HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE UTRECHTSE
STUDENTENKORFBALVERENIGING HEBBES
Vastgesteld op 7 september 2021

ALGEMEEN
Artikel 1
Te Utrecht bestaat een studentenkorfbalvereniging genaamd Haal een Bal Beweeg en Schiet, hierna te
noemen Hebbes. Zij is opgericht op 16 april 1986. Het clubkostuum bestaat uit: wit shirt met Hebbesembleem en zwarte rok of broek.
Toelating van de leden
Artikel 2a
De toelating van de leden wordt geregeld in artikel 6 van de statuten van de vereniging.
Artikel 2b
Elk lid heeft het recht om:
a. gebruik te maken van het terrein, de accommodatie en het materiaal waarover de vereniging beschikking
heeft. Daarbij dienen de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen in acht te worden genomen;
b. te worden ingedeeld in een in de competitie uitkomende ploeg mits daarbij aan de door het Koninklijk
Nederlands Korfbalverbond gestelde eisen en de eisen van het huishoudelijk reglement en de statuten
wordt voldaan en de aan de indeling bij het desbetreffende team verbonden verplichtingen worden
nageleefd;
c. deel te nemen aan toernooien;
d. aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen;
e. aanwezig te zijn op de algemene vergadering;
f. aan de stemming op de algemene vergadering deel te nemen, zowel passief als actief. Zij die nog geen
vier maanden onafgebroken lid zijn, missen echter het passief kiesrecht wat betreft het
bestuurslidmaatschap, tenzij de algemene vergadering hiervoor toestemming verleent;
g. alle andere rechten uit te oefenen zoals door de statuten en het huishoudelijk reglement toegekend.
Passief kiesrecht
Artikel 3
1. Zij die nog geen 4 maanden onafgebroken lid zijn, missen het passief kiesrecht wat betreft het
bestuurslidmaatschap, tenzij de algemene ledenvergadering hiervoor toestemming verleent.
2. Wat betreft de commissies kan de algemene ledenvergadering het passief kiesrecht aan hen die nog
geen 4 maanden lid zijn ontnemen, middels een besluit genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen.
Verplichtingen van de leden
Artikel 4a
1. Voor inschrijving als lid is men verplicht tot:
a. opgave van achternaam, voornamen, geboortedatum, geslacht, correspondentieadres,
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, of de persoon student is aan een hogeschool
of universiteit, het verwachte jaar van afstuderen en het type lidmaatschap;
b. het doorgeven van wijzigingen aan de secretaris;
c. het tekenen van een machtigingsformulier voor automatische incasso (vanaf 1 augustus 2015);
d. een schriftelijke melding maken bij de secretaris indien een lid tijdens zijn lidmaatschap afstudeert
dan wel de studie beëindigt;
e. het doorgeven aan de secretaris van beëindiging van lidmaatschap of verandering van een
lidmaatschap als spelend lid naar niet-spelend lid vóór 15 mei.
2. Het bestuur zal de informatie die de leden verplicht opgeven ter inschrijving alleen verwerken
overeenkomstig de Privacy Policy.
3. Ten tijde van het seizoen wordt bijgehouden hoeveel ieder spelend lid scoort en doorlaat door de
verschillende teams. Dit wordt verwerkt in HebbesHeroes op de site en na het seizoen verwijderd.

Artikel 4b
1. Elk lid is verplicht een OlymPas van het Sportcentrum Olympos te kopen. Deze OlymPas moet geldig
zijn tot en met een door het bestuur gestelde datum en moet gekoppeld zijn aan USKV Hebbes.
2. Indien leden zich vóór 25 september van het lopende verenigingsjaar hebben aangemeld, dienen leden
voor 1 oktober een geldige OlymPas te hebben aangeschaft. Mocht een lid zich niet aan deze verplichting
houden, dan zal het bestuur een nieuwe termijn van één week instellen. Indien een lid wederom niet aan
de verplichting voldoet, is het bestuur gerechtigd dit lid van alle Hebbes-gerelateerde activiteiten te
schorsen totdat het lid in bezit is van een geldige OlymPas.
3. Leden die zich ná 24 september van het lopende verenigingsjaar hebben aangemeld, dienen binnen één
week in het bezit te zijn van een geldige OlymPas. Mocht een lid zich niet aan deze verplichting houden,
dan zal het bestuur een nieuwe termijn van één week instellen. Indien een lid wederom niet aan de
verplichting voldoet, is het bestuur gerechtigd dit lid van alle Hebbes- gerelateerde activiteiten te
schorsen totdat het lid in bezit is van een geldige OlymPas.
4. Indien het lid tijdens de opgelegde schorsing nog niet in het bezit is van een geldige OlymPas en er
daardoor tijdens deze periode subsidie wordt misgelopen, dan is het bestuur gerechtigd deze misgelopen
subsidie te verhalen op het lid.
5. Indien USKV Hebbes een boete krijgt doordat het lid niet over een geldige OlymPas beschikt, dan zal
deze boete op het desbetreffende lid verhaald worden.
6. Leden die een deel van het seizoen missen, bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland, en vinden dat zij
recht hebben op een uitzonderingspositie met betrekking tot de aanschaf van een Olympas dienen dit
voor 1 september te melden, indien zij zich vóór 20 augustus van het lopende seizoen hebben
ingeschreven. Leden die zich ná 20 augustus van het lopende verenigingsjaar hebben ingeschreven,
dienen dit zo snel mogelijk en vóór de aanschaf van hun Olympas aan de secretaris te melden.
7. Bij uitzonderingen beslist het bestuur.
Artikel 4c
Ieder team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het behoud van de goede staat van de wedstrijdshirts. In
geval van verlies, diefstal of schade van een of meerdere shirts, beslist het team gezamenlijk wie deze
schade dient te dragen binnen het team.
Artikel 4d
1. Leden hebben onder meer de navolgende verplichtingen:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene
vergadering en van andere organen van de vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden;
c. de plichten, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het
lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
d. het bijwonen van de algemene vergadering.
2. Voorzover deze verplichtingen niet in de statuten en de reglementen zijn neergelegd kunnen deze slechts
na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering worden opgelegd.
Financiële middelen
Artikel 5
1. Leden die een deel van het seizoen missen, bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland, kunnen korting
op de contributie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor korting op de contributie moet men
minimaal 12 aaneengesloten weken van de competitie- en/of trainingsperiode missen. De korting wordt
bepaald naar verhouding van de tijd dat men afwezig is.
2. De aanvraag moet minimaal 3 maanden voor de te missen periode, zoals benoemd in lid 1, bij de
penningmeester worden gedaan. Deze regel is niet van toepassing in geval van een blessure of ziekte,
in deze gevallen dient het verzoek zo spoedig mogelijk te worden ingediend.
Artikel 6
1. Er zijn vier betaaldata per jaar voor leden van USKV Hebbes. Hiervan ligt er al één vast vanwege de
contributie. Hier komen nog drie data bij waar de op dat moment open bedragen worden opgeteld (van
activiteiten e.a.).
1 November
1 December
1 Maart
29 Juli

Betalingsdatum contributie
1e Betaaldatum
2e Betaaldatum
3e Betaaldatum

Leden hebben altijd het recht om eerder bedragen over te maken dan deze vaste momenten.
2. De bedragen die moeten worden betaald middels de betalingsregeling zullen door de penningmeester
worden geïncasseerd middels een automatische incasso. Dit zal gelden voor leden die lid worden na 1
augustus 2015. Leden die lid waren vóór 1 augustus 2015 krijgen de keuze om toe te stemmen voor een
automatische incasso dan wel hun bedragen zelf over te maken.
3. Voor leden die toestemming hebben gegeven voor het gebruiken van automatische incasso geldt: Twee
weken voordat er betaald moet worden krijgen de leden een mail waarin staat welk bedrag zij hebben
openstaan. Op de deadline wordt het openstaande bedrag automatisch geïncasseerd. Wanneer het
openstaande bedrag op de deadline niet kan worden geïncasseerd, wordt het openstaande bedrag direct
verhoogd met de administratieve kosten die dit met zich meebrengt, te weten €2,50. De penningmeester
zal zorg dragen dat dit bedrag zo snel mogelijk door het lid zelf wordt overgemaakt. Als na het verstrijken
van een week nog steeds niet is betaald, stelt de penningmeester een nieuwe deadline met de
waarschuwing voor een extra boete. Deze boete zal 10% zijn van het bedrag dat nog betaald moet
worden. Mocht er op dat moment nog steeds niet betaald zijn, stelt de penningmeester in overleg met het
bestuur een nieuwe deadline en bepaalt de sancties als er bij de vierde deadline nog niet alles betaald
is.
4. Voor leden die geen toestemming hebben gegeven voor het gebruiken van automatische incasso geldt:
Twee weken voordat er betaald moet worden, krijgen de leden een mail waarin staat welk bedrag zij
hebben openstaan. Als er op de deadline nog niet betaald is, krijgt men een betalingsherinnering. Als na
het verstrijken van een week nog steeds niet is betaald, stelt de penningmeester een nieuwe deadline
met de waarschuwing voor een boete. Deze boete zal 10% zijn van het bedrag dat nog betaald moet
worden. Mocht er op dat moment nog steeds niet betaald zijn, stelt de penningmeester in overleg met het
bestuur een nieuwe deadline en bepaalt de sancties als bij de vierde deadline nog niet alles betaald is.
5. Als leden nog geld terugkrijgen van Hebbes dan kan dit worden verrekend met het bedrag dat zij de
volgende betaaldatum moeten overmaken. Bij hoge bedragen (€50,- of meer) kan directe betaling worden
aangevraagd.
6. Als een lid niet aan deze betalingsregeling wil voldoen kan er in overleg met het bestuur een uitzondering
gemaakt worden.
Artikel 7a
1. Donateurs zijn mensen die geld doneren aan USKV Hebbes.
2. Een speciaal soort donateurs zijn Vrienden van Hebbes. Dit zijn donateurs die:
a. lid of oud-lid zijn van USKV Hebbes;
b. geen openstaande betalingsverplichtingen hebben van eerdere verenigingsjaren ten opzichte van
USKV Hebbes;
c. minstens een door het bestuur bepaald bedrag per verenigingsjaar doneren aan USKV Hebbes.
3. Elke Vriend van Hebbes heeft het recht om:
a. op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging;
b. aan toernooien en commissie-activiteiten, met uitzondering van activiteiten georganiseerd door de
technische commissie, mee te doen. Vrienden Van Hebbes die meedoen aan een activiteit betalen
dezelfde bijdrage als de leden. De commissie die een activiteit organiseert behoudt het recht om een
activiteit niet open te stellen voor Vrienden als er maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk zijn.
Aangaande het Hebbes Weekendje, georganiseerd door de Feko, worden Vrienden uitgesloten van
deelname.
c. deel te nemen aan eventuele activiteiten voor de Vrienden van Hebbes georganiseerd door het
bestuur.
4. Een ander speciaal soort donateurs zijn toernooileden. Dit zijn donateurs die studeren en een door
het bestuur bepaald bedrag doneren aan USKV Hebbes.
5. Elk toernooilid heeft het recht om:
a. op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging;
b. aan toernooien en commissie-activiteiten, met uitzondering van activiteiten georganiseerd door de
technische commissie, mee te doen. Toernooileden die meedoen aan een activiteit betalen dezelfde
bijdrage als de leden. De commissie die een activiteit organiseert behoudt het recht om een activiteit
niet open te stellen voor toernooileden als er maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk zijn.
Aangaande het Hebbes weekendje, georganiseerd door de Feko, worden toernooileden uitgesloten
van deelname.
Artikel 7b
1. Er zijn vier betaaldata per jaar voor donateurs van USKV Hebbes. Hiervan ligt er al één vast vanwege de
contributie. Hier komen nog drie data bij waar de op dat moment open bedragen worden opgeteld (van
activiteiten e.a.).

1 November
1 December
1 Maart
29 Juli

Betalingsdatum donatie
1e Betaaldatum
2e Betaaldatum
3e Betaaldatum

Donateurs hebben altijd het recht om eerder bedragen over te maken dan deze vaste momenten.
2. De bedragen die moeten worden betaald middels de betalingsregeling zullen door de penningmeester
worden geïncasseerd middels een automatische incasso. Dit zal gelden voor Vrienden van Hebbes en
toernooileden die donateur worden na 30 september 2019. Vrienden van Hebbes en toernooileden die
donateur waren vóór 30 september 2019 krijgen de keuze om toe te stemmen voor een automatische
incasso dan wel hun bedragen zelf over te maken.
3. Voor Vrienden van Hebbes en toernooileden die toestemming hebben gegeven voor het gebruiken van
automatische incasso geldt: Twee weken voordat er betaald moet worden krijgen de Vrienden van
Hebbes en toernooileden een mail waarin staat welk bedrag zij hebben openstaan. Op de deadline wordt
het openstaande bedrag automatisch geïncasseerd. Wanneer het openstaande bedrag op de deadline
niet kan worden geïncasseerd, wordt het openstaande bedrag direct verhoogd met de administratieve
kosten die dit met zich meebrengt, te weten € 2,50. De penningmeester zal zorg dragen dat dit bedrag
zo snel mogelijk door de Vrienden van Hebbes en toernooileden zelf wordt overgemaakt. Als na het
verstrijken van een week nog steeds niet is betaald, stelt de penningmeester een nieuwe deadline met
de waarschuwing voor een extra boete als binnen deze termijn niet is betaald. Deze boete zal 10% zijn
van het bedrag dat nog betaald moet worden. Mocht er na de tweede deadline nog steeds niet betaald
zijn, bepaalt de penningmeester in overleg met het bestuur de sancties voor het nog niet voldoen aan de
betalingsverplichting.
4. Voor Vrienden van Hebbes en toernooileden die geen toestemming hebben gegeven voor het gebruiken
van automatische incasso geldt: Twee weken voordat er betaald moet worden, krijgen de leden een mail
waarin staat welk bedrag zij hebben openstaan met het verzoek dit bedrag voor de gestelde deadline
over te maken. Als er op de deadline nog niet betaald is, krijgt men een betalingsherinnering. Als na het
verstrijken van een week nog steeds niet is betaald, stelt de penningmeester een nieuwe deadline met
de waarschuwing voor een boete als binnen deze termijn niet is betaald. Deze boete zal 10% zijn van het
bedrag dat nog betaald moet worden. Mocht er na de tweede deadline nog steeds niet betaald zijn,
bepaalt de penningmeester in overleg met het bestuur de sancties voor het nog niet voldoen aan de
betalingsverplichting.
5. Als de Vrienden van Hebbes en toernooileden nog geld terugkrijgen van Hebbes dan kan dit worden
verrekend met het bedrag dat zij de volgende betaaldatum moeten overmaken. Bij hoge bedragen (€ 50,of meer) kan directe betaling worden aangevraagd.
Artikel 8
Elk lid is verplicht elk verenigingsjaar aan minimaal één werkactie van de Spoko mee te doen om de
contributie zo laag mogelijk te kunnen houden. De sanctie van het niet voldoen hieraan is een boete van €
25. Indien een lid na 1 januari van het verenigingsjaar lid wordt, geldt deze regeling niet. De regeling geldt
ook niet indien een lid korter dan 3 maanden van een verenigingsjaar lid is.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur draagt zorg voor de handhaving van de statuten en dit reglement. Zij voert de besluiten van
de algemene ledenvergadering uit en behartigt de verdere belangen van Hebbes in de ruimste zin.
2. Bestuurders verplichten zich ertoe hun taken naar beste kunnen uit te voeren.
3. Als leidraad voor het uitvoeren van hun taken hanteren de bestuursleden de taakomschrijving zoals deze
door het bestuur schriftelijk zijn vastgelegd.
Artikel 10
Het bestuur brengt alle voor Hebbes belangrijke onderwerpen zo spoedig als zij dit wenselijk acht voor het
belang van Hebbes ter kennis van de leden, hetzij mondeling, hetzij per schriftelijke mededeling.
Artikel 11
Zodra bekend wordt dat een bestuurslid langdurig zijn taak niet kan uitoefenen beslist het bestuur of zij dit
wel of niet intern opvangt. Dit besluit wordt bekend gemaakt in het officiële orgaan van de vereniging waarna
de leden een termijn van 3 weken krijgen om te reageren op dit besluit. Als het bestuur of één/derde (1/3)
van de leden vindt dat het niet intern opgevangen kan worden, treedt de procedure in werking zoals
genoemd in artikel 15 lid 2 van de statuten.

Artikel 12
Indien voor de Voorjaars-ALV blijkt dat een bestuurslid niet langer actief bij Hebbes betrokken kan zijn, dan
moet dat bestuurslid in de gelegenheid worden gesteld om tussentijds - dat wil zeggen op de Voorjaars-ALV
- af te treden.
Artikel 13
Bij zijn aftreden draagt een bestuurslid al datgene over wat hij op dat moment onder zich heeft; hij werkt zijn
opvolger naar behoren in.
Artikel 14
De algemene ledenvergadering is bevoegd een bestuurslid tijdelijk te schorsen of ontslaan. Daartoe wordt
door tenminste één/tiende (1/10) van de stemgerechtigde leden een algemene ledenvergadering
uitgeschreven, waarop over de schorsing of het ontslag wordt gestemd. Een besluit tot schorsing of ontslag
behoeft de steun van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 15
1. Een motie van wantrouwen kan alleen schriftelijk ingediend worden bij het bestuur en moet door
tenminste één/tiende (1/10) van de stemgerechtigde leden worden ondersteund.
2. Een motie van wantrouwen behoeft de instemming van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig
uitgebrachte stemmen in de algemene ledenvergadering.
3. Een motie van wantrouwen wordt beschouwd als een verzoek zoals genoemd in artikel 15 lid 5 van de
statuten.
Artikel 16
1. Indien een motie van wantrouwen tegen het bestuur wordt aangenomen, moet dit terstond aftreden. Het
bestuur kan ook aftreden indien het van mening is, dat het het vertrouwen van de algemene
ledenvergadering niet meer in voldoende mate bezit, of het bepaalde besluiten ten zeerste in strijd acht
met de doelstellingen van Hebbes.
2. Besluit het zelf tot aftreden, dan zet het de motieven, die tot deze stap genoopt hebben, op een
algemene ledenvergadering uiteen en treedt hierna af.
3. Het bestuur is in beide bovenstaande gevallen automatisch gedechargeerd.
Artikel 17
1. Indien het bestuur in de in het vorig artikel genoemde gevallen aftreedt, benoemt de algemene
ledenvergadering een bestuur ad-interim.
2. Het bestuur ad-interim draagt zorg voor de lopende zaken en het voor zover mogelijk voortzetten van de
voor de leden bestaande faciliteiten.
3. Het bestuur ad-interim regelt zo spoedig mogelijk het formeren en installeren van een nieuw bestuur.
Artikel 18
De uitgaven, welke door een bestuurslid in de uitoefening van zijn functie worden gedaan, zijn voor rekening
van Hebbes. Het bestuurslid legt hiervan verantwoording af aan de penningmeester.
De algemene ledenvergadering
Artikel 19
De namen van kandidaten voor bestuursfuncties worden minimaal een week voor de algemene
ledenvergadering schriftelijk door het bestuur aan de leden bekend gemaakt en de namen van kandidaten
voor commissiefuncties worden aan het begin van de algemene ledenvergadering door het bestuur aan
de leden bekend gemaakt.
Artikel 20
1. De kandidaten kunnen hun kandidatuur schriftelijk of mondeling intrekken.
2. De kandidaten mogen niet geïnstalleerd worden, wanneer zij zonder afmelding afwezig zijn.
Artikel 21
1. Bij iedere algemene ledenvergadering kunnen commissieleden worden geïnstalleerd, maar normaliter
vindt installering en dechargering van commissieleden plaats op de Voorjaars- ALV.
2. Elke commissie wordt gedechargeerd op de ALV volgend op hun laatste activiteit.
3. De installering en dechargering van de kascommissie vindt plaats op de Najaars-ALV.
4. Installering en dechargering van de wedstrijdsecretaris in de functie van TC-lid, vindt plaats op de
Najaars-ALV.

Artikel 22
1. Aan een schriftelijk verzoek dat minimaal een week voor aanvang van de algemene ledenvergadering
ingediend door tenminste een tiende van de leden afgerond op 1 lid naar boven, om een voorstel op de
agenda te plaatsen, is de voorzitter verplicht gevolg te geven.
2. Hij is tevens verplicht een dergelijk verzoek van een commissie in te willigen, mits het onderwerp
betrekking heeft op de betreffende commissie.
Artikel 23
In de officiële academische vakanties mogen geen algemene ledenvergaderingen worden gehouden, tenzij
hiertoe een dringende reden aanwezig is.
Artikel 24
De oproep voor de algemene ledenvergadering bevat de uitnodiging, de tijd, de plaats en de agenda.
De agenda bevat in ieder geval de volgende punten: opening, notulen van de laatst gehouden algemene
ledenvergadering, bestuursmededelingen, wvttk, rondvraag en sluiting.
Artikel 25
Omtrent de vergadertechniek gelden de volgende bepalingen:
a. de voorzitter handhaaft de orde;
b. de voorzitter is bevoegd de spreektijd van een spreker in te korten.
Artikel 26
1. De algemene ledenvergadering is bevoegd een commissie te benoemen ten einde een onderzoek in te
stellen naar de gedragingen van het bestuur of een of meerdere bestuursleden als zodanig.
2. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle mogelijke medewerking te verlenen.
3. Deze commissie deelt haar bevindingen mee in een algemene ledenvergadering, welke binnen 4 weken
nadat ze door de commissie is aangevraagd, gehouden dient te worden.
Artikel 27
1. Indien omtrent de gedraging van een bestuur of een of meerdere bestuursleden het onderzoek door de
in artikel 26 genoemde commissie is voltooid, is de algemene ledenvergadering bevoegd uitspraak te
doen.
2. De algemene ledenvergadering kan besluiten het bestuur of een of meerdere bestuursleden te
ontslaan.
3. Aan de uitspraken van de algemene ledenvergadering kan men zich niet onttrekken, door vooraf
ontslag te nemen.
Artikel 28
De algemene ledenvergadering heeft het recht het bestuur in diens hoedanigheid om inlichtingen te vragen.
Het bestuur is verplicht deze inlichtingen te geven, tenzij het van oordeel is, dat dit in strijd is met de belangen
van Hebbes.
Artikel 29
1. Leden kunnen elkaar schriftelijk tot stemmen machtigen.
2. Op straffe van ongeldigheid mag een machtiging geen richtlijnen omtrent het stemgedrag bevatten.
Voorts dient de machtiging op naam, gedateerd en voorzien een handtekening te zijn.
3. De gemachtigde levert voor de aanvang van de algemene ledenvergadering de machtiging bij de
voorzitter in.
4. Niemand mag per algemene ledenvergadering meer dan één keer gemachtigd worden.
5. De gemachtigde kan alleen bij aanwezigheid op de algemene ledenvergadering gebruik maken van zijn
bevoegdheid.
Artikel 30
Bij schriftelijke stemming worden als ongeldig uitgebrachte stemmen aangemerkt stemmen die:
a. niet ondertekend zijn;
b. onleesbaar zijn;
en in geval van stemming bij personen:
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één persoon bevatten;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

Commissies
Artikel 31
1. Het bestuur kan ingevolge artikel 11 lid 7 van de statuten commissies ter benoeming uit en door de leden
aan de algemene ledenvergadering voordragen: kascontrolecommissie, technische commissie,
toernooicommissie, feestcommissie, promotie- en introductiecommissie, redactiecommissie,
sponsorcommissie,
tripcommissie
en
toernooicoördinatorencommissie,
fotocommissie
en
lustrumcommissie.
2. De commissies zijn allen verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan
besluiten van deze commissies, welke zij strijdig acht met het belang van Hebbes, vernietigen,
behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.
3. Totdat het beroep op de ALV wordt behandeld, treedt het besluit niet in werking.
4. Het bestuur kan, ingevolge artikel 11 lid 7 van de statuten, andere commissies of personen belasten met
een speciale taak, waarvoor het bestuur echter ten volle aansprakelijk blijft.
5. Alle door het bestuur benoemde commissies en functionarissen zijn gebonden aan de aanwijzingen van
het bestuur en het bestuur verantwoording schuldig.
Artikel 32
Op verzoek van het bestuur dienen de commissies verzochte stukken, zoals bijvoorbeeld begroting of
jaarplanning, aan te leveren aan het bestuur.
Artikel 33a
1. De door het bestuur benoemde commissies en functionarissen voeren hun taak naar beste kunnen uit.
2. De volgende taakomschrijvingen worden gehanteerd voor de commissies:
a. De feestcommissie (Feko) is verantwoordelijk voor het organiseren van gezelligheidsactiviteiten voor
USKV Hebbes.
b. De lustrumcommissie (Lucie) is een tijdelijke commissie en wordt opgezet alvorens een lustrumjaar.
Gedurende het lustrumjaar is de Lucie verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende
activiteiten.
c. De promotie- en introductiecommissie (Prik) is verantwoordelijk voor externe promotie van USKV
Hebbes, het introductietraject van nieuwe leden en Hebbes gadgets daarnaast onderhouden zij ook
de website en social media.
d. De redactiecommissie (Reko) is verantwoordelijk voor het uitbrengen van het periodieke Hebbes
krantje.
e. De sponsorcommissie (Spoko) is verantwoordelijk voor het organiseren en promoten van
verscheidene sponsoractiviteiten. In samenwerking met het bestuur, is de Spoko verantwoordelijk
voor het werven en behouden van sponsoren.
f. De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor het korfbaltechnisch aspect van de vereniging.
g. De toernooicoördinatorencommissie (Toercie) is verantwoordelijk voor het intern promoten van
externe (studenten)korfbaltoernooien en het jaarlijkse schottoernooi.
h. De toernooicommissie (Toko) is verantwoordelijk voor het organiseren van de Domcup en het Familieen Vriendentoernooi.
i. De tripcommissie (Tripcie) is verantwoordelijk voor het organiseren van reizen, waaronder de
wintersportreis.
j. De fotocommissie (Foko) is verantwoordelijk voor het behoud en functioneren van de camera van
USKV Hebbes.
k. De internetcommissie (Icie) ondersteunt de CI bij het onderhoud van de website.
Artikel 33b
1. De leden van de Fotocommissie (Foko) dragen gezamenlijk zorg voor het behoud en functioneren van
de verenigingscamera.
2. In geval van beschadiging, verlies of diefstal beslist het bestuur aan wie de schade toegerekend zal
worden. Dit kan zijn één der of een combinatie van de volgende partijen:
a. de vereniging
b. de Foko gezamenlijk
c. een individueel lid
3. Het bestuursbesluit van lid 2 vindt geen doorwerking dan nadat de ALV haar goedkeuring hieraan heeft
gegeven.
Artikel 33c
De Toercie is in eerst instantie verantwoordelijk voor het behoud van de goede staat van de toernooishirts.
In geval van verlies, diefstal of schade van een of meerdere shirts, beslist het bestuur in samenspraak met
de Toercie wie de kosten hiervan dient te dragen.

Artikel 34
1. De Raad van Advies is een orgaan dat ongevraagd en gevraagd advies geeft aan het zittende bestuur.
2. De Raad van Advies is onafhankelijk en staat als zodanig niet onder supervisie van het bestuur. Hij hoeft
geen verantwoording af te leggen aan de ALV.
3. De Raad van Advies wordt ingesteld door de Najaars-ALV na voordracht van het bestuur.
4. De Raad van Advies dient niet volledig te wisselen.
5. De Raad van Advies dient te bestaan uit tenminste vier personen, die affiniteit hebben met USKV Hebbes
of sportverenigingen.
6. De leden van de Raad van Advies dienen vertrouwelijk te handelen. Indien een lid van de Raad
van Advies tegelijkertijd plaatsneemt in een commissie van USKV Hebbes, dient dit lid geen advies te
geven over de commissie gerelateerde onderwerpen, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.
7. Indien het bestuur voltallig wisselt, dient ten minste een lid van het aftredende bestuur het volgende
verenigingsjaar plaats te nemen in de Raad van Advies.
8. Leden van USKV Hebbes die gedurende het lopende verenigingsjaar commissielid zijn binnen de
Technische Commissie of de kascontrolecommissie, kunnen niet tegelijkertijd in de Raad van Advies
plaatsnemen.
9. De raad van Advies brengt op de najaars-ALV verslag uit.
Artikel 35
1. De kascontrolecommissie is een bijzondere commissie die controle dient te houden op de financiën van
USKV Hebbes.
2. De kascontrolecommissie wordt ingesteld door de Najaars-ALV na voordracht van het bestuur. Indien
mogelijk, dient zij te bestaan uit tenminste één voormalig penningmeester van USKV Hebbes.
3. De leden van de kascontrolecommissie mogen maximaal 2 jaar plaats te nemen in de Kasko. Bovendien
dienen deze leden vertrouwelijk te handelen.
Schorsing van een lid
Artikel 36
1. Het bestuur kan een lid voor een periode schorsen, met een maximum van 3 maanden.
2. Het bestuur moet een besluit tot schorsing schriftelijk aan het betreffende lid mededelen met opgaaf van
redenen van de schorsing.
3. Zij die als lid geschorst zijn, missen gedurende de tijd der schorsing alle rechten van artikel 2a van het
huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur kan bepalen dat bepaalde rechten uit artikel 10 het geschorste lid gedurende de periode van
schorsing toch toekomen.
Artikel 37
Hen, tegen wie een royementsprocedure krachtens artikel 8 van de statuten wordt ingesteld, dienen
minstens 48 uur van tevoren een aangetekende schriftelijke aankondiging van het voorstel tot ontzetting dat
door de algemene ledenvergadering zal worden behandeld, te worden toegezonden en zij dienen tijdens de
algemene ledenvergadering in de gelegenheid te worden gesteld zich te verdedigen.
Competitiezaken
Artikel 38
1. In geval van een overschot aan competitiespelers (op grond van een schriftelijk door het bestuur
vastgelegde en door de ALV goedgekeurde norm, en het aantal mensen dat zich voor 1 augustus
inschrijft bij USKV Hebbes, ten behoeve van de eerste helft van de veldcompetitie, tijdens het lopende
verenigingsjaar te kennen heeft gegeven competitie te willen gaan spelen) hebben de volgende mensen
in deze volgorde voorrang:
1. Degene die minder dan zeven opeenvolgende weken van het lopende verenigingsjaar van de
competitie mist. In geval van blessures beslist het bestuur;
2. Degene die zich voor 1 juli heeft aangemeld en
a. Voldoet aan de voorwaarden voor een OlymPas categorie A voor het betreffende collegejaar
en in het bezit is van een geldige OlymPas, zoals vastgesteld door U.S.S. Mesa Cosa;
b. Voldoet aan de voorwaarden van een OlymPas categorie B voor het betreffende collegejaar en
in het bezit is van een geldige OlymPas of een verenigingskaart, zoals vastgesteld door U.S.S.
Mesa Cosa;
c. Voldoet aan de voorwaarden van een OlymPas categorie C en in het bezit is van een geldige
OlymPas of een verenigingskaart, zoals vastgesteld door U.S.S. Mesa Cosa;
3. Degene die zich na 1 juli heeft aangemeld en

a. Voldoet aan de voorwaarden voor een OlymPas categorie A voor het betreffende collegejaar
en in het bezit is van een geldige OlymPas, zoals vastgesteld door U.S.S. Mesa Cosa;
b. Voldoet aan de voorwaarden van een OlymPas categorie B voor het betreffende collegejaar en
in het bezit is van een geldige OlymPas of een verenigingskaart, zoals vastgesteld door U.S.S.
Mesa Cosa;
c. Voldoet aan de voorwaarden van een OlymPas categorie C en in het bezit is van een geldige
OlymPas of een verenigingskaart, zoals vastgesteld door U.S.S. Mesa Cosa.
2. Indien er gedurende het verenigingsjaar na 1 augustus plekken vrijkomen, dan wordt de volgorde van de
wachtlijst aangehouden, waarbij de volgende voorrangsregelingen in onderstaande volgorde gelden:
1. Degene die zich heeft ingeschreven en:
a. Voldoet aan de voorwaarden voor een OlymPas categorie A voor het betreffende collegejaar
en in het bezit is van een geldige OlymPas, zoals vastgesteld door U.S.S. Mesa Cosa;
b. Voldoet aan de voorwaarden van een OlymPas categorie B voor het betreffende collegejaar en
in het bezit is van een geldige OlymPas of een verenigingskaart, zoals vastgesteld door U.S.S.
Mesa Cosa;
c. Voldoet aan de voorwaarden van een OlymPas categorie C en in het bezit is van een geldige
OlymPas of een verenigingskaart, zoals vastgesteld door U.S.S. Mesa Cosa.
2. Leden die langer dan zeven aaneengesloten weken afwezig zijn krijgen hun plek op de wachtlijst
toegewezen op de dag van terugkomst. Daarbij geldt de datum van de meest recente inschrijving als
de chronologische plek op de wachtlijst. Bij een blessure beslist het bestuur.
3. De wachtlijst wordt bijgehouden door de zittende wedstrijdsecretaris van USKV Hebbes.
Artikel 39
1. Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te
nemen, kan door de technische commissie worden bestraft.
2. Dit kan gebeuren door het opleggen van een door de algemene ledenvergadering te bepalen boete, of
door het niet opstellen voor een wedstrijd, tenzij het betrokken lid kan aantonen dat hij niet in de
gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven.
3. Competitieverplichtingen gaan voor alle andere activiteiten van Hebbes.
Artikel 40
1. Elk team dient een aanvoerder en een plaatsvervangende aanvoerder te hebben.
2. De aanvoerder is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van
zijn team. Hij neemt daartoe de geschikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en
neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht.
3. De leden van een team zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen.
4. De aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling van de bondsformulieren; hij volgt ten aanzien
daarvan de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op.
5. Iemand die voor, tijdens of na een competitiewedstrijd een boete krijgt opgelegd wegens wangedrag in
of buiten het veld, moet deze boete zelf betalen.
Artikel 41
De leden gaan bij het spelen van wedstrijden gekleed in het clubkostuum, zoals dat bepaald is in artikel 1
van dit reglement.
Artikel 42
1. Hebbes-leden krijgen per 6 extern gefloten wedstrijden in een verenigingsjaar, waarbij de wedstrijden
meetellen voor het KNKV volgens het Masterplan Arbitrage en met uitzondering van de wedstrijden die
gefloten zijn onder artikel 42 lid 2, een financiële compensatie ter hoogte van de contributie zoals die
door een wedstrijdlid wordt betaald.
2. Hebbes-leden die in één seizoen zowel voor de theorie als de praktijk van de KNKVscheidsrechterscursus slagen, krijgen eveneens een financiële compensatie ter waarde van de
contributie zoals die door een wedstrijdlid wordt betaald.
Slot
Artikel 43
1. Het bestuur en in het bijzonder de secretaris is eindverantwoordelijk voor het waarborgen van
persoonsgegevens van leden zoals omschreven in de Privacy policy van USKV Hebbes.
2. In het geval van een datalek wordt hiervan melding gemaakt in de interne administratie van het bestuur.
Deze melding wordt opgenomen in de overdracht naar het volgende bestuur en blijft voor 2 jaar staan.

3. In het geval van een ernstig datalek, waarbij de omvang groot is of de lek nadelige gevolgen kan hebben
voor de betrokkenen, wordt een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en worden de
betrokkenen op de hoogte gesteld van het datalek.
4. Aan het eind van ieder verenigingsjaar verwijdert het bestuur en iedere commissie alle bestanden, emails en andere data opgeslagen door het bestuur of de commissie die ouder zijn dan één jaar.
Uitgezonderd zijn e-mails, bestanden en data die geen persoonsgegevens bevatten en van belang
worden geacht voor de toekomst van de vereniging.
5. Het bestuur en iedere commissie versleutelt de toegang tot bestanden, de mailbox en andere data
gebruikt door het bestuur of de commissie met een wachtwoord. Aan het begin van ieder verenigingsjaar
verandert het bestuur en iedere commissie deze wachtwoorden.
6. USKV Hebbes plaatst alleen foto’s op sociale media en de website van leden die hier expliciet
toestemming voor hebben gegeven (vanaf 2018-2019). Een lid kan ieder moment deze toestemming
intrekken en kan bovendien altijd eisen dat een specifieke foto van het betreffende lid wordt verwijderd
van sociale media.
Artikel 44
In zaken waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 45
Waar “hij” staat, wordt ook “zij” bedoeld.
Artikel 46
1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in
een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen.

