Handboogvereniging
“ONTSPANNING“
Sint Oedenrode
opgericht 11-12-1913

Huishoudelijk reglement van HBV “Ontspanning”
Algemeen:
Art 1
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (NHB) en is
ingedeeld bij Regio 111 Boxtel e.o., rayon 3.
Art 2

De vereniging heeft sinds 1 mei 1999 een eigen schietaccommodatie aan de Bremhorst
8, 5491 LR te Sint Oedenrode. De leden zijn gezamenlijke eigenaar.

Art 3

Er zijn 4 commissies ingesteld, namelijk Onderhoud, Bar, SDD (Schieten Door Derden)
en Jeugd.

Art 4

De algemene ledenvergadering zal de bedragen vaststellen voor groot onderhoud en
investeringen.

Art 5

De vereniging bestaat uit: Aspiranten (t/m 12 jaar), Cadetten (13 t/m 17 jaar), Junioren
(18 t/m 20 jaar), Senioren (21 t/m 49 jaar), Masters (50 jaar en ouder) en uit steunende
leden (donateurs). De peildatum is 1 januari. Leden mogen vanaf hun 16e verjaardag
deelnemen aan de wedstrijden van de senioren op de wekelijkse clubavond.

Contributie:
Art 6
De algemene ledenvergadering stelt, na voordracht van het bestuur, de hoogte van de
contributie vast voor de verschillende groepen leden.
Art 6a

De jaarlijkse contributie dient te worden voldaan vóór 1 maart van het lidmaatschapsjaar.

Art 6b

Indien gewenst, kan de contributie worden voldaan per half jaar of 4 termijnen van 3
maanden. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Peildatum 1- januari.

Art 6c

Alle leden ontvangen van de penningmeester een factuur per mail. Nieuwe leden die
zich in de loop van het kalenderjaar aanmelden ontvangen een factuur voor het deel van
het kalenderjaar waarin zij lid zijn.

Art 6d

Het bestuur kan de volgende sancties opleggen na het niet op tijd voldoen van de
contributie.
A: uitsluiting van alle wedstrijden. Tot de betaling van de contributie is voldaan.
B: ontzegging toegang tot het gebouw, en alle verenigingsactiviteiten. Tot de betaling
van de contributie is voldaan.
C: Na 6 maanden opzegging lidmaatschap conform statuten. Aanmelding bij de NHB als
wanbetaler.

Art 7

Bij toelating als nieuw lid van de vereniging is men contributie plichtig vanaf de eerste
maand van inschrijving. Inschrijving vindt plaats bij de secretaris via het
aanmeldformulier. Een nieuw lid mag gedurende maximaal 3 maanden gratis
schietmateriaal van de vereniging gebruiken. Een nieuw lid heeft 6 maanden proeftijd.
Het bestuur beslist over de definitieve toelating van nieuwe leden.
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Art 8

Bij beëindiging van het lidmaatschap is men contributie plichtig voor het gehele lopende
jaar. Uitschrijving vindt plaats bij de secretaris via het hiervoor bestemde
afmeldingsformulier, uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar.
Nadat alle financiële verplichtingen en de contributie zijn voldaan, ontvangt men na
inlevering van de sleutels het sleutelgeld retour.

Art 9

De secretaris zal het nieuwe lid aanmelden bij de NHB per 1-1 of 1-7 van het
kalenderjaar, uitgezonderd donateurs.

Art 10

Bestuursbesluiten over lidmaatschap en contributie mogen niet strijdig zijn met artikel 4,
5, 6 en 8 van het huishoudelijke reglement.

Bestuur:
Art 11 Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 personen: vaste functies in het
bestuur zijn voorzitter, secretaris, penningmeester. De overige verantwoordelijkheden
worden door het bestuur verdeeld binnen het bestuur.
Art 12

Een bestuurslid wordt tijdens de algemene vergadering gekozen voor de periode van 3
jaren.

Art 13

Het rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld, en bekend gemaakt aan de
leden.

Art 14

Een bestuurslid kan maximaal 3 aaneengesloten bestuurstermijnen zitting hebben in het
bestuur.

Art 15

Kandidaten voor het bestuur kunnen tot de aanvang van de algemene ledenvergadering
worden voorgedragen. Het bestuur kan zelf ook een kandidaat voordragen.

Art 16

Hij of zij die als lid van het bestuur wil worden gekozen, dient minimaal 1 jaar lid te zijn
en de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Art 17

Het bestuur is bevoegd om taken aan de leden te delegeren.

Art 18

De vereniging heeft een veteranenafdeling. Deze afdeling heeft een contactpersoon die
alle zaken betreffende de afdeling regelt. Het bestuur stelt jaarlijks een budget voor deze
afdeling vast. Regelmatig vindt overleg plaats met het bestuur, doch minimaal 1 keer per
jaar. In de ledenvergadering wordt zo nodig de gang van zaken binnen de afdeling
besproken. De veteranenafdeling is ontstaan na een fusie (1 januari 2002) tussen de
handboogverenigingen “De Rozelaer” en “Ontspanning” en functioneert onder de naam
“Veteranenafdeling De Rozelaer –Ontspanning”. De deelnemers van de
veteranenafdeling zijn volwaardig lid van de handboogvereniging “Ontspanning”, met
alle rechten en plichten.
In het convenant van 1 januari 2002 staan de belangrijkste zaken in deze beschreven.

Art 19

De vereniging heeft een jeugdafdeling die onder leiding staat van een bestuurslid en
wordt bijgestaan door de jeugdcommissie. Leden hiervoor worden benoemd tijdens de
jaarvergadering. De commissie heeft een eigen budget voor de jeugdactiviteiten wat
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jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld, en kan worden aangevuld met
sponsorinkomsten.
Er is een reglement vastgesteld betreffende trainingen, wedstrijden en deelname aan de
diverse kampioenschappen. Het bestuur stelt een trainer aan en benoemt zijn
assistent(en). Er zal regelmatig overleg zijn met de jeugdleden en hun ouders, minimaal
2x per jaar.
Besluiten worden genomen door de jeugdcommissie, zo nodig na overleg met het
bestuur. Het bestuur blijft de eindverantwoordelijke.
De jeugdcommissie stelt een persoon aan als jeugdvertegenwoordiger, dit kan zijn een
ouder van een jeugdlid of een jeugdlid van 16 jaar of ouder.
De jeugdvertegenwoordiger heeft spreekrecht alleen voor de jeugd tijdens de algemene
ledenvergadering.
De jeugdvertegenwoordiger wordt uitgenodigd via het secretariaat.
De jeugdvertegenwoordiger heeft geen stemrecht.
Rechten en plichten leden (schietend en niet-schietend):
Art 20 rechten:
1. Een donateur van HBV “Ontspanning” is een volwaardig lid van de vereniging,
maar is geen actief schutter. Deze heeft stemrecht voor alle zaken met
uitzondering van het wedstrijdprogramma.
2. Elk lid is mede-eigenaar van het clubgebouw en derhalve medeverantwoordelijk
voor het in stand houden van het gebouw en de vereniging (art. 2).
3. Elk volwaardig lid van de vereniging kan deelnemen aan alle activiteiten van de
vereniging, op voorwaarde dat men zich naar eigen vermogen inzet voor de
vereniging.
Art 21

plichten (zie art. 35-41) :
1. Meedraaien als barassistent bij toerbeurt
2. Meehelpen bij de grote poetsbeurt
3. Meedraaien in het poetsprogramma
4. Meedraaien bij gebouwonderhoud
5. Meedraaien bij tuinonderhoud
6. Meehelpen bij (S)chieten (D)oor (D)erden
7. Meehelpen met alle andere noodzakelijke activiteiten om gebouw en vereniging
in stand te houden
8. Voldoet een lid in voldoende mate aan bovengenoemde plichten dan wordt men
uitgenodigd voor alle activiteiten die onze vereniging kent.
Het bestuur bepaalt te allen tijde welk lid zich naar eigen vermogen voldoende
inzet voor de vereniging.
Voldoet een lid niet in voldoende mate aan de genoemde plichten, dan kan deze
door het bestuur worden uitgesloten van verenigingsactiviteiten. Hiertoe wordt
door het bestuur allereerst een gesprek met het betreffende lid gevoerd, waarna
eventueel een schriftelijke aanzegging tot schorsing of royement kan volgen.

Verantwoording:
Art 22 Elk lid van de vereniging ontvangt een afschrift van het huishoudelijke reglement.
Het bestuur moet op verzoek inzage geven in de statuten en een afschrift verstrekken.
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Het wedstrijdreglement zal voor iedereen goed zichtbaar worden opgehangen in het
clubgebouw, en is voor alle leden na te lezen op het intranet.
Art 23

Elk lid heeft het recht om het bestuur te wijzen op een overtreding van de statuten,
huishoudelijk- en wedstrijdreglement en om verantwoording te vragen.

Art 24

De procedure voor een statutenwijziging staat omschreven in artikel 16 van de
statuten.

Art 25

Het huishoudelijk reglement en de wedstrijdreglementen kunnen alleen op de
jaarvergadering of een daartoe speciaal uitgeschreven algemene ledenvergadering
worden gewijzigd. Hierbij moet minstens een meerderheid van de leden aanwezig
zijn.

Wedstrijden:
Art 26 Het bestuur zorgt voor het wedstrijdjaarprogramma van de vereniging. Voor de
senioren dragen zij de verantwoordelijkheid over aan de wedstrijdleider(s).
De jeugdcommissie draagt zorg voor een goed jeugdprogramma.
De contactpersoon van de veteranenafdeling “De Rozelaer-Ontspanning” regelt het
programma voor de veteranen van de vereniging in overleg met de betreffende
leden.
Art 27

Elk lid geeft tijdig aan, aan welke NHB-competitiewedstrijden hij of zij wenst deel te
nemen. Indien men wil deelnemen aan wedstrijden van de NHB moet men dit
aangeven bij de wedstrijdleider van de vereniging.

Art 28

Het bestuur is bevoegd om leden te verbieden om aan wedstrijden deel te nemen
die strijdig zijn met de belangen van de vereniging. Leden van HBV Ontspanning
houden zich aan de veiligheidsvoorschriften zoals die wettelijk en op grond van de
NHB-voorschriften zijn vastgelegd.

Art 29

De clubwedstrijden worden verschoten volgens de reglementen van de NHB, tenzij
de vereniging andere bepalingen heeft vastgesteld.

Art 30

Indien men de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of fraudeert, volgt
royement.

Verenigingstenue: clubshirt:
Art 31 Elk lid heeft recht op een clubshirt.
Art 32

Het dragen van het clubshirt is verplicht bij alle competitiewedstrijden van de NHB,
vriendschappelijke wedstrijden tegen andere verenigingen en wanneer het bestuur
dit voorschrijft.

Art 33

Wanneer men het clubshirt niet draagt, kan de wedstrijdleiding het deelnemen aan
de wedstrijd verbieden of andere disciplinaire maatregelen treffen.
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Art 34

Het onderhoud van het clubshirt is voor rekening van de leden. Bij slijtage van het
shirt neemt de vereniging de vervanging voor haar rekening. Bij onjuiste
behandeling van het shirt wordt het opnieuw verstrekt tegen betaling van de
kostprijs.

Art 35

Eventueel kunnen leden tegen kostprijs andere kledingitems met clublogo
aanschaffen.

Clubgebouw:
Art 36 Elk lid van de vereniging draagt zorg en verantwoordelijkheid voor onze
schietaccommodatie. Hij of zij zorgt ervoor dat zowel binnen als buiten het gebouw
alles schoon achtergelaten wordt. .
Art 37

Het bestuur maakt een taakomschrijving voor de diverse commissies.
De commissie onderhoud zorgt ervoor dat alle noodzakelijke reparaties worden
uitgevoerd en draagt er zorg voor, dat het onderhoud van tuin en parkeerplaats
plaatsvindt. Voor het groot onderhoud reserveert het bestuur middelen en zal
hiervoor zo nodig, ook een beroep doen op de leden. Het bestuur zal regelmatig,
minimaal 1x per jaar, overleg plegen met de commissie.

Art 38

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het gebouw met regelmaat door
een externe partij schoongemaakt. Per jaar vindt 1x een grote schoonmaak plaats
aan het begin van het seizoen. Daarbij wordt van elk lid een bijdrage verwacht.
Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij, op basis van een vooraf opgesteld
rooster, bijdragen aan het wekelijks stofzuigen van de accommodatie.

Art 39

De barcommissie regelt alle zaken betreffende inkoop en verkoop van spijzen en
dranken.
Een aantal leden is gevraagd om als barbeheerder op te treden. Alleen zij hebben
toegang achter de bar. De leden worden ingeroosterd om te assisteren bij het
bargebeuren op de wedstrijdavonden, tot aan sluitingstijd.
Met het bestuur vindt regelmatig overleg plaats over de gang van zaken.

Art 40

Op de trainingsavonden en andere "kleinere bijeenkomsten" wordt gebruik gemaakt
van de kleine keuken. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij alles wat men
nuttigt goed noteert en afrekent. Ook laat men uiteraard de kleine keuken en
zitruimte schoon achter. Men controleert of alles goed afgesloten is en de
verwarming teruggezet is op de juiste stand.

Art 41

Om inkomsten te verwerven heeft de vereniging diverse activiteiten opgezet. Het
bestuur wijst enkele leden aan om de sponsoring te regelen. Leden kunnen ook
sponsors aandragen.

Art 42

Om het handboogschieten te promoten zal het bestuur het "Schieten Door Derden
(SDD)" stimuleren. Van de leden wordt verwacht dat zij hierbij, naar vermogen en
kunnen, hun bijdrage leveren in de organisatie van deze middagen/avonden.
Formulieren voor medewerking zullen tijdig op het publicatiebord worden
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opgehangen en leden zal via de mail worden gevraagd hieraan medewerking te
verlenen. Dit is een van de verplichtingen voor leden als genoemd in artikel 21 van
dit huishoudelijk reglement.
Slotbepalingen:
Art 43 Elk senior lid (vanaf 18 jaar) kan tegen betaling van een borg, een sleutel en
beveiligingscode krijgen. Men wordt geacht alleen in het gebouw aanwezig te zijn
voor trainingen en het schieten van wedstrijden alsmede het onderhoud en
schoonmaak van het gebouw en de omgeving. Bij het verlaten van het clubgebouw
dient men alle handelingen te doen, die hiervoor aangegeven staan.
Art 44

Persoonlijke bezittingen kunnen achtergelaten worden in de bogenkamer. Het
bestuur is niet aansprakelijk voor achterlating van handbogen of ander
schietmateriaal in het clubgebouw. De bogenkamer sluit men altijd af bij het verlaten
van het pand.

Art 45

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus opnieuw vastgesteld via mailing naar alle leden 25 april 2021.
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Bijlage 1 met reglement jeugdafdeling HBV Ontspanning.
(aanvulling op huishoudelijk reglement)
Doelstelling:
De vereniging wil de jeugd de kans geven om kennis te maken met en zich te bekwamen in
de handboogsport, waarbij gezelligheid en plezier in het schieten een belangrijke factor
behoren te zijn.
Regels:
*
Luisteren naar trainer en hulptrainers
*
Tijdig aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden (uiterlijk 15 minuten voor aanvang of
vertrek)
*
Correct afmelden voor training of wedstrijd bij trainer of jeugdcommissie.
*
Training geheel volgen, pas op aangeven trainer stoppen en afspannen.
Voor aanvang training aangeven of men eerder wil stoppen i.v.m. persoonlijke
redenen.
*
Men is altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het materiaal van de
vereniging.
*
Bij het 2 maal zonder afmelding niet verschijnen op de training volgt een schorsing
voor de eerstkomende wedstrijd.
Bij het 1 maal zonder afmelding niet verschijnen op een wedstrijd volgt automatisch
schorsing voor de eerstkomende wedstrijd.
*
Tijdens club- of bondswedstrijden is het dragen van het clubshirt verplicht.
Indien men verschijnt zonder clubshirt, mag men niet aan de betreffende wedstrijd
deelnemen.
*
Het lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December. Inschrijving vindt plaats bij de
secretaris via het inschrijvingsformulier. Men is contributieplichtig vanaf de eerste
maand van inschrijving. Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk voor 1 december
voor het nieuwe contributiejaar via het afmeldingsformulier bij de secretaris.
Bij opzeggen na 1 december dient het volledige contributie jaarbedrag voor het
komende kalenderjaar afgedragen te worden.
*
Trainingen en tijdstippen worden i.o.m. trainer, jeugdcommissie en ouders
vastgesteld, rekening houdend met andere activiteiten binnen de vereniging.
*
Aanschaffen van persoonlijke schietmaterialen in overleg met trainer of
jeugdcommissie. Dit om kosten te besparen of het materiaal af te stemmen op de
schutter.
*
Men mag als gewenningsperiode indien gewenst 3 maanden gratis gebruik maken
van het aanwezige verenigingsmateriaal.
*
Na 3 maanden wordt bij een nieuw lid in overleg met trainer en jeugdcommissie
bekeken of deze wordt toegelaten tot de vereniging.
Zo ja, dan zelf materiaal aanschaffen of eventueel overnemen van de vereniging.
*
Bij het bereiken van de 16 jarige leeftijd is men gerechtigd om deel te nemen aan
de senioren wedstrijden van onze vereniging.
*
Tot en met de leeftijd van 20 jaar blijft men juniorlid van de Nederlandse
Handboogbond.
*
Indien dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur i.o.m. de jeugdcommissie

