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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

van de 
 

RECREATIE SPORTVERENIGING SCHELFHORST 
 
 
 

 
Artikel 1.  Algemeen. 
 

1. Het huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de R.S.V. Schelf-
horst, zoals deze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe 
en Twente te Deventer onder no. 40075241. 

2. Waar in dit reglement de mannelijke vorm voor een persoon wordt ge-
bruikt, is tevens de vrouwelijke vorm bedoeld, tenzij uitdrukkelijk het te-
gendeel blijkt. 

 
Artikel 2. Aanmelding en Toelating. 
 

1. Voor toelating tot het lidmaatschap dient aan de volgende voorwaarden te 
worden voldaan: 
a. Bij aanmelding is per aangemeld lid inschrijfgeld verschuldigd, waarvan  
 het bedrag door het bestuur wordt vastgesteld. 
b. Bij aanmelding dient voor de contributiebetaling een volledig ingevulde  
  incassomachtiging te worden afgegeven voor periodieke overschrijving  
  per bank. 

2. Het inschrijfgeld is éénmalig zolang het lidmaatschap van de vereniging 
voortduurt. 

 
Artikel 3. Einde Lidmaatschap. 
 
Door intrekking van de incassomachtiging of het schriftelijk kenbaar ma-
ken aan de ledenadministratie geeft het lid te kennen het lidmaatschap te 
willen bëeindigen. 
  

Artikel 4. Ontheffing Contributie. 
 

Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen opschorting van contri-
butiebetaling te verlenen c.q. tot restitutie van reeds betaalde contributie  

 over te gaan. 
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Artikel 5. Bestuur, Trainers. 
 

1. Bestuursleden kunnen zonder betaling deelnemen aan één sport. 
2. Kosten voor het volgen van cursussen door bestuursleden en trainers in
 het belang van de vereniging kunnen na goedkeuring door het bestuur
 geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Het bestuur is bevoegd hier voor-
 waarden aan te verbinden. 
3. Het bestuur is bevoegd voor een sport een ledenstop in te voeren. 
4. Betaalde trainers mogen geen zitting hebben in het bestuur. 
5. Op verzoek kan een trainer een trainingspak met RSV-logo verstrekt 

  krijgen. Het pak blijft eigendom van de vereniging. 
  
 
Artikel 6. Sportbegeleider. 
 
 1. Per sport neemt een vertegenwoordiger, genaamd sportbegeleider, zitting  
  in het bestuur. 
 2. De sportbegeleider is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken van 
  zijn sportafdeling(en). 
 3. De sportbegeleider houdt regelmatig controle op het ledenbestand. 
 
Artikel 7. Materialen. 
 
  Het aanschaffen van materialen kan slechts geschieden na goedkeuring  
  door het bestuur. 
 
Artikel 8. Uitvoeringen, Toernooien, e.d. 
 
  Het organiseren van en/of deelnemen aan uitvoeringen, toernooien, e.d.  
  met financiële gevolgen voor de vereniging behoeft voorafgaande goed- 
  keuring door het bestuur. 
 
Artikel 9. Ontspanning, Amusement. 
 
  Op aanvraag bij het bestuur is het mogelijk voor activiteiten bij de kinder- 
  sporten een vergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld bij Sinterklaas. 
 
Artikel 10. Wijziging, Aanvulling Huishoudelijk Reglement. 
 
 1. Wijziging en/of aanvulling van het H.R. kan geschieden op voordracht van  
  het bestuur aan de algemene ledenvergadering en dient bij de oproeping  
  voor de vergadering te worden medegedeeld.  
 2. Wijziging en/of aanvulling van het H.R. kan geschieden op voordracht van  
  tien of meer leden aan de algemene ledenvergadering en dient tenminste  
  vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur  
  te worden ingediend. 
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Artikel 11. Vaststelling Huishoudelijk Reglement. 
 
  Vaststelling van het H.R. geschiedt door de algemene ledenvergadering  
  met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voor- 
  stel als verworpen beschouwd. 
 
Artikel 12. Slotbepaling. 
 
  Voorziet het H.R. niet in een voorkomend geval dan beslist het bestuur. 
 
 
 
  Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 17 juni 1983. 
  Gewijzigd op de algemene ledenvergadering d.d. 19 november 1991. 
  Gewijzigd op de algemene ledenvergadering d.d. 17 februari 2000. 
  Gewijzigd op de algemene ledenvergadering d.d. 22 december 2015. 
     
 


