit 
huishoudelijk reglement 

5.  Het bestuur is bevoegd ook buiten de bestuursvergadering besluiten te nemen, mits alle 
bestuursleden met deze wijze van besluitvorming instemmen. 

6. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 12 lid 7 van de statuten. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage 
van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden 
door de voorzitter mede-ondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden 
algemene vergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar. Bij ontstentenis of belet 
van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige 
bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur. 

7.  De secretaris maakt notulen van de bestuursvergadering, voert de briefwisseling, draagt 
zorg voor tijdige aankondiging van de te houden vergaderingen en voor publicatie van 
door het bestuur daarvoor aangewezen bescheiden of gegevens. Hij is belast met het 
opstellen van het sociaal jaarverslag. 
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8. De penningmeester int en beheert alle gelden van de vereniging, met dien verstande 
dat besluiten omtrent de belegging der geldmiddelen aan het bestuur zijn 
voorbehouden. Hij maakt de jaarrekening en stelt de begroting op. Hij legt namens het 
bestuur rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering over de 
geldstromen binnen de vereniging.  

 Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem 
berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de 
vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag 
slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie 
als bedoeld in artikel 14 lid 5 van de statuten dan wel de accountant als bedoeld in 
artikel 14 lid 4 van de statuten. 

9. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van 
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring 
van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk 
terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is 
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

10. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarin nader wordt aangegeven welke 
bestuurder(s) op welke tijdstip(pen) aftreedt/aftreden. 
 

Algemene vergaderingen. 
Artikel 12 
1. De voorzitter van de algemene vergadering verleent de leden het woord. De voorzitter 

heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te 
ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep 
van de betrokkene op de vergadering. 

2. De secretaris van de algemene vergadering legt ter vergadering een presentielijst neer 
waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet 
stemgerechtigd zijn. Voorts wordt op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja 
door welk ander lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van nog een stem, onder 
overlegging van een, naar het oordeel van de voorzitter, afdoende schriftelijke of 
elektronische volmacht, als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de statuten. 

 Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen, 
al dan niet middels een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel.  

3.  De in artikel 16, vierde lid van de statuten bedoelde akte van volmacht dienen voor de 
aanvang van de algemene vergadering bij de voorzitter of secretaris ingeleverd te 
worden. 

4. Het indienen van moties en amendementen in de algemene vergadering is uitsluitend 
voorbehouden aan stemgerechtigde leden. 

5. Een voorstel voor een agendapunt, afkomstig van één der leden, dient bij de indiening 
schriftelijke worden onderschreven door tenminste negen andere stemgerechtigde 
leden. 

6. Een voorstel voor een agendapunt kan in een algemene vergadering slechts in 
behandeling komen indien het tenminste vier weken voor de aanvang van de algemene 
vergadering schriftelijk (of door middel van een elektronisch communicatiemiddel) bij de 
secretaris is ingediend, tenzij het voorstel door het bestuur wordt overgenomen. 

7. Voor een schriftelijke stemming op de algemene vergadering benoemt de voorzitter een 
stembureau van drie stemgerechtigde leden waarbij de stembriefjes moeten worden 
ingeleverd. Dit stembureau opent de stembriefjes en beslist over hun geldigheid en 
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daarmee over de geldigheid van de daarop uitgebrachte stemmen. De stembriefjes 
worden dadelijk na afloop van de vergadering vernietigd. 

8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 
 a. getekend zijn; 
 b. onleesbaar zijn; 
 c. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
 d. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; 
 e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; 
 f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon. 
9. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de 

door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in 
het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter 
kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering 
te worden vastgesteld.  

 
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement. 
Artikel 13 
1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden 

gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten. 
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag 

volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de 
algemene vergadering een later tijdstip vaststelt. 

3. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement dienen onmiddellijk ter kennis van het 
bondsbestuur te worden gebracht. 
 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato 28 
november 2012 en per die datum in werking getreden. 
 
 
 


