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Huishoudelijk	  reglement	  
	  

HUISHOUDELIJK	  REGLEMENT	  VAN	  DE	  HMHC	  
Zoals	  dat	  luidt	  na	  de	  bijzondere	  algemene	  ledenvergadering	  van	  16	  april	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
	  
ARTIKEL	  1	  
Ieder	  lid	  wordt	  geacht	  de	  Statuten,	  het	  Huishoudelijk	  Reglement,	  het	  Bestuursreglement,	  het	  
Tuchtreglement	  en	  het	  Contributiereglement	  te	  kennen	  en	  na	  te	  leven.	  
	  
ARTIKEL	  2	  
De	  Statuten,	  het	  Huishoudelijk	  Reglement,	  het	  Bestuursreglement,	  het	  Tuchtreglement	  en	  het	  
Contributiereglement	  zijn	  permanent	  beschikbaar	  bij	  de	  secretaris	  van	  het	  bestuur	  en	  op	  de	  
beveiligde	  ledenpagina’s	  van	  de	  website	  (d.w.z.	  na	  login).	  
	  
ARTIKEL	  3	  
De	  kleuren	  van	  de	  vereniging	  zijn	  geel	  en	  blauw.	  
	  
ARTIKEL	  4	  
1. De	  leden	  zijn	  verplicht	  bij	  competitiewedstrijden	  het	  officieel	  vastgestelde	  clubtenue	  te	  

dragen.	  Het	  officieel	  vastgestelde	  clubtenue	  wordt	  op	  de	  website	  van	  HMHC	  gepubliceerd.	  
2. Het	  bestuur	  kan	  bepalen	  dat	  het	  clubtenue	  wordt	  voorzien	  van	  vastgestelde	  accenten,	  zoals	  

bijvoorbeeld	  sponsoruitingen.	  
3. Als	  de	  tegenstander	  een	  gelijkend	  tenue	  draagt,	  wordt	  bij	  uitwedstrijden	  in	  een	  rood	  shirt	  

en	  rode	  sokken	  gespeeld.	  Bij	  de	  E-‐	  en	  F-‐Jeugd	  is	  alleen	  een	  wit	  shirt	  voldoende.	  
	  
Leden	  
	  
ARTIKEL	  5	  
1. De	  leden	  zijn	  de	  voor	  het	  verenigingsjaar	  verschuldigde	  bijdrage(-‐n)	  verplicht	  te	  voldoen	  op	  

basis	  van	  een	  door	  of	  namens	  de	  vereniging	  beschikbaar	  gestelde	  factuur,	  d.m.v.	  
automatische	  incasso	  of	  bankoverschrijving,	  indien	  van	  toepassing	  na	  aftrek	  van	  een	  in	  het	  
Contributiereglement	  aangegeven	  korting.	  

2. Voor	  nieuwe	  leden	  sinds	  seizoen	  2010-‐2011	  geldt	  dat	  alleen	  een	  automatische	  
incassovolmacht	  wordt	  verstrekt.	  

3. Indien	  de	  verschuldigde	  bijdrage(-‐n)	  niet	  binnen	  een	  maand	  na	  de	  vervaldatum	  in	  het	  bezit	  
is/zijn	  van	  de	  vereniging	  heeft	  het	  lid	  geen	  speel-‐	  c.q.	  trainingsrecht,	  totdat	  de	  vereniging	  
het	  verschuldigde	  bedrag	  heeft	  ontvangen.	  

4. Indien	  drie	  maanden	  na	  het	  verstrijken	  van	  de	  vervaldatum	  de	  verschuldigde	  bijdrage	  niet	  is	  
ontvangen	  vervalt	  het	  speel-‐	  c.q.	  trimrecht	  van	  het	  lid	  en	  kan	  de	  vereniging	  zonder	  verdere	  
ingebrekestelling	  overgaan	  tot	  het	  (doen)	  invorderen	  van	  de	  verschuldigde	  bijdrage,	  
verhoogd	  met	  de	  kosten	  van	  de	  incasso	  en	  de	  wettelijke	  rente.	  

	  
ARTIKEL	  6	  
Leden	  die	  schade	  hebben	  toegebracht	  aan	  materiaal,	  dat	  het	  eigendom	  is	  van,	  wordt	  gehuurd	  
door	  of	  in	  gebruik	  is	  gegeven	  aan	  de	  vereniging	  of	  wel	  in	  bruikleen	  aan	  de	  vereniging	  is	  
afgestaan,	  zijn	  gehouden	  de	  schade	  te	  vergoeden.	  
De	  vereniging	  c.q.	  het	  bestuur	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  door	  derden	  aan	  eigendommen	  
van	  leden	  en/of	  gasten	  aangebracht,	  noch	  voor	  diefstal	  daarvan.	  
Door	  de	  KNHB	  opgelegde	  boetes	  met	  betrekking	  tot	  individuele	  leden/teams	  kunnen	  worden	  
doorberekend	  aan	  het	  desbetreffende	  leden/teams.	  	  
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ARTIKEL	  7	  
Leden	  c.q.	  juniorleden	  zijn	  verplicht	  de	  door	  c.q.	  voor	  hen	  bij	  de	  toelating	  tot	  de	  vereniging	  
aanvaarde	  dienstbaarheden	  jegens	  de	  vereniging	  loyaal	  na	  te	  komen	  c.q.	  na	  te	  doen	  komen.	  
	  
Bestuur	  
	  
ARTIKEL	  8	  
1. Het	  bestuur	  zorgt	  voor	  de	  nakoming	  en	  uitvoering	  van	  de	  bepalingen	  van	  de	  Statuten,	  van	  

dit	  Huishoudelijk	  Reglement,	  van	  het	  Bestuursreglement,	  het	  Tuchtreglement	  en	  het	  
Contributiereglement	  en	  van	  alle	  rechtsgeldige	  besluiten	  van	  de	  Algemene	  
Ledenvergadering.	  
Tot	  de	  taak	  van	  het	  bestuur	  dient	  te	  worden	  gerekend	  het	  overbrengen	  c.q.	  over	  doen	  
brengen	  op	  de	  leden	  van	  een	  juiste	  geest	  en	  houding,	  zoals	  deze	  bij	  de	  beoefening	  van	  het	  
hockeyspel	  in	  het	  algemeen	  en	  bij	  de	  vereniging	  in	  het	  bijzonder,	  zowel	  ten	  opzichte	  van	  
medeleden,	  elftalgenoten	  als	  tegenstanders	  behoren	  te	  zijn.	  

2. In	  het	  verlengde	  van	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  7,	  lid	  2,	  van	  de	  Statuten	  kunnen	  andere	  
kandidaten	  voor	  bestuurs-‐	  en	  commissiefuncties	  schriftelijk	  door	  20	  stemgerechtigde	  leden	  
tot	  5	  dagen	  voor	  de	  betreffende	  Algemene	  Ledenvergadering	  kandidaat	  worden	  gesteld	  bij	  
de	  secretaris	  van	  de	  vereniging.	  Een	  dergelijke	  kandidaatstelling	  dient	  door	  de	  betrokkenen	  
leesbaar	  te	  zijn	  ondertekend	  en	  vergezeld	  te	  gaan	  van	  de	  schriftelijke	  akkoordverklaring	  van	  
de	  kandidaat	  en	  diens	  verklaring	  een	  eventuele	  benoeming	  te	  zullen	  aanvaarden.	  

3. De	  in	  artikel	  7	  van	  de	  Statuten	  aangeven	  omvang	  en	  inrichting	  van	  het	  bestuur	  wordt	  
jaarlijks	  nader	  vastgesteld	  door	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  door	  middel	  van	  
goedkeuring	  van	  het	  door	  het	  bestuur	  voor	  te	  leggen	  Bestuursreglement.	  

	  
ARTIKEL	  9	  
De	  voorzitter	  heeft	  de	  algemene	  leiding	  van	  de	  vereniging.	  Hij	  leidt	  de	  bestuurs-‐	  en	  Algemene	  
Ledenvergaderingen.	  Bij	  zijn	  ontstentenis	  wordt	  hij	  vervangen	  door	  een	  nader	  te	  
bepalen/kiezen	  bestuurslid,	  zoals	  is	  bepaald	  in	  het	  Bestuursreglement.	  
	  
ARTIKEL	  10	  
De	  bestuursvergaderingen	  worden	  belegd:	  

a. op	  verlangen	  van	  de	  voorzitter;	  
b. op	  verlangen	  van	  de	  meerderheid	  van	  de	  bestuursleden	  
c. tenminste	  1x	  per	  kwartaal	  

Zo	  mogelijk	  worden	  de	  bestuursleden	  minstens	  acht	  dagen	  tevoren,	  onder	  gedocumenteerde	  
opgaaf	  van	  de	  te	  behandelen	  punten,	  ter	  vergadering	  opgeroepen.	  Een	  bestuursvergadering	  is	  
slechts	  geldig,	  indien	  de	  meerderheid	  van	  de	  bestuursleden	  aanwezig	  is.	  Geen	  besluiten	  kunnen	  
worden	  genomen,	  indien	  niet	  de	  meerderheid	  van	  de	  aanwezige	  bestuursleden	  zich	  met	  het	  
voorstel	  akkoord	  verklaart.	  
Bij	  staking	  van	  stemmen	  beslist	  de	  stem	  van	  de	  voorzitter.	  
	  
ARTIKEL	  11	  
De	  secretaris	  is	  belast	  met	  het	  voeren	  en	  ontvangen	  evenals	  beheren	  en	  archiveren	  van	  alle	  
fysieke	  en	  elektronische	  correspondentie	  van	  de	  vereniging	  in	  de	  meest	  ruime	  zin	  en	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  interne	  en	  externe	  communicatie.	  
Hij	  houdt	  de	  notulen	  van	  de	  bestuursvergaderingen	  en	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergaderingen	  
en	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  archief	  van	  de	  vereniging	  en	  het	  beheer	  en	  toegankelijk	  houden	  
van	  alle	  website-‐informatie.	  
Hij	  houdt	  of	  laat	  bij	  houden	  de	  centrale	  agenda.	  
Hij	  houdt	  bij	  of	  laat	  bijhouden	  het	  register	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  16,	  derde	  lid	  van	  de	  Statuten.	  
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Hij	  is	  er	  verantwoordelijk,	  op	  basis	  van	  de	  betreffende	  bepalingen	  in	  het	  Bestuursreglement,	  ten	  
behoeve	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergadering,	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  13,	  lid	  3,	  van	  de	  Statuten,	  
een	  jaarverslag	  wordt	  samengesteld	  en	  brengt	  dit,	  na	  goedkeuring	  door	  het	  bestuur,	  voor	  die	  
vergadering	  ter	  kennis	  van	  de	  leden.	  
	  
ARTIKEL	  12	  
De	  penningmeester	  is	  belast	  met	  de	  inning	  en	  de	  betaling	  van	  alle	  gelden	  en	  houdt	  aantekening,	  
respectievelijk	  doet	  aantekening	  houden,	  van	  alle	  inkomsten	  en	  uitgaven	  in	  de	  daarvoor	  
bestemde	  boeken.	  Hij	  legt	  van	  het	  gevoerde	  beheer	  in	  het	  afgelopen	  verenigingsjaar,	  gehoord	  
de	  in	  artikel	  11,	  lid	  3,	  bedoelde	  commissie	  van	  onderzoek,	  rekening	  en	  verantwoording	  af	  in	  de	  
jaarvergadering,	  de	  Algemene	  Ledenvergadering,	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  12,	  lid	  3,	  van	  de	  
Statuten.	  
In	  de	  voorjaarsvergadering,	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  12,	  lid	  4,	  van	  de	  Statuten,	  dient	  hij	  de	  
begroting	  in	  voor	  het	  komende	  verenigingsjaar	  en	  worden	  de	  bijbehorende	  financiële	  bijdragen	  
en	  entreegelden	  vastgesteld.	  
De	  penningmeester	  is	  eindverantwoordelijk	  voor	  het	  opstellen	  van	  een	  jaarlijks	  beheerplan.	  
	  
Functionarissen,	  Commissies	  
	  
ARTIKEL	  13	  
Het	  Bestuur	  kan	  zich	  doen	  bijstaan	  door	  vaste	  functionarissen	  en	  commissies.	  Het	  Bestuur	  is	  
voor	  de	  daden	  en	  besluiten	  van	  deze	  vaste	  functionarissen	  en	  commissies	  verantwoordelijk.	  De	  
vaste	  functionarissen	  en	  commissies	  worden	  door	  het	  Bestuur	  benoemd,	  zoals	  nader	  bepaald	  in	  
het	  Bestuursreglement.	  Bij	  het	  tussentijds	  ontstaan	  van	  vacatures	  kan	  het	  Bestuur	  hierin	  
voorzien,	  gehoord	  de	  overige	  leden	  van	  de	  betreffende	  commissie.	  
Het	  bestuur	  kan	  voorts	  naar	  eigen	  inzicht	  ter	  ondersteuning	  of	  advisering	  ad-‐hoc	  commissies	  
instellen	  en	  ontbinden.	  Het	  bestuur	  is	  verplicht	  de	  uitkomsten	  van	  opdrachten	  aan	  dergelijke	  
commissies	  achteraf	  openbaar	  te	  maken.	  
	  
ARTIKEL	  14	  
Er	  is	  een	  Disciplinaire	  Commissie,	  bestaande	  uit	  tenminste	  drie	  leden,	  niet-‐zijnde	  bestuursleden,	  
die	  door	  het	  bestuur	  in	  beginsel	  voor	  drie	  jaar	  worden	  benoemd.	  De	  Disciplinaire	  Commissie	  
heeft	  tot	  taak	  overeenkomstig	  het	  in	  het	  Tuchtreglement	  HMHC	  bepaalde,	  aangebrachte	  zaken	  
te	  behandelen	  en	  het	  bestuur	  te	  adviseren	  over	  disciplinaire	  zaken	  die	  binnen	  de	  vereniging	  aan	  
de	  orde	  zijn,	  waaronder	  in	  ieder	  geval	  zijn	  te	  begrijpen	  door	  het	  bestuur	  voorgenomen	  besluiten	  
als	  bedoeld	  in	  artikel	  5,	  lid	  5	  en	  6	  van	  de	  Statuten.	  
	  
Slotartikel	  
	  
ARTIKEL	  15	  
Het	  bestuur	  beslist	  in	  alle	  gevallen	  waarin	  dit	  reglement	  niet	  voorziet.	  Een	  zodanige	  beslissing	  
kan	  echter	  door	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  vernietigd	  worden.	  
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