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Huishoudelijk reglement van de 

JEU DE BOULES CLUB ’t HARDE 
 

 Contributie 
Artikel 1 1. De hoogte van de wegens het lidmaatschap van de vereniging te betalen contributie 

wordt jaarlijks door de leden op de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
 2. Degene die tot de vereniging toetreedt in de periode van 1 januari tot 1 april van 

een verenigingsjaar, is over dat jaar de volledige contributie verschuldigd. Voor de 
toetreding als lid in de periode van 1 april tot 1 juli van een verenigingsjaar, is over 
dat jaar drie/vierde deel van de volledige contributie verschuldigd. Voor de 
toetreding als lid in de periode  van 1 juli tot 1 oktober van een verenigingsjaar, is 
over dat jaar de helft van de volledige contributie verschuldigd. Voor de toetreding 
als lid in de periode vanaf 1 oktober is een/vierde van de volledige contributie 
verschuldigd. 

 3. De contributie is verschuldigd per kalenderjaar (= verenigingsjaar) en dient uiterlijk 
per 1 februari te zijn betaald. Gaat het lidmaatschap in na 1 januari, dan dient de 
contributie uiterlijk één maand nadat het lidmaatschap is ingegaan te zijn betaald. 

 4. Leden die na het verstrijken van één maand nadat het lidmaatschap is ingegaan de 
contributie nog niet hebben betaald, zullen slechts één keer hiertoe worden 
gemaand met eventuele bijkomende kosten. Is de contributie na het verstrijken van 
twee maanden  zonder opgave van een geldige reden niet betaald, dan kan de 
vereniging overgaan tot opzegging van het lidmaatschap. 

 

 Contributieklassen 
Artikel 2 De vereniging kent twee contributieklassen: 
 1. Gewone leden betalen 100% van de vastgestelde contributie. 
 2. Jeugdleden betalen 50% van de vastgestelde contributie. 
 

 Einde lidmaatschap 
Artikel 3 1. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur dient schriftelijk te geschieden 

overeenkomstig het gestelde in artikel 6.3 van de statuten. 
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden 

overeenkomstig het gestelde in artikel 6.2 van de statuten. Bij het niet nakomen van 
de verplichting blijft de betalingsverplichting voor het lopende verenigingsjaar 
bestaan, waarbij de eventuele extra door de vereniging te maken kosten voor 
rekening van het in gebreke gebleven lid komen. 

 

 Rekeningverantwoording 
Artikel 4 De kosten voortvloeiend uit de externe controle zoals bedoeld in artikel 10.5 van de 

statuten geschieden op kosten van ongelijk. 
 

 Kascommissie 
Artikel 5 Van de volgens artikel 10.4 van de statuten benoemde kascommissie treedt ieder jaar 

één lid af. De totale zittingsduur bedraagt maximaal twee jaar. De kascommissie neemt 
tenminste eenmaal per jaar inzage in de financiële administratie van de vereniging. 
 

 Belangenbepaling  
Artikel 6 De vereniging vrijwaart zich tegen belangen, zoals politieke en godsdienstige. 
 

 Man / vrouw bepaling 
Artikel 7 Daar waar in de statuten en/of enig reglement van de vereniging mannelijk gestelde 

zinnen voorkomen, worden deze ook vrouwelijk bedoeld en omgekeerd. 
 

  Diensten 
Artikel 8 De leden van de vereniging kunnen door het bestuur worden aangesproken om in 

voorkomende gevallen enige diensten te behoeve van de vereniging uit te voeren. 
Hieronder kunnen onder meer onderhoudswerkzaamheden van de bij de vereniging in 
gebruik zijnde banen worden verstaan. 
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  Bestuur 
 Artikel 9 Het in artikel 8.3 van de statuten bedoelde rooster van aftreden zal nimmer kunnen 

inhouden dat meer dan één lid van het dagelijks bestuur gelijktijdig zal aftreden. Zo zal 
na één jaar de voorzitter aftreden, na twee jaar de secretaris en na drie jaar de 
penningmeester. 

 

   Taken binnen de vereniging 
Artikel 10 Behalve de in artikel 9 van de statuten genoemde bestuurstaken, kent de vereniging 

spelbegeleiders en wedstrijdbegeleiders. Deze worden door het bestuur uit de leden 
gekozen, maar maken geen onderdeel uit van het bestuur. Zij zullen worden belast met 
respectievelijk: 

  - het begeleiden en het geven van instructies aan spelers, en 
  - het organiseren van wedstrijden binnen de vereniging. 
 

  Gebruik en beheer van de spelmaterialen van de vereniging 
 Artikel 11 1. Door het bestuur van de vereniging zal één van de leden worden belast met het  
    beheer van de spelmaterialen van de vereniging. Daaronder worden alle zaken 

verstaan die de vereniging in eigendom heeft en die benodigd zijn om de 
beoefening van de pétanquesport door de leden mogelijk te maken. 

   2. Van de hiervoor bedoelde materialen wordt door het bestuur een inventarislijst 
bijgehouden. 

   3. Het uitlenen van de spelmaterialen geschiedt onder verantwoording van de 
beheerder alleen aan de leden van de vereniging. Hiertoe wordt door de beheerder 
een lijst bijgehouden waaruit blijkt wie welk materiaal onder zich heeft. 

   4. De uitgeleende materialen vallen onder de verantwoordelijkheid van degene die de 
materialen heeft geleend. 

 

   Wijziging van het huishoudelijk reglement 
Artikel 12 In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen wijziging worden 

aangebracht, anders dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal 
worden voorgesteld. Bij de oproeping tot die algemene vergadering dient de 
voorgestelde wijziging te worden geformuleerd. 

 

  Slotbepaling 
Artikel 13 1. Het lidmaatschap van Jeu de Boules Club ’t Harde brengt verplichtingen met zich 

mee. Dit zijn niet alleen verplichtingen ten opzichte van de vereniging, maar vooral 
ook verplichtingen naar buiten, zoals het nalaten van alles wat de belangen van de 
vereniging of haar naam zou kunnen schaden. 

  2. Het aanvaarden van het lidmaatschap bindt een lid aan het gestelde in de statuten 
en het huishoudelijk reglement. 
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