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Huishoudelijk Reglement HC Helmond 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT      

Vastgesteld op de ALV d.d. 23 juni 2022. 

Artikel 1 De Vereniging       

De vereniging heet voluit Hockey Club Helmond,    

voor het gemak zullen we het verder hebben over HC Helmond. 

 

Artikel 2 Tenue 

Bij wedstrijden zullen de leden de officiële clubkleding dragen. 

 

Artikel 3 Leden, donateurs en vrijwilligers 

1. Leden worden door het bestuur toegelaten. Op hen zijn de statuten en het  

     huishoudelijk reglement van toepassing. 

2. De vereniging kent de volgende leden: 

     a. Juniorleden 

     b. Jong-seniorleden 

     c. Seniorleden 

     d. Trimhockeyers 

     e. Duoleden 

     f. Halfjaarlijkse leden 

     g. Donderdagavondcompetitieleden 

     h. Hockey-7-leden 

     i. Niet-spelende bestuursleden  

      j. Ereleden 

      k. Leden van verdienste  

      l. Vrienden van HC Helmond 

      m. Niet-spelende leden 

De vereniging kent daarnaast de volgende betrokkenen: 

      n. Donateurs  
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      o. Vrijwilligers 

Toelichting op de karakteristieken van onze leden en betrokkenen: 

a. Juniorleden: voor een nadere omschrijving verwijzen wij naar de statuten. 

b. Jong-seniorleden zijn seniorleden die vóór 1 oktober van het verenigingsjaar 18 

     jaar of ouder, maar jonger dan 24 jaar zijn. 

c. Seniorleden: voor een nadere omschrijving verwijzen wij naar de statuten. 

    (*Zij kunnen zonder extra contributie deelnemen aan Hockey-7 of de donderdagavondcomp.) 

d. Trimhockeyers: voor een nadere omschrijving verwijzen wij naar de statuten. 

e. Duo-leden: Seniorleden die met tweeën een lidmaatschap delen in een team met minimaal 16 

    leden. Per team maximaal twee duo’s indien het team 18 of meer leden telt. 

f. Halfjaarlijkse leden: leden die óf de najaars- óf de voorjaarscompetitiehelft spelen. Voor aanvang 

    van de competitie moet de ledenadministratie op de hoogte zijn van de keuze. 

g. Donderdagavondcompetitieleden: deelnemers aan de door de KNHB georganiseerde  

    donderdagavondcompetitie. 

h. Hockey7-leden: deelnemers aan de hockey-7 competitie op donderdagavond. 

i. Niet spelende bestuursleden zijn niet-leden van HC Helmond die door het bestuur  

     benaderd zijn om lid te worden van het bestuur en daarin toegestemd hebben.  

     Om het voor hen mogelijk te maken lid te worden van het bestuur is deze  

     categorie leden in het leven geroepen. Zij hebben toegang tot de algemene  

     ledenvergadering en hebben stemrecht. Zij betalen geen contributie. Hun  

     lidmaatschap van de vereniging eindigt aan het einde van het verenigingsjaar  

     waarin het bestuurslidmaatschap eindigt. 

j. Ereleden: voor een nadere omschrijving verwijzen wij naar de statuten. 

k. Leden van verdienste: voor een nadere omschrijving verwijzen wij naar de  

    statuten.  

l. Vrienden van HC Helmond zijn niet spelende leden die de club een  

   warm hart toedragen en graag bij HC Helmond betrokken zijn. Zij betalen geen  

   contributie maar geven per seizoen een vrijwillige bijdrage van € 50,= of meer. Zij 

   hebben geen stemrecht maar hebben wel een adviesrecht aan het bestuur van de  

   vereniging en hun aanwezigheid tijdens de ALV en langs de lijn wordt zeer  

   gewaardeerd. 
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m. Niet-spelende leden: leden die om geldige redenen niet (kunnen) deelnemen aan een competitie. 

     Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben stemrecht.  

n. Donateurs: voor een nadere omschrijving verwijzen wij naar de statuten. In de  

     hoedanigheid van donateur betalen zij geen contributie en hebben geen  

     stemrecht. 

o. Vrijwilligers zijn leden en niet-leden die actief zijn voor de vereniging,  

     bijvoorbeeld coaches, trainers, begeleiders en dergelijke. Zij hebben dezelfde  

     verantwoordelijkheid jegens de vereniging als andere leden van de vereniging. In  

     de hoedanigheid van vrijwilliger betalen zij geen contributie en hebben geen  

     stemrecht. 

 

Artikel 4 Aanmelden en toelaten van leden 

Als iemand lid wil worden van HC Helmond kan hij of zij zich op het vastgestelde  

inschrijfformulier aanmelden. 

 

Artikel 5 Ledenregistratie 

1. Het secretariaat houdt een register bij van alle relevante gegevens van de leden. 

2. Leden geven een adreswijziging direct door aan het secretariaat of de  

     ledenadministratie. Als de vereniging kosten moet maken om het adres van een lid te  

     achterhalen, worden die kosten op het lid verhaald. 

3. Door inschrijving van een lidmaatschap geven de leden toestemming voor registratie  

     van persoonsgebonden gegevens. 

 

Artikel 6 Contributie / Lidmaatschap 

1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering  

     vastgesteld. 

2. Voor aanvang van een verenigingsjaar stelt de algemene ledenvergadering ook een  

    maximum bedrag voor de restitutie uit coulance vast. 

3. Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij naar het separaat door de algemene 

    ledenvergadering vastgestelde ‘Reglement Contributies’. 
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Artikel 7 Schadeloosstellingen en boetes 

1. Leden en vrijwilligers moeten zorgvuldig omgaan met materialen die de vereniging 

    ter beschikking staan of aan leden en betrokkenen ter beschikking zijn gesteld. Zij zijn  

    aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken aan deze materialen. 

2. Het clubgebouw, de velden en alle andere zaken die ter beschikking staan van HC  

    Helmond moeten op een normale manier worden gebruikt. De voorschriften van HC 

    Helmond over het gebruik moeten worden opgevolgd. Het bestuur mag schade van  

    verkeerd gebruik, misbruik of verlies in rekening brengen bij de gebruiker. 

3. Ieder lid moet direct melding maken van schade bij het bestuur. 

4. Kosten voor herstel of vervanging zullen bij het lid in rekening worden gebracht. 

5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of letsel van  

    leden of anderen, in het gebouw of op het terrein dat de vereniging ter beschikking  

    staat. 

6. Boetes opgelegd door de KNHB zullen door het bestuur worden verhaald op het  

    betreffende lid of het betreffende team. 

7. Het bestuur kan een boete geven aan een team dat niet verschijnt bij wedstrijden,  

    zich terugtrekt uit de competitie of het voorgeschreven clubtenue niet draagt. Het  

    bestuur kan de betrokkenen ter verantwoording roepen. 

 

Artikel 8 Bestuur 

1. Ieder lid van het bestuur moet zijn taak goed vervullen. Als een taak onder twee  

    bestuursleden valt, zijn zij beiden verantwoordelijk voor de goede vervulling van de  

    taak. 

2. Bestuursleden zullen alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om nadelige  

    gevolgen voor de vereniging te voorkomen of zo klein mogelijk te houden. 

 

Artikel 9 Bestuursbesluiten 

Het bestuur kan personeel aannemen, schorsen en ontslaan en hun bevoegdheden en  

verplichtingen vaststellen. 
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Artikel 10 Commissies 

1. De vereniging kent een aantal commissies. Deze commissies worden door het  

    bestuur ingesteld en kunnen door het bestuur worden ontbonden. 

2. Het bestuur kan besluiten dat een bestuurslid deel uitmaakt van een commissie. 

3. Het bestuur benoemt de voorzitter van de commissie. 

4. Als niet-leden toetreden tot een commissie moet het bestuur hiervan op de hoogte  

    worden gesteld. 

5. Het bestuur stelt de taken en verantwoordelijkheden van de commissie vast. 

6. De vereniging kent in ieder geval een kascommissie, zie statuten artikel 13, lid 5 

7. De vereniging kent een commissaris voor sportiviteit en respect. Deze commissaris  

    wordt benoemd door het bestuur en fungeert als vertrouwenspersoon. 

 

Artikel 11 Verenigingsmededelingen 

De leden worden onder andere door middel van nieuwsbrief, website, social media of  

anderszins op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de vereniging. 

 

Artikel 12 Rechten en plichten 

1. Leden mogen zich alleen bevinden in de algemene ruimtes van het clubhuis. Bar,  

     keuken, bestuurskamer en info-ruimte zijn zonder speciale toestemming verboden  

     terrein. 

2. Alle ruimtes van HC Helmond zijn niet toegankelijk voor onbevoegden ex artikel 461  

    van het Wetboek van Strafrecht. 

3. Shirtreclame is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur. 

4. Alle leden dienen zich als lid van HC Helmond op een sportieve en sociale manier te  

    gedragen, in overeenstemming met de normen en waarden van HC Helmond. 

 

Artikel 13 Arbitrage 

1. De KNHB heeft verplicht gesteld dat alle A- en vanaf 2e jaars B-jeugd in het bezit zijn  

    van een geldige scheidsrechters kaart. Uitgangspunt is dat je alleen (jong)senior-lid  

    kunt worden wanneer je in het bezit bent van een scheidsrechters kaart, dan wel de  

    intentie hebt deze binnen één jaar te halen. 
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2. HC Helmond ondersteunt deze zienswijze en zal met regelmaat een scheidsrechters  

    cursus aanbieden voor leden die nog niet in het bezit zijn van een scheidsrechters 

    kaart. Deze scheidsrechters cursus is bij HC Helmond verplicht voor leden vanaf de  

    (éérstejaars)B-jeugd en is ook toegankelijk voor vrijwilligers van de club en ouders  

     van jeugdleden. 

3. Indien een lid van een team is ingedeeld voor het fluiten van een wedstrijd is het  

    vanzelfsprekend dat die taak wordt uitgevoerd. Bij verhindering zorgt het lid of het  

    team zelf tijdig voor een vervanger. Laat het lid of het team verstek gaan bij het  

    fluiten van de wedstrijd volgt een sanctie voor het team. Het team is vrij om deze  

    sanctie te verhalen op het betreffende lid. De sancties zijn als volgt: 

a. 1e keer ‘no show’: € 50,= boete plus een extra fluitbeurt  

b. 2e keer ‘no show’: € 50,= boete plus een extra fluitbeurt  

c. 3e keer ‘no show’: € 50,= boete plus een extra fluitbeurt 

d. Bij herhaling wordt het gehele team geschorst voor één wedstrijd en zijn de 

    KNHB-boetes die daaraan worden verbonden voor rekening van het team. 

4. Door het bestuur en de technische commissie zal op een juiste uitvoering van deze  

    regel worden toegezien; de aanvoerder van het team ((jong)senioren) of de  

    teammanager/coach is verantwoordelijk voor het voldoen van de boetes en de  

    incassering binnen het team. 

5. De kosten van het behalen van een scheidsrechters kaart worden betaald door de  

    vereniging met dien verstande dat: 

i. Bij niet slagen voor het eerste examen, er geen sanctie volgt 

ii. Bij niet slagen voor het tweede examen, 1 wedstrijd schorsing en € 7,50 boete 

    wordt opgelegd. 

iii. Bij niet slagen voor het derde examen, nogmaals 1 wedstrijd schorsing en 

    € 25,= boete wordt opgelegd, 

iv. En bij het uitblijven van een scheidsrechterkaart, het lid niet speelgerechtigd  

     is. 

v. Indien er omstandigheden zijn, anders dan gebrek aan inzet en motivatie, die  

    het niet halen van een scheidsrechters kaart zouden kunnen rechtvaardigen,  

    dan kunnen het bestuur en de arbitragecommissie afzien van deze  
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    maatregelen. 

Artikel 14 Wijzigingen en aanvulling op het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering,  

    daarmee vervalt het vorige huishoudelijk reglement. 

2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen door de  

    algemene ledenvergadering en wordt geldig vanaf de dag die volgt op de algemene  

    ledenvergadering, tenzij de algemene ledenvergadering een ander moment bepaalt. 

3. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten worden gemeld bij het bestuur  

    van de KNHB. 


