HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS
DIES NATALIS

Artikel 1
De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni
2003.
ALGEMEEN
Artikel 2
Volgens artikel 19 van de statuten van de vereniging kan de
algemene vergadering een huishoudelijk reglement vaststellen.
Dit is een huishoudelijk reglement zoals in het genoemde
artikel 19 is bedoeld.
Artikel 3
1.
In dit reglement worden de volgende begrippen en
afkortingen gebruikt: Vereniging: de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid Lacrosse Groningen
Gladiators. Het bestuur: het bestuur van de
vereniging, zoals genoemd in artikel 9 van de
statuten. Statuten: de op 24 juni 2003 voor
notaris Hummel-Dillema verleden statuten van de
vereniging, voor de laatste maal gewijzigd 1 mei
2013
2. Waar in dit reglement hij geschreven staat of de
mannelijke vorm gebruikt is, kan desgewenst zij of
de vrouwelijke vorm gelezen worden.
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 4
1.
Een Algemene Ledenvergadering (verder te noemen ALV)
wordt bijeengeroepen in de gevallen bedoeld in artikel
16 van de statuten in overleg met de betrokkenen.
2.
Het bestuur der Lacrosse Groningen Gladiators stelt de
voorlopige agenda vast 5 dagen voor de datum van de ALV.
3.
De voorlopige agenda van de ALV wordt ten minste 5 dagen
voor de aanvang van de ALV per e-mail toegezonden.
4.
Een lid heeft het recht voorstellen, mits voorzien van de
handtekeningen van ten minste drie stemgerechtigde leden,
in te dienen bij het bestuur der Lacrosse Groningen
Gladiators welke deze voorstellen op de agenda plaatst. Het
voorstel wordt zoals het is ingediend als bijlage bij de
agenda gevoegd.
5.
Voorstellen voor toevoeging van agendapunten moeten

6.

7.

8.
9.

uiterlijk 4 dagen voor de datum van de ALV schriftelijk
bij het bestuur der Lacrosse Groningen Gladiators worden
ingediend.
Bij aanvang van de ALV wordt de definitieve agenda
vastgesteld. Tot die tijd kunnen er voorstellen tot
wijziging van de agenda kenbaar worden gemaakt aan de
technisch voorzitter.
Een lid mag een ander lid machtigen als
belangenbehartiger. Deze machtiging dient voor de ALV
aan de technisch voorzitter bekendgemaakt te worden.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen
als gevolmachtigde optreden.
De voorzitter van Lacrosse Groningen Gladiators zal na
opening van de Algemene Leden Vergadering bepalen of het
quorum is behaald. Het quorum betreft één vierde van het
totaal aantal mogelijke stemmen.

Artikel 5
1.
De technisch voorzitter kan de vergadering schorsen en
terstond de tijd van de voortzetting bepalen, zonder
nadere motivering.
2.
Geen lid voert het woord, dan na het verkregen te hebben
van de technische voorzitter, die het in principe
verleent in de volgorde waarin het is aangevraagd.
3.
De technisch voorzitter heeft het recht sprekers het
woord te ontnemen en debatten te sluiten.
Artikel 6
1.
Alle op de ALV aanwezige leden der Lacrosse Groningen
Gladiators, die voldoen aan de voorwaarden zoals
beschreven in artikel 4 van de statuten, dienen de
presentielijst te tekenen.
2.
De technisch voorzitter stelt de aanwezigen in de
gelegenheid de presentielijst te tekenen op de volgende
momenten:
a. Voor aanvang van de vergadering
b. Na schorsing
c. Na afronding van een agendapunt
d. Voor een stemming.
3.
Slechts leden die op de presentielijst staan, kunnen aan
een stemming deelnemen.
4.
Wanneer stemming over een persoon plaatsvindt, zal
voordat de stemming aanvangt, de persoon in kwestie de
gelegenheid gegeven worden de zaal te verlaten.

Artikel 7
1.
Bijeenroeping van de ALV heeft plaats door middel van:
a. Mededeling per e-mail aan alle leden
b. Plaatsing op het forum
Artikel 8
1.
Een lid heeft het recht om tijdens een ALV een lid van
het bestuur der Lacrosse Groningen Gladiators
inlichtingen te vragen aangaande zaken betreffende hun
functie.
2.
Degene die van dit recht gebruik wenst te maken
betreffende een zaak die niet aan de orde is, geeft van
het voornemen ten minste twee dagen voor de aanvang van
de vergadering kennis aan de betreffende perso(o)n(en)
met opgave van het onderwerp waaromtrent inlichtingen
zullen worden gevraagd.
Artikel 9
1.
De secretaris van het bestuur der Lacrosse Groningen
Gladiators zorgt er voor dat de notulen van de ALV 14
dagen na afloop van die ALV op verzoek verkrijgbaar zijn
via e-mail.
CONTRIBUTIE & LIDMAATSCHAP
Artikel 10
1.
Om toe te treden tot de vereniging als lid ofwel donateur
meldt de betrokkene zich bij het bestuur. De secretaris of
een ander bestuurslid, verstrekt hiertoe een formulier
waarop gegevens ingevuld dienen te worden die van belang
zijn voor de ledenadministratie. De betrokkene ondertekent
het inschrijfformulier.
2.
Op het inschrijfformulier behoort nadrukkelijk te staan
dat het nieuwe lid op eigen risico deel neemt aan de
activiteiten van de vereniging, en door ondertekening
gaat het nieuwe lid dan ook akkoord met deze voorwaarde
tot lidmaatschap.
Artikel 11
1.
Leden die het lidmaatschap aangegaan zijn, zijn gehouden
tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de
ALV zal worden vastgesteld. Deze leden zijn in
categorieën onder te verdelen, zoals omschreven in
artikel 4 van de statuten.
1a.
Leden dienen ten minste de leeftijd van zestien jaar te
hebben bereken.
2.
Het bestuur kan elke persoon in het bezit van een ACLO-

sportbewijs als lid toelaten.
Het bestuur kan eenieder als donateur toelaten.
De bijdrage zoals beschreven in lid 1 bedraagt voor leden €
75,- en voor ereleden € 0,-. Een verhoging van de
jaarlijkse bijdrage wordt per ALV vastgesteld
5.
Donateurs steunen de vereniging door een jaarlijkse
bijdrage van ten minste € 10,-.
Artikel 11a
1.
Minderjarige leden dienen zich te weerhouden van het
consumeren van alcohol.
2.
Meerderjarige leden zullen zich weerhouden van het
verstrekken van alcohol aan minderjarige leden.
3.
Lid 1 en 2 hebben betrekking op situaties waarin de
vereniging optreedt in de hoedanigheid van alcoholverkoper,
alcoholverstrekker of anderszins alcohol direct door de
vereniging wordt aangeboden.
4.
Overtreding van lid 1 en 2 op straffe van schorsing.
5.
De ouder/voogd, het minderjarige lid en de vereniging
zullen een overeenkomst aangaan waarin zij de naleving
van lid 1 bekrachtigen.
3.
4.

Artikel 12
1.
Voor een benoeming tot erelid kunnen alleen voormalige
leden van Lacrosse Groningen Gladiators in aanmerking komen.
2.
Ereleden hebben dezelfde rechten als reguliere leden, met
uitzondering van de volgende punten:

a. Ereleden zal de toegang tot het Lacrosse Groningen
forum worden ontzegd, met uitzondering van het “Club
forum.”

b. Ereleden kunnen niet worden gemachtigd voor een ALV.
c. Ereleden kunnen geen ander lid machtigen voor een ALV.
BESTUUR DER LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS
Artikel 13
1.
Het bestuur wordt samengesteld zoals staat vastgelegd in
artikel 9 van de statuten, een voorzitter,
penningmeester en secretaris.
2.
De bestuursfuncties met uitzondering van voorzitter
zijn in één persoon verenigbaar. Het bestuur moet deze
situatie echter trachten te vermijden.
3.
De samenstelling van het bestuur zoals deze in lid 1 van
dit artikel genoemd wordt, kan worden uitgebreid met
maximaal vier leden. Deze leden kunnen waar dat wenselijk
is bestuurstaken van andere bestuursleden overnemen.
4.
Tevens, naast eerder genoemde bestuursleden, bestaat het
bestuur uit een vice-voorzitter men’s lacrosse en vice-

voorzitter women’s lacrosse.
Artikel 14
1.
Het bestuur van de Lacrosse Groningen Gladiators zal
gedurende het jaar worden bijgestaan door een Raad van
Advies. Wiens taak het is het bestuur input te geven en
te assisteren bij het maken van beslissingen met grote
financiële of beleidsbepalende consequenties voor de
vereniging.
2.
De Raad van Advies zal op de overgangs-ALV worden
ingehamerd en uitgehamerd door het bestuur dat zij
adviseert tijdens de overgangs-ALV.
3.
De Raad van Advies zal de volgende samenstelling hebben:
– Een oud-bestuurslid van de Lacrosse Groningen Gladiators
– Een lid van het mannen- en vrouwenteam van de Lacrosse
Groningen Gladiators – Een extern bestuurslid van een aan
de ACLO geaffilieerde vereniging
COMMISSIES
Artikel 15
1.
Volgens artikel 11 lid 3 van de statuten kan het bestuur
der Lacrosse Groningen Gladiators anderen een volmacht
verlenen om de vereniging binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.
2.
Een commissie organiseert onder verantwoordelijkheid van
Het bestuur der Lacrosse Groningen Gladiators één of
meerdere activiteiten, welke bijdragen aan de
doelstellingen van de vereniging.
3.
Het bestuur der Lacrosse Groningen Gladiators bewaakt het
functioneren en de voortgang van de commissies en neemt
indien nodig maatregelen om dit te waarborgen.
4.
Het aantal leden dat een commissie telt wordt vastgesteld
door het bestuur.
5.
De leden van een commissie worden benoemd voor een
termijn van één jaar; zij zijn daarna eenmaal opnieuw
benoembaar voor dezelfde commissie.
6.
Een commissie kan voor zichzelf richtlijnen en procedures
afspreken. De commissie is echter, via haar voorzitter,
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
7.
De onderlinge taakverdeling binnen een commissie regelt
de commissie zelf.
8.
Het lidmaatschap van een commissie eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door het beëindigen van het lidmaatschap van de
vereniging;
c. door het opheffen of ontbinden van de commissie;
d. door zelf genomen ontslag;

e. ten gevolge van ontslag door het bestuur;
f. door het verstrijken van de termijn waarvoor men
gekozen is.
Artikel 16
1.
Alle bestuursleden hebben het recht vergaderingen van
commissies bij te wonen en daarin het woord te voeren.
Artikel 17
1.
Elke commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het
bestuur over de verrichte taken en werkzaamheden. Het
bestuur kan dit verslag aan de algemene vergadering ter
kennisneming aanbieden.
Artikel 18
1.
Het bestuur kan besluiten een commissie een zelfstandig
budget toe te delen.
2.
De commissie dient dan een van zijn leden als
penningmeester aan te stellen. Dit commissielid beheert de
in- en uitgaven voortvloeiend uit activiteiten van de
commissie en stelt een begroting voor de commissie op. Alle
declaraties van commissieleden met betrekking tot
activiteiten van de commissie worden behandeld via de
penningmeester van de commissie.
3.
De penningmeester van de commissie dient minimaal eenmaal
per jaar de commissiebegroting te laten controleren door
de penningmeester van de vereniging.
KASCOMMISSIE

Artikel 19
1.
De in artikel 15 van de statuten genoemde commissie
bestaat uit ten minste twee personen. Leden van deze
kascommissie mogen geen bestuurslid der Lacrosse
Groningen Gladiators of penningmeester van een andere
commissie van de vereniging zijn.
2.
De kascommissie wordt benoemd tijdens de jaarlijkse ALV
voor een periode van één jaar. Na een zittingsperiode van
één jaar kan een lid van de kascommissie voor nog een
periode van twee jaar benoemd worden.
3.
Bij voorkeur neemt de aftredende penningmeester zitting
in de kascommissie.
4.
De benoeming van de kascommissie geschiedt op basis van
een voordracht. Indien er geen voordracht is, benoemt de
ALV uit haar midden een kascommissie.
5.
De benoeming van de kascommissie kan te allen tijde door
de algemene ledenvergadering worden herroepen doch slechts
door benoeming van een andere kascommissie.

Artikel 20
1.
De penningmeester van het bestuur der Lacrosse Groningen
Gladiators heeft ten minste twee keer per jaar overleg met
de in artikel 15 van de statuten genoemde kascommissie. In
dit overleg wordt verslag gedaan van de financiële
ontwikkelingen binnen de vereniging en wordt het
financieel beleid besproken.
2.
Indien de kascommissie dit nodig acht, kan zij naar
aanleiding van dit overleg een ALV bijeenroepen.
MATERIAAL
Artikel 21
1.
Elk lid behoort op verantwoorde wijze om te gaan met het
materiaal van de vereniging.
2.
Bij beschadiging van materiaal door onverantwoord gebruik
(verwijtbare schade) is het veroorzakende lid
verantwoordelijk voor vergoeding van de reparaties of de
vervanging van dit verenigingsmateriaal.
3.
Het bestuur bepaalt bij verwijtbare schade in overleg met
het desbetreffend lid wat de van de vergoeding wordt.
4.
Het desbetreffend lid kan in beroep gaan op het besluit
van het bestuur bij de algemene vergadering.
5.
Ten minste één lid van de Kascommissie zal minimaal één
keer per jaar toezien op – en adviseren over de juistheid
van de inventarisatie van het beschikbare en aanwezige
materiaal in bezit van de Lacrosse Groningen Gladiators.
SPELREGELS
Artikel 22
1.
De sport lacrosse wordt binnen de vereniging zoveel
mogelijk geoefend en beoefend in overeenstemming met de
internationaal erkende regels voor men’s dan wel women’s
lacrosse.
2.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de door de
vereniging gebezigde spelregels wordt verwezen naar het
technisch reglement.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 23
In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet
voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 24
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door
de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste
tweederde deel van het aantal uitgebrachte stemmen. Dit reglement

treedt in werking direct na vaststelling in de algemene
vergadering.
Artikel 25
Het huishoudelijk reglement mag nimmer in strijd zijn met de
statuten.
Artikel 26
1.
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan
de bepalingen van dit reglement.
2.
Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig
mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Artikel 27
1.
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te
houden aan de bepalingen van dit reglement.
2.
Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig
mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Artikel 28
1.
De ALV benoemt twee vertrouwenspersonen die geen
huidig bestuursfunctie hebben.
2.
Bij voorkeur zijn de twee vertrouwenspersonen van
een ander geslacht.
3.
De vertrouwenspersonen dienen ertoe om leden de
mogelijkheid
te
bieden
op
anonieme
wijze
ongewenst
gedrag
of
grensoverschrijdende
handelingen binnen de vereniging te melden.
4.
De vertrouwenspersonen nemen, met toestemming van
het lid, contact op met het bestuur indien zij
dit nodig achten en bespreken met het lid of de
melding
behandeld
moet
worden
door
de
klachtencommissie.
5.
De kandidaten voor de vertrouwenspersonen kunnen
op twee manieren aangedragen worden. Ten eerste
kan het bestuur leden van de vereniging als
vertrouwenspersonen voordragen. Ten tweede kunnen
leden van de vereniging voorgedragen worden,
wanneer zij door ten minste vijf huidige leden
per handtekening bevestigd zijn.
6.
De
vertrouwenspersonen
worden
benoemd
en
gedechargeerd door de ALV.
7.
Het vertrouwenspersonenprotocol is voor zover
niet strijdig met het huishoudelijk reglement
overeenkomstig
van
toepassing
op
de
vertrouwenspersoon.

Artikel 29
1.
De ALV benoemt een klachtencommissie van twee
personen die geen huidige bestuursfunctie hebben.
2.
De klachtencommissie heeft als doel om klachten
van leden te behandelen over zaken die de
vereniging aangaan.
3.
De klachtencommissie neemt in alle gevallen
contact op met het bestuur om de klacht, indien
gewenst anoniem, te melden zodat zij in staat is
hier oplossingen voor te vinden.
4.
De kandidaten voor de klachtencommissie kunnen op
twee manieren aangedragen worden. Ten eerste kan
het
bestuur
leden
van
de
vereniging
als
klachtencommissie voordragen. Ten tweede kunnen
leden van de vereniging voorgedragen worden,
wanneer zij door ten minste vijf huidige leden
per handtekening bevestigd zijn.’
5.
De
klachtencommissie
wordt
benoemd
en
gedechargeerd door de ALV.
6.
Het klachtenreglement is voor zover niet strijdig
met het huishoudelijk reglement overeenkomstig
van toepassing op de klachtencommissie.

