HUISHOUDELIJK REGLEMENT per 25/06/2017.
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
art. 1
De vereniging draagt de naam: Groninger Studenten Volleybal Vereniging
Donitas en is gevestigd te Groningen.
De vereniging is, met ingang van 1 juni 1971, voor onbepaalde tijd
aangegaan.
art. 2
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de
volleybalsport voor studenten. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige
weg en wel door het houden van oefeningen, vergaderingen, het deelnemen aan
wedstrijden en andere wettige middelen die aan dit doel bevorderlijk kunnen
zijn.
art. 3
De verenigingskleuren zijn kanariegeel en korenblauw.
Hoofdstuk 2. Leden
art.

4

lid 1
De leden van de vereniging kunnen worden onderscheiden in:
a. ereleden
b. gewone leden
c. ondersteunende leden
d. verenigingsleden
lid 2
Ereleden zijn zij, die aan beide onderstaande criteria voldoen:
a. Zij hebben zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt.
b. Zij zijn benoemd op voorstel van ten minste vijf gewone leden, na
bekendmaking op de agenda van de daarop eerstvolgende ledenvergadering dat
er een erelid zal worden voorgedragen, en na goedkeuring van tenminste 3/4
van de op de betreffende ledenvergadering aanwezige leden.
Zij behoeven geen contributie of andere heffingen te betalen, behoudens de
hun opgelegde boetes.
lid 3a
Gewone leden zijn zij die aan alle vier onderstaande criteria voldoen:
a. Zij moeten ingeschreven staan als student bij een instelling voor WO of
HBO of dat in een periode tot maximaal 3 jaar na afstuderen of tot 1 jaar
na stoppen met de studie voorafgaande aan het ACLO-stichtingsjaar hebben
gestaan of werkzaam zijn als AIO/OIO bij de RUG.
b. Zij moeten deelnemer zijn van de ACLO en/of door de ACLO als lid van de
G.S.V.V. Donitas worden erkend.
c. Zij moeten zich aanmelden bij het secretariaat van de vereniging.
d. Zij moeten de jaarlijkse contributie betalen, waarvan de hoogte jaarlijks
op de eerste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar wordt
vastgesteld.

lid 3b
Aan mensen die aan bovenstaande criteria voldoen, behalve aan het eerste
criterium, kan het bestuur op gronden van onmisbaarheid voor de vereniging
dispensatie verlenen, met dien verstande dat het aantal leden met een
dergelijke dispensatie niet zonder toestemming van de ALV meer kan bedragen
dan 5% van het totaal aantal leden van de vereniging.
lid 4
Het bestuur is gemachtigd om leden, die zich opgeven nadat de inschrijving
van teams bij de Nevobo heeft plaatsgevonden, het recht te onthouden aan
competitiewedstrijden in Nevobo-verband deel te nemen.
lid 5
Ondersteunende leden zijn zij die de vereniging jaarlijks geldelijk steunen
maar geen lid zijn zoals hiervoor genoemd in lid 1 letters a en b.
lid 6
Verenigingsleden zijn zij, die zich jegens de vereniging verdienstelijk
maken en die geen lid zijn zoals hiervoor genoemd in lid 1 letters a, b en
C. Zij behoeven geen contributie of andere heffingen te betalen, behoudens
de hun opgelegde boetes.
art. 5
Een ieder kan lid worden op voorwaarde dat men zich akkoord verklaart met
de doelstellingen van de vereniging, haar statuten en reglementen en zich
bereid verklaart de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na te
komen.
art. 6
Alle lidmaatschap kan van de kant van de leden eindigen door schriftelijke
opzegging of opzegging per e-mail aan het secretariaat voor 1 juli van het
lopende contributiejaar. Leden die nog niet zeker weten of ze volgend seizoen
lid willen blijven van Donitas kunnen voor 1 juli van het lopende
contributiejaar voorlopig opzeggen. Besluiten ze om toch lid te blijven, dan
moet dit voor 15 augustus bij het secretariaat bekend gemaakt zijn. Leden die
na 1 juli en voor 1 september hun lidmaatschap opzeggen, moeten de kosten van
de spelerskaart en de eventuele administratiekosten betalen. Bij beëindiging
van het lidmaatschap vervallen de aan het lidmaatschap verbonden rechten.
Voorts eindigt het lidmaatschap door overlijden of royement.
Hoofdstuk 3. Rechten en Plichten van Leden
Buiten de rechten van leden, vastgesteld in artikel 5 van de statuten, hebben
alle leden ook de hierna te noemen verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen
worden verdeeld in plichten voor individuele leden en plichten voor een team.
Art.

7 Individuele plichten

lid 1
Zij hebben de plicht wijzigingen van hun persoonlijke gegevens schriftelijk of
per e-mail aan het secretariaat door te geven.
Lid 2
Zij hebben de plicht hun studentnummer voor 1 november door te geven aan het
secretariaat. Indien het desbetreffende lid in bezit is van een

dispensatiekaart, dient het nummer op de dispensatiekaart doorgegeven te

worden. Medewerkers van de RUG of HG dienen hun personeelsnummer door te
geven.
Lid 3
Zij hebben de plicht aan het einde van het seizoen hun Nevobo spelerskaart bij
het secretariaat in te leveren.
Lid 4
Zij hebben de plicht, bij beëindiging van hun lidmaatschap, zich voor 1 juli
van het lopende contributiejaar schriftelijk of per e-mail bij het
secretariaat af te melden. Vervolgens behoren zij hun Nevobo spelerskaart af
te halen bij het secretariaat.
Lid 5
Zij hebben de plicht bij alle, door de Nevobo georganiseerde wedstrijden van
Donitas, in het tenue van de vereniging te verschijnen.
Lid 6
Zij hebben de plicht correct om te gaan met materialen en faciliteiten die
door en voor Donitas worden geleverd.
Lid 7
Zij hebben de plicht zichzelf op de hoogte te stellen van de actuele
bestuursmededelingen.
Lid 8
Zij hebben de plicht de, door hun te betalen, contributie voor 1 december te
voldoen.
Art.

8 Teamverplichtingen

lid 1
Zij heeft de plicht een aanvoerder te benoemen. Deze persoon fungeert als
contactpersoon tussen het bestuur, commissies, trainers en de teamleden. Als
zodanig is hij verplicht alle mondelinge en schriftelijke mededelingen van
bovengenoemden aan zijn teamleden bekend te maken.
Lid 2
Zij heeft de plicht een scheidsrechter te leveren voor de vereniging in
overleg met de intern coördinator. De teams die uitkomen in de nationale
competitie zijn niet verplicht een scheidsrechter te leveren.
Lid 3
Zij heeft de plicht aan het einde van het seizoen, voor 1 juli, de teamballen
in te leveren.
Lid 4
Zij heeft de plicht de teamtaken, die haar door het bestuur worden opgedragen,
uit te voeren.
Hoofdstuk 4. Wedstrijdtenue
art. 9
Het wedstrijdtenue van Donitas bestaat uit de kleurencombinatie kanariegeel en
korenblauw. Het wedstrijdtenue dient te worden besteld bij een lid van het
bestuur.

Hoofdstuk 5. Bestuur
art. 10
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit tenminste
vijf gewone leden, allen in het bezit van een geldig studentenbewijs.
art. 11
De leden van het bestuur worden door de laatste algemene ledenvergadering van
het verenigingsjaar gekozen. Zij treden in functie tijdens de eerste algemene
ledenvergadering van het verenigingsjaar.
Op de eerste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar treden de
bestuursleden af, voor zover zij niet zijn herkozen.
Art.

12

lid 1
Kandidaten voor een bepaalde functie zijn zij, die als zodanig op een algemene
ledenvergadering zijn voorgesteld en zich bereid hebben verklaard een eventuele
benoeming te aanvaarden.
Lid 2
Tegenkandidaten zijn zij, wier kandidatuur ten minste zeven dagen voor de
algemene ledenvergadering schriftelijk, voorzien van handtekeningen van
tenminste vijf gewone leden, bij het bestuur is gesteld en zich tevens bereid
hebben verklaard hun eventuele benoeming te aanvaarden.
Art. 13
Van hun daden zijn de bestuursleden verantwoording verschuldigd aan de algemene
ledenvergadering. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechte.
Art.
14
Het bestuur
legt boetes
bepaalt het
De maximale

belegt vergaderingen en benoemt zo nodig commissies uit de leden,
op, nadat voorafgaand onderzoek daartoe aanleiding heeft gegeven en
bedrag van de schadevergoeding.
hoogte der boetes wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Art.
15
Wenst een bestuurslid tussentijds zijn functie neer te leggen dan geeft hij
hiervan schriftelijk kennis aan de secretaris, deze laatste bij eventueel
bedanken aan de voorzitter. Een bestuurslid is echter verplicht na de datum van
zijn bedanken nog 30 dagen in functie te blijven, gedurende welke termijn een
opvolger wordt verkozen door de algemene ledenvergadering, dan wel dat de
vacature tot de volgende algemene ledenvergadering onvervuld blijft.
Neemt een bestuurslid zijn functie niet naar behoren waar, dan kan hij door de
rest van het bestuur worden ontzet en door de ledenvergadering worden vervangen
c.q. geroyeerd.
Art.
16
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, waaronder een voorzitter, een
secretaris,
een
penningmeester,
een
intern
coördinator
en
één
wedstrijdcommissaris. Het bestuur benoemt uit haar midden de vice-voorzitter.
De keuze wordt op de eerste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar
bekend gemaakt.

Art.
17
De voorzitter schrijft de vergaderingen uit. Hij zorgt voor nakoming van de
statuten en de reglementen.
Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Bij zijn
afwezigheid treedt de vice-voorzitter in al zijn rechten en plichten.
Art.
18
De secretaris voert de officiële correspondentie, waarvan hij verplicht is
afschrift te houden. (Hij heeft het archief en de leden administratie onder zijn
beheer.)
Hij houdt de notulen van de ALV bij, brengt op de eerste algemene
ledenvergadering van het verenigingsjaar het secretarieel jaarverslag uit en
draagt er zorg voor dat onder zijn hoede steeds een bijgewerkt exemplaar van de
statuten en het huishoudelijk reglement aanwezig is.
Art.
19
De penningmeester is belast met de zorg voor de financiën en de financiële
administratie. De penningmeester int de contributies, heffingen en boetes.
Hij legt op de eerste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar
verantwoording af van zijn beheer en geeft daarbij een verslag van de financiële
stand van zaken van de vereniging. Tevens dient de penningmeester een tussentijds
verslag over de financiën op te maken over de periode t/m 31 januari van het
lopende verenigingsjaar.
Art.
20
De intern coördinator draagt zorg voor het ordelijk verloop van het
scheidsrechtersbestand in het betreffende jaar. Hij treedt hierbij op als
contactpersoon tussen de Nevobo en de scheidsrechters, die fluiten voor G.S.V.V.
Donitas. Daarnaast verzorgt de intern coördinator de communicatie tussen de
commissies en het bestuur.
Art.
21
De wedstrijdcommissaris draagt zorg voor begeleiding van de leden over de teams
die hem zijn toegewezen met betrekking tot het deelnemen aan oefeningen en
wedstrijden.
Verder staat de wedstrijdcommissaris de overige bestuursleden ter zijde. De

wedstrijdcommissaris brengt op de eerste algemene ledenvergadering van het
verenigingsjaar het jaarverslag wedstrijdcommissariaat uit.
Hoofdstuk 6. Vergaderingen
art.
22
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden tussen 15 september en 1
november, waarin het bestuur verslag uit brengt omtrent de staat en werkzaamheden
van de vereniging, alsmede verantwoording aflegt van haar beheer over het
afgelopen verenigingsjaar. Het vereningingsjaar loopt van 1 september tot en
met 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
Ledenvergaderingen worden voorts gehouden, als het bestuur dit nodig acht of
als vijf gewone leden dit wensen en hiervan, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen, schriftelijk of per e-mail aan het bestuur kennisgeven, waarnaar
het bestuur uiterlijk binnen drie weken de vergadering dient te beleggen.
Blijft het bestuur in gebreke dan zijn de verzoekers zelf bevoegd de vergadering
uit te schrijven.

Een ledenvergadering is niet wettig, als niet tenminste tien dagen van tevoren,
tijd en plaats van de vergadering met opgave van de agenda bekend is gemaakt
aan de leden.
Een ledenvergadering wordt niet gehouden tijdens de maanden juli en augustus.
Art.
23
Alle gewone leden hebben stemrecht. Ereleden hebben een adviserende stem. Leden
van de Raad van Advies hebben het recht een stemadvies te geven. Ondersteunende
leden en verenigingsleden hebben geen stemrecht.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming
zaken of personen betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van die
vergadering.
Er wordt gestemd bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij in
de statuten anders wordt voorgeschreven. Ongeldige en blanco stemmen gelden als
niet uitgebracht. De voorzitter bepaalt de geldigheid van de stemmen.
Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij een stemming over een persoon, voorgedragen zonder tegenkandidaat, wordt
bij staking der stemmen de persoon niet geacht te zijn verkozen.
Indien bij stemmen over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte
meerderheid heeft behaald, vindt herstemming plaats tussen die twee personen
die de hoogste stemmencijfers op zich hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste
stemmen op zich verenigt, is gekozen. Indien bij deze herstemming de stemmen
staken beslist het lot.
Indien en voor zover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen
op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in
aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die een zelfde aantal
op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden uitgemaakt
wie van hen voor herstemming in aanmerking komt of komen.
Indien en voor zover bij deze herstemming doordat wederom twee of meer personen
een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de
herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is
uitgebracht, het lot beslissen.
De leden kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen mits dit
schriftelijk of per e-mail voor de aanvang van de vergadering aan de secretaris
is bericht.
De volmacht geldt voor alle stemmingen tenzij de volmacht uitdrukkelijk beperkt
is.
Een lid kan maximaal twee andere leden vertegenwoordigen op de vergadering.
Hoofdstuk 7. Financiën
art.
24
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, andere heffingen,
bijdragen van de leden, toevallige baten, subsidies, legaten en schenkingen.
art.
25
De contributie van alle gewone leden wordt op de eerste algemene ledenvergadering
van het verenigingsjaar vastgesteld en dient voor 1 december van dat lopende
verenigingsjaar voldaan te zijn. Halve leden die voor 1 juli hebben aangegeven
het komende seizoen half lid te zijn, betalen de helft van de contributie.
Indien twee halve leden in één team elkaar aanvullen, wordt de contributie naar
rato per maand berekend voor deze leden.
Hij wiens lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, betaalt de
volle contributie over dat verenigingsjaar: het bestuur kan ontheffing van deze
bepaling verlenen. Leden die in de loop van het jaar lid worden betalen
contributie per maand.

Eventuele incassokosten zijn te allen tijde voor rekening van de debiteur.
art.
26
Indien het bestuur zulks nodig acht, kan het na goedkeuring
ledenvergadering een hoofdelijke omslag over de gewone leden heffen.

van

een

Hoofdstuk 8. Commissies
art.
27
Een commissie verzorgt diensten voor de vereniging. Zij worden geacht een
voorzitter en een penningmeester te benoemen en notulen te maken van hun
vergaderingen.
art.
28
Commissiegelden dienen alleen gebruikt te worden ten behoeve van het
commissiewerk en de vereniging.
art.
29
Commissies kunnen de door hen, ten behoeve van het commissiewerk, verwachte
onkosten opnemen in hun begroting. Deze begroting dient goedgekeurd te worden
door de penningmeester van het bestuur.
Hoofdstuk 9. Kascommissie
art.
30
Voor controle van de verenigingsfinanciën wordt door en uit de algemene
ledenvergadering een uit minimaal twee leden bestaande kascommissie benoemd.
De kascommissie controleert de verenigingskas, de boekhouding en andere
financiële bescheiden tenminste twee keer per jaar, en wel binnen vier weken
voor het plaatsvinden van de eerste algemene ledenvergadering van het
verenigingsjaar en na het opmaken van de tussentijdse financiële verslaglegging,
verder zo vaak als zij dit wenst.
De penningmeester zorgt ervoor dat op de dag van controle de boekhouding is
bijgewerkt.
De kascommissie brengt omtrent haar bevindingen in elk geval verslag uit op de
eerste algemene ledenvergadering.
Hoofdstuk 10. Royement
art.
31
De algemene ledenvergadering kan met een meerderheid van tenminste 3/4 van het
aantal uitgebrachte stemmen een lid, dat handelt in strijd met enig belang van
de vereniging, in ruimste zin genomen, royeren.
Het betrokken lid wordt per aangetekend schrijven van het royement in kennis

gesteld en de overige leden schriftelijk of per e-mail, terwijl doorgave
aan de sportbonden, waarbij de vereniging is aangesloten zal volgen.
Het voorstel tot royement moet minstens tien dagen voor de algemene
ledenvergadering bekend gemaakt worden aan de leden.
Een voorstel tot royement moet op de agenda van de algemene vergadering
worden vermeld.
Geroyeerde leden zijn niet van hun financiële verplichtingen jegens de
vereniging ontslagen.
Geroyeerde leden kunnen op geen door de vereniging te organiseren bijeenkomst
worden geïntroduceerd.

Hoofdstuk 11. Schorsing
art.

32

Het bestuur kan een lid schorsen dat:
a. handelt in strijd met enig belang van de vereniging, in de ruimste zin
genomen.
b. ook na aanmaning niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens
de vereniging.
Het betrokken lid wordt bij aangetekend schrijven van de schorsing in kennis
gesteld.
In geval a. kan het lid in beroep komen bij de eerst volgende algemene
ledenvergadering, door binnen vier weken na de schorsing de wens daartoe bij
het bestuur kenbaar te maken.
De schorsing blijft van kracht, totdat de algemene ledenvergadering over het
beroep heeft beslist. Het lid kan een ALV uitroepen conform artikel 22 van
dit reglement.
De schorsing ontheft het lid niet van de nakoming van zijn financiële
verplichtingen.
In geval b. wordt de schorsing opgeheven zodra het lid aan al zijn financiële
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.
Hoofdstuk 12. Introductie
art.

33

Zonder toestemming van het bestuur mag een persoon niet worden geïntroduceerd
op een verenigingsactiviteit.
Hoofdstuk 13. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement
art.
34
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden behandeld
in een algemene ledenvergadering, met voorafgaande kennisgeving van de te
behandelen wijzigingen.
Zij behoeven voor hun aanname tenminste de helft plus een der uitgebrachte
stemmen en treden direct na aanname in werking.
Voor publicatie zorgt het bestuur.
Hoofdstuk 14. Dispensatie van het huishoudelijk reglement
art.

35

Dispensatie van bepalingen in dit huishoudelijk reglement kan worden verleend
door een besluit van een algemene ledenvergadering of in dringende
omstandigheden, wanneer geen algemene ledenvergadering meer plaats kan vinden,
door het bestuur.

Hoofdstuk 15. Andere reglementen
art.
36
Alle leden zijn verplicht zich te houden aan besluiten van een algemene
ledenvergadering. Voorts moeten alle leden, uitkomende in oefeningen en
wedstrijden gehouden onder auspiciën van de Nevobo, zich onderwerpen aan de
Nevobo-reglementen.

Daarnaast zijn alle leden verplicht zich te houden aan het boetereglement,
dat elk seizoen opnieuw wordt vastgesteld tijdens de de eerste algemene
ledenvergadering door het bestuur.
Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
art.
37
Ieder lid wordt geacht met de inhoud van dit huishoudelijk reglement op de
hoogte te zijn. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
het bestuur, terwijl de uitleg van de zin der artikelen eveneens bij het
bestuur berust. Dit reglement treedt direct na aanneming en publicatie, in de
ruimste zin genomen, in werking. Overal waar in dit reglement "hij" staat, kan
ook "zij" gelezen worden.

