HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC LIONS ’66
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR, voorziet in die zaken welke niet in de statuten zijn vastgelegd
of nader zijn uitgewerkt. Het HR geeft regels die nodig zijn voor de goede orde en samenwerking tussen alle
commissies en leden in de vereniging.
Artikel 2
Het lidmaatschap/donateurschap van Lions ’66 wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het algemeen
bestuur. De aanmelding wordt gedaan op een beschikbaar gesteld formulier van Lions ‘66. Op het formulier dient
duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de verschuldigde contributie wordt betaald.
De voorkeur van de vereniging gaat hierbij uit voor het verlenen van een machtiging voor automatische incasso
die, periodiek (per kwartaal) van het vermelde bankrekeningnummer wordt afgeschreven. De contributie is bij
VOORUITBETALING verschuldigd.
Het lidmaatschap/donateurschap wordt voor een HEEL seizoen aangegaan en kan schriftelijk worden opgezegd
voor 1 juni voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Als spelend lid
wordt je automatisch verplicht lid van het kledingfonds.
Artikel 3
Spelende leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, trainingen en andere door SC Lions ’66,
georganiseerde evenementen. Niet spelende leden en donateurs hebben, met uitzondering van wedstrijd en
trainings deelname, de zelfde rechten en plichten als spelende leden.
Artikel 4
Alle door de KNVB opgelegde boetes, die (spelende) leden veroorzaken, gele en rode kaarten worden aan de
betrokkende in rekening gebracht.
De penningmeester zal het betreffende lid hiervoor een nota overhandigen.
In die gevallen waarbij een volledig team zich schuldig maakt aan het niet opkomen bij een wedstrijd en/of staken
door schuld, worden de daarbij behorende boetes naar evenredigheid ten laste van de betrokken spelers en
teamleiding in rekening gebracht.
Artikel 5
Het zodanig handelen of nalaten, in strijd met de spelregels en/of besluiten van de KNVB en de BV Sport en
waardoor de belangen van de SC Lions ’66 worden geschaad is strafbaar.
Alle kosten die het bestuur moet maken om beschadigd materiaal te herstellen of te vervangen aan
verenigingseigendommen of eigendommen van derden, word(en) aan de verantwoordelijke leden in rekening
gebracht.
Artikel 5A Commissie ter behandeling van overtredingen.
De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de commissie voorgelegde
kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door leden van de vereniging alsmede het uitbrengen van
een gemotiveerd advies aan het bestuur met betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen.

De commissie kan zelf de volgende besluiten nemen: de zaak te seponeren (niet verder behandelen), vrijspraak en
schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand. Ten aanzien van andere sancties brengt de commissie
advies uit aan het bestuur waarna het bestuur beslist. De commissie kan het bestuur de volgende sancties
adviseren:
 het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
 een schorsing van meer dan één maand met een maximum van zes maanden;
 opzegging van het lidmaatschap;
 ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
1. De commissie neemt geen beslissing zonder dat zij het betrokken lid heeft gehoord, althans in de gelegenheid
heeft gesteld om te worden gehoord.
2. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de melding van de
vermeende overtreding een besluit dan wel advies uit aan het bestuur. Leden van de commissie die rechtstreeks of
zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) zijn betrokken nemen geen deel aan de behandeling en worden
vervangen door hun plaatsvervanger(s). Elke beslissing (besluit of advies) wordt genomen door de voltallige
commissie. Bij verhindering aan de commissievergadering deel te nemen, wordt een lid vervangen door diens
plaatsvervanger.
3.De voorzitter of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger stelt in overleg met de overige commissieleden de
datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de vergadering. De vergaderingen van de commissie
zijn niet openbaar.
4.De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden die op de (vermeende) overtreding betrekking
hebben en betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen. De commissieleden zijn verplicht tot
geheimhouding met betrekking tot hetgeen hen uit hoofde van hun functie bekend is geworden.
5.De commissie motiveert haar besluit of advies dat wordt ondertekend door de voorzitter dan wel diens
plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het besluit vermeldt de namen van de overige
leden van de commissie die aan de besluitvorming deelnamen. De commissie besluit bij volstrekte meerderheid
van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem.
6.Tegen de beslissing van de commissie staat geen bezwaar of beroep open. De beslissing wordt aan het bestuur
gestuurd. Indien de beslissing inhoudt een vrijspraak, het seponeren van de zaak of een schorsing van het
betrokken lid voor maximaal één maand, dan wordt een afschrift van de beslissing gezonden aan het betrokkene
lid.
Artikel 6.
In en om de kantine mogen GEEN Anonieme stukken ter kennis van de leden worden gebracht. Stukken die naar
het oordeel van het bestuur twijfelachtig, beledigend/discriminerend of onwelvoeglijke taal bevatten worden
verwijderd.
Artikel 7.
In de kantine is een rookverbod van kracht.
Artikel 8.
Ieder lid of donateur wordt geacht de bepalingen, genoemd in de statuten en HR, na te leven.
In gevallen waarin de statuten en HR niet voorzien beslist het bestuur.

