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Huishoudelijk reglement judoclub “De Bres” 

 

Hoofdstuk 1: Algemeen 
Art.1: Benaming en zetel vereniging 

De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 

Haar zetel is gevestigd op volgend adres: Pastoor Lambrechtsstraat 5 - 2310 

Rijkevorsel. Haar activiteiten vinden plaats op voornoemd adres en tevens in de 

Achtelsestraat 72 te Hoogstraten. 

Art.2: Doel 

De vereniging heeft tot doel het beoefenen van judo – zowel recreatief als 

competitief. 

Art.3: Sportbond 

De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie (www.vjf.be). 

Art.4: Verenigingsjaar 

Het verenigingsjaar loopt van augustus tot en met juni. 

 

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap 
Art.5: Leden 

1. De vereniging telt effectieve leden en toetredende leden. 
A. Worden als effectieve leden beschouwd: 

1/ De voorzitter 

2/ De penningmeester 

3/ De secretaris 

4/ Elk toetredend lid voorgedragen door minstens twee 

effectieve leden en aanvaard door de algemene vergadering 

met minstens 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde 

stemmen. 

B. Zijn toetredende leden: 
Elke natuurlijke persoon die in de betrokken sportvereniging actief 

is als niet effectief lid. 

2. In het geval het bestuur op grond van zwaarwichtige redenen een 
aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging afwijst, zal ze dit, 

voorzien van een motivatie melden aan de aanvrager. Tegen die beslissing 

is geen bezwaar mogelijk. 

Art.6: Proefperiode 

Gedurende 4 lessen, binnen de periode van 1 maand, kan een persoon op proef 

mee sporten. De persoon is tijdens deze lessen/trainingen verzekerd via de 

Vlaamse Judofederatie.  Deze proefperiode is slecht eenmaal per sportseizoen 

mogelijk. 

Art.7: Lidgelden 

1. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 
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2. Het lidgeld is verschuldigd door alle leden en zij krijgen bericht 1 maand 
voor vervaldag vergunning welk lidgeld terug voldaan dient te worden.  

3. Vanaf het moment van betaling is het lidmaatschap officieel en vallen de 
leden onder de verzekering van de vereniging. 

4. Voor leden die in gebreke blijven met betaling van het verschuldigde 
lidgeld, stopt het lidmaatschap van het lopende jaar.  

5. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het lopende jaar, wordt 
geen terugbetaling van lidgeld verleend. 

Art.8: Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt door: 

1. overlijden van het lid; 
2. op het einde van het seizoen (wanneer vergunning vervallen is); 
3. bij niet-betaling van het verschuldigde lidgeld, zoals bepaald door het 

bestuur; 

4. uitsluiting door het bestuur op grond van bezwarende feiten tegen het lid. 
Een uitsluiting wordt steeds schriftelijk, voorzien van een motivatie, aan 

het lid (of de ouders van) meegedeeld. 

5. opzeg door het lid, schriftelijk aan de club. 
Art.9: Algemene verplichtingen 

1.  Van de leden wordt verwacht dat ze het huishoudelijk reglement van de 
vereniging naleven. De leden dienen elkaar (en hun tegenstanders) sportief 

en respectvol te bejegenen en in woord en gedrag voortdurend hun 

bijdrage te leveren aan de goede sfeer en goede naam van de vereniging. 

2. De vereniging wordt geacht een degelijk en doorlopend trainingsaanbod te 
organiseren. 

3. De vereniging draagt zich tegenover minderjarige sporters als een goede 
huisvader/huismoeder door ondersteuning, advies, verwittiging en/of zo 

nodig vermaning. 

4. De vereniging rekent erop dat de ouders hun kinderen aanzetten tot 
regelmatige en actieve deelname aan trainingen, alsook de uitbouw van een 

gezonde, sportieve loopbaan stimuleren. 

5. De vereniging kan de nodige begeleiding niet verzekeren indien de leden de 
gegeven instructies van het bestuur en/of trainers niet wensen te volgen. 

In deze gevallen kan de samenwerking met de sporter, deelname aan de 

lessen beëindigd worden. In geval van minderjarige sporters zullen de 

ouders hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld worden. 

6. Adres- en telefoonnummerwijzigingen dienen onmiddellijk aan de 
secretaris te worden doorgegeven. 

7. Leden dienen zorgvuldig en correct om te gaan met eigendommen van de 
vereniging. Schade, door een lid, aan de vereniging of aan haar 

eigendommen toegebracht dient aan het bestuur gemeld te worden en kan 

geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. 
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8. Leden dienen zorgvuldig en correct om te gaan met eigendommen, 
infrastructuur en materialen, van derden. Schade, door een lid, aan de 

eigendommen van derden toegebracht, dient aan het bestuur gemeld te 

worden en kan geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. 

9. De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek raken van en/of schade 
aan privé-eigendommen. 

10. De leden zijn tevens gehouden de statuten en reglementen van de 
sportbond, de besluiten van een orgaan van de sportbond, alsmede de van 

toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven. 

 

Hoofdstuk 3: Het bestuur 
Art.10: Verantwoordelijkheden 

1. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in 
spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig 

aan het algemeen bestuur. 

2. Het bestuur heeft de uitvoerende macht en houdt toezicht op de naleving 
van wat is vastgelegd in de reglementen. 

3. Het bestuur beheert de financiën van de vereniging met het oog op 
continuïteit. 

4. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun 
bestuursfunctie, behoudens de gemaakte werkelijke kosten. 

Art.11: Samenstelling 

Het bestuur bestaat minimaal uit: 

• een voorzitter; 

• een secretaris; 

• een penningmeester. 

Eventueel kan een vierde lid benoemd worden: een vicevoorzitter. Een combinatie 

secretaris/penningmeester is mogelijk evenals de combinatie 

secretaris/vicevoorzitter. 

Het algemeen bestuur verdeelt de volgende functies: 

Art.12: Vergaderingen bestuur  

1. Het dagelijks bestuur vergadert elke maand, tenzij er geen agendapunten 
zijn.  

2. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn. 
3. Bij spoed kunnen bestuursleden door het dagelijks bestuur (telefonisch, 

per e-mail of fax) geraadpleegd worden, op de eerstvolgende algemene 

bestuursvergadering wordt nader gerapporteerd. 

Art.13 Aftreden bestuur 

1. Bestuursleden worden voor een periode van 1 jaar benoemd door de 
algemene ledenvergadering. 

Art.14 Voorzitter 
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De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor 

geen leider is aangewezen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt de vice-voorzitter 

en bij diens afwezigheid een van de andere bestuursleden. De voorzitter stelt 

samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering vast. 

Art.15 Secretaris   

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van 

de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering (of: is 

verantwoordelijk voor het maken van de notulen). De notulen van de algemene 

ledenvergadering worden gepubliceerd in het clubblad en/of opgehangen op het 

prikbord. De notulen van de bestuursvergaderingen en die van de algemene 

ledenvergadering worden na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de 

algemene ledenvergadering, door secretaris en voorzitter ondertekend. Elk jaar 

maakt de secretaris een jaarverslag. Hij/zij verricht overige administratieve 

werkzaamheden en draagt zorg voor het archief. 

Art.16 Penningmeester 

1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan 
maandelijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een 

exploitatierekening en balans gemaakt. Decharge van de penningmeester 

gebeurt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door 

ondertekening van de boeken door de kascommissie en de voorzitter. 

2. Elke maand wordt een tussenstand van de financiën opgemaakt. Deze 
halfjaarlijkse rapportage kan door de leden desgevraagd worden ingezien. 

3. Het opnemen van kasgeld en grote bedragen voor het aanvullen van 
voorraden gebeurt altijd door de penningmeester en een van de andere 

bestuursleden. 

Art.17 Vicevoorzitter 

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal 

taken van de voorzitter op zich nemen. 

Art.18 Overige bestuursleden 

De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en 

zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen. 

 

Art.19 Besluitvorming 

Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de 

stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een 

andere meerderheid voorschrijven. 

  

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen 
Art.20 Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de 

algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. 

Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste 3 leden. 
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Art.21 Ieder lid wordt geacht de reglementen van de vereniging te kennen en 

naar deze reglementen te handelen. 

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

 


