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Huishoudelijk reglement  

Vereniging IJs-en Skeelersport Koudekerk,  

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 15 november 2022, vastgesteld in ALV 1 december 2022. 

 

1. Begripsbepaling  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

 De vereniging: de Vereniging IJssport Koudekerk a d Rijn, gevestigd te Koudekerk aan den 
Rijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 40446338;  

 De verenigingsnaam wordt per december 2022; Vereniging IJs- en Skeelerport Koudekerk, de 
verkorte naam VIJK. 

 De statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 5-2-
2021 bij notaris Henri Marc Francois Neve notaris te Leiderdorp;  

 Het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 1 van de Statuten;  
 

2. Beleid  

Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan:  

 Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien.  
 

3. Taken en bevoegdheden van bestuur  

Het bestuur: 

 Bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging; VIJK.  
 Het bestuur stelt een adequaat (financieel) controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval 

opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt toegepast.  
o Beslist in ad hoc situaties over uitgaven tot 250 euro; hierbij is altijd een 4 ogen 

principe van toepassing.  
o Beslist via de bestuursvergadering-app of via de mail over financiële uitgaven van 

250- 500 euro. Hierbij is altijd een 4 ogen principe van toepassing.  
o Beslist in de bestuursvergadering over financiële uitgave van meer dan 500 euro. 
o In de bestuursvergadering geeft de penningmeester een overzicht van de uitgaven 

van 250 euro en meer, deze worden opgenomen in de notulen van de 
bestuursvergadering. 

 Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering 
vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan 30% zal 
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd.  

 Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan en de 
jaarbegroting, bestuursleden die niet binnen de gestelde kaders handelen zijn op de 
eerstvolgende bestuursvergadering aftredend en niet herkiesbaar, bovenop de staande 
herverkiezing volgorde (tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (overlijden, schorsing of 
ontslag) van een of meer bestuurders berust het bestuur bij de overige (niet door belet of 
ontstentenis afwezige) bestuurder(s). Bij belet of ontstentenis van het voltallige bestuur 
berust het bestuur bij een door de ALV aangewezen continuïteitscommissie.  
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 Handelt integer en transparant. Ze hebben oog voor het verenigingsbelang en geven inzicht 
in de genomen beslissingen. 

 Spreken elkaar aan als er bewust of onbewust een risico is van onbehoorlijk bestuur. 
 

4. Vergaderingen  

Verantwoordelijkheid  

Het bestuur is verantwoordelijk en beslist.  

Notulen  

Van elke vergadering wordt een verslag (met actie- en besluitenoverzicht) gemaakt, dat zo snel 
mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. Opgestelde conceptnotulen 
worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.  

Inbreng tijdens de vergadering   

Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht; Ideeën van bestuursleden zijn welkom en 
worden besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering;  

 
5. Kostenvergoeding 

Het bestuur is bevoegd om aan trainers een vergoeding toe te kennen en eventueel noodzakelijk 
gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden in overeenstemming met de richtlijnen van de 
fiscale wetgeving. 

6. Benoeming leden van verdienste/ ereleden 

De vereniging kent ereleden en leden van verdienste. Dit wordt in het ledenregister geadministreerd. 
Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste. De 
Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit.   
 
Algemeen  

1. Alleen leden van VIJK kunnen worden voorgedragen als erelid of lid van verdienste;   
2. Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden voorgedragen;   
3. Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een 

buitengewone prestatie op sportgebied of bijzondere betekenis voor de vereniging;   
4. Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal een omschrijving worden gegeven van de 

redenen hiervoor;  
5. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie voor de 

natuurijsbaan;   
  

Leden van Verdienste 

In het kader van het vrijwilligersbeleid van de vereniging wordt van de leden een vrijwilligersbijdrage 
gevraagd. Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is dan ook geen reden om iemand voor te 
stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid 
van VIJK kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste. Uiteraard is alle 
hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, 
zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te 
worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste.   
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Naast vrijwilligerswerk kunnen ook schaatsers in aanmerking komen voor een lidmaatschap van 
verdienste als hij/ zij als lid van VIJK op nationaal en/of internationaal aansprekende resultaten 
heeft geboekt.   

  
Ereleden 

Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “leden van verdienste”, maar dan dient sprake 
te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) op sportgebied of jarenlange werkzaamheden van 
een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging.   
 

7. Wijziging van het huishoudelijk reglement 
 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een 
zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 

 Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
wijziging huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten tenminste twee weken voor de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte digitale plaats tot na afloop van de dag, waarop de 
vergadering wordt gehouden. 

 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 
 

8. Slotbepalingen  
 In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, is er 

beslissing in de bestuursvergadering door middel van stemming.  
 Alle geïnteresseerden ontvangen van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit 

reglement als elektronische kopie per e-mail.  


