Huishoudelijk Reglement

Artikel 1.
Naam en Zetel
De vereniging draagt de naam ‘Handbalvereniging Zwolle’ en zij is gevestigd in de Gemeente Zwolle. De
vereniging is op 2 juli 2016 opgericht.
De kleuren van de vereniging zijn blauw –zwart. Het sporttenue bestaat uit een blauw shirt en een
zwarte broek.

Artikel 2
Leden
1. De vereniging kent de navolgende categorieën verenigingsleden:
a) Seniorleden: leden die 19 jaar en ouder zijn;
b) A-jeugd: leden van 17 en 18 jaar;
c) B-jeugd: leden van 15 en 16 jaar;
d) C-jeugd: leden van 13 en 14 jaar;
e) D-jeugd: leden van 11 en 12 jaar;
f) E-jeugd: leden van 9 en 10 jaar
g) F-jeugd: leden van 7 en 8 jaar;
h) H-jeugd: leden van 5 en 6 jaar;
i) Midweekleden(recreanten); leden die 19 jaar en ouder zijn;
j) Ondersteunde (niet spelende) leden
k) Ereleden en leden van verdienste
l) Donateurs
2. Bepalend voor de indeling bij een categorie is de leeftijd van het lid op 31 december van het
lopende competitiejaar.
Artikel 3
Actieve leden / recreatieve leden
Actieve leden (zie artikel 2, categorie a tot en met i) zijn gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen. De
indeling in leeftijdsgroepen geschiedt conform de reglementen van het Nederlands Handbal Verbond
(NHV), waaronder tevens het district Noord-Oost van het NHV behoort.

Artikel 4
Ondersteunde leden en donateurs
Ondersteunende (niet spelende) leden en donateurs zijn niet gerechtigd tot deelname aan wedstrijden.
Donateurs zijn niet gerechtigd tot deelname aan trainingen. Ondersteunde leden zijn wel gerechtig tot
deelname aan trainingen. Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. De minimum bijdrage
wordt door het bestuur vastgesteld en dient tijdens een algemene ledenvergadering te worden
geaccordeerd.
Artikel 5
Ereleden en leden van verdienste
Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht
van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Ereleden hebben geen
contributieplicht.
Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en op
voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Artikel 6.
Verkrijgen/Opzeggen van het lidmaatschap
Voor verkrijgen zie artikel 3 van de statuten.
Opzeggen zie artikel 4 van de statuten, met uitzondering van lid 2 waarin opzeggingstermijn gewijzigd is
naar twee maanden.
Indien een speler/speelster haar lidmaatschap opzegt en vervolgens binnen 6 maanden opnieuw lid wil
worden is de volledige jaarcontributie verschuldigd, welke met terugwerkende kracht tot de
opzeggingsdatum in rekening zal worden gebracht.
Dit is niet van toepassing indien de speelster/speler na 15 augustus lid is geworden van een andere
vereniging en ook niet van toepassing indien het een speelster/speler betreft die nog niet eerder lid is
geweest van HV Zwolle.
Wanneer er sprake is van zaken als bijvoorbeeld blessures, werk en andere zaken die langer duren dan 3
maanden waardoor de speler/speelster niet kan spelen kan het lidmaatschap tijdelijk gewijzigd worden
in niet spelend lid. Alle verzoeken om hier van af te wijken kunnen met onderbouwing worden
voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur zal de argumenten bespreken in haar vergadering en vervolgens een bindende
uitspraak doen waartegen niet in beroep kan worden gegaan.
Artikel 7 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Als vereniging verlangen we een VOG van bestuursleden, leden van de commissies en alle vrijwilligers
die werkzaamheden verrichten waarbij zij in verbinding staan met onze (jeugd)leden.
Artikel 8 Vrijwilligersbeleid
In het vrijwilligersbeleid van de vereniging is vastgelegd welke leden verplicht zijn om clubtaken uit te
voeren.
Artikel 9 Sanctiebeleid
Het bestuur beslist over eventuele sancties en is zoveel mogelijk consequent richting alle leden, maar zal
het per individueel geval bekijken en kan uitzonderingen maken.
Voor het vrijwilligersbeleid zijn de sancties opgenomen in het vrijwilligersbeleidsplan.
Artikel 10 Gedragscode
In de gedragscode zijn algemene en specifieke gedragsregels opgesteld, die gelden voor alle leden.
Artikel 11 Veilige vereniging / Vertrouwenscontactpersoon
Binnen de vereniging is er een vertrouwenscontactpersoon, die aanspreekpunt is voor mensen die te
maken hebben met ongewenst gedrag binnen de vereniging.

