15 april 1999

Huishoudelijk reglement van badmintonvereniging Orion
Artikel 1
Door zijn toetreding tot Orion onderwerpt ieder lid zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen en bepalingen van Orion, alsmede aan de wijziging welke daarin
zullen worden aangebracht. Ieder lid is gehouden te voldoen, behalve aan zijn verplichtingen tegenover de vereniging, ook aan die tegenover de N.B.B. Ieder lid is verplicht zich te onthouden van
handelingen, die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement en van handelingen die in strijd zijn
met de belangen van de badmintonsport.
Artikel 2
Alle leden van Orion hebben het recht deel te nemen aan persoonlijke wedstrijden, goedgekeurd
door Orion, voor zover de voor de desbetreffende wedstrijd geldende bepalingen hun deelneming
toelaten en met inachtneming van het wedstrijdreglement en van het competitiereglement. Het
bestuur kan echter, met het oog op de belangen van Orion, deelneming aan een bepaalde wedstrijd
verbieden, mits het hiervan tijdig aan de betrokken speler kennis geeft.
Artikel 3
Het lidmaatschap, conform artikel 3 van de statuten, kan niet worden verkregen door iemand die
zijn schulden bij een andere badmintonvereniging nog niet heeft ingelost. Leden zijn verplicht bij
aanmelding een aanmeldingsformulier als volgt in te vullen
a. naam;
b. adres;
c. geboortedatum;
d. voorgaand of huidig lidmaatschap andere badmintonvereniging(en).
e. een machtiging te verlenen aan Orion om de contributie over te laten schijven
Artikel 4
Het bestuur bestaat tenminste uit,
a. Voorzitter;
b. Secretaris;
c. Penningmeester.
Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt diens taak door het bestuur:
a. overgedragen aan een of meer andere bestuursleden;
b. tot de eerstvolgende ledenvergadering tijdelijk opgedragen aan een functionaris ad interim,
die gedurende de waarneming de bestuursvergaderingen bijwoont, zonder daarin stemrecht te
hebben.
Artikel 5
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Hij is bij officiële gelegenheden de vertegenwoordiger
en woordvoerder van de vereniging. Hij draagt zorg voor de naleving van de Statuten, Reglementen
en Bepalingen.
De secretaris is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met:
a. het tekenen van alle Orion uitgaande correspondentie, tenzij het bestuur een andere regeling
heeft getroffen;
b. het toezicht op inkomende en uitgaande correspondentie;
De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met het:
a. beheer van de financiën, hetgeen geheel of gedeeltelijk, volgens besluit van het bestuur, gedelegeerd
kan worden;
b. het toezicht op de aanwending van gelden;
c. het opstellen van het financiële verslag en de begroting;
d. het behandelen van verdere financiële aangelegenheden;
e. het beheer van de ledenadministratie, hetgeen geheel of gedeeltelijk, volgens besluit van het
bestuur, gedelegeerd kan worden.
De voorzitters van de commissies, indien aanwezig, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken, behorende tot de taak van hun commissie, zoals is vastgesteld door het bestuur. Over
de uitvoering van hun taken leggen de voorzitters verantwoording af in de bestuursvergaderingen.
In zaken van financiële aard vragen de voorzitters goedkeuring van de penningmeester.
Artikel 6
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Het bestuur vergadert tenminste een maal per twee maanden en wanneer een der leden dit nodig
acht. Elk bestuurslid kan de secretaris verzoeken punten op de agenda te plaatsen. Dit verzoek
wordt vergezeld van een toelichting, welke met de agenda aan de leden wordt toegezonden. Recht
van toegang tot de vergadering hebben:
a. de leden van het bestuur;
b. door het bestuur daartoe uitgenodigde personen.
Ieder lid van het bestuur heeft één stem. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken
mondeling, tenzij de meerderheid der leden schriftelijke stemming verlangt. Besluiten worden
genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen
beslist de voorzitter.
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt.
Artikel 7
Voor de uitvoering van de diverse taken van Orion kunnen door de ledenvergadering op voorstel
van het bestuur permanente commissies worden ingesteld. De leden van deze commissies worden
gekozen door de ledenvergaderingen.
Voor tijdelijke taken kunnen door het bestuur werkcommissies van tijdelijke aard worden ingesteld.
De hiervoor door het bestuur te benoemen voorzitter hoeft geen lid van het bestuur te zijn.
Artikel 8
De contributies en andere bijdragen worden vastgesteld door de ledenvergadering op voorstel
van het bestuur. Deze contributies worden middels een machtiging een maal per twee maanden afgeschreven. Indien een lid de contributie niet per machtiging afdraagt is de volledige jaarcontributie verschuldigd; hierbij wordt geen restitutie verleend bij voortijdig beëindigen van het
lidmaatschap. Bij achterstallige contributie kan het bestuur passende maatregelen treffen.
Zolang geen betaling heeft plaatsgevonden zijn zij nog geen lid. Dispensatie van betalingswijze is
mogelijk in overleg met de penningmeester.
Indien het lid het lidmaatschap wil opzeggen, dient dit uiterlijk twee maanden tevoren schriftelijk
bij de penningmeester te geschieden.
Wanneer een lid meer dan 3 maanden geen gebruik kan maken van trainings- en speelmogelijkheden,
kan het lid een slapend lidmaatschap aanvragen bij het bestuur. Het lidmaatschapsgeld wordt
hierbij verlaagd tot een door het bestuur vast te stellen bedrag. Dit geldt ook voor leden die per
acceptgiro de jaarcontributie in eens betalen.
Artikel 9
Declaraties moeten bij de penningmeester worden ingediend binnen een maand nadat de uitgaven
zijn gedaan. Over later ingediende declaraties beslist het bestuur of en wanneer betaling zal
plaatsvinden.
Artikel 10
In de loop van het verenigingsjaar kan het bestuur onderlinge verschuivingen van de begrote bijdragen goedkeuren.
Artikel 11
De officiële mededelingen van Oion worden zo mogelijk opgenomen in het officieel orgaan van Orion.
Artikel 12
Alle leden, ereleden, donateurs en sponsors van Orion ontvangen het officiële orgaan.
Artikel 13
Wijzigingen in reglementen of bepalingen treden steeds in werking direct na afloop van de vergadering waarin tot wijziging werd besloten, tenzij een ander tijdstip is vermeld. In gevallen waarin door
de Statuten noch door de reglementen van Orion is voorzien beslist het bestuur.
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