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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Basketbalvereniging Pluto 

 

1. Algemeen 

 
1.1 Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet 

voorzien, waarvan regeling door de statuten wordt geëist of waarvan regeling door de 

algemene vergadering wenselijk wordt geacht. 

 

1.2 De bepaling van dit reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn 

met de  wet, ook waar dit geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van Pluto, 

alsmede de statuten en reglementen van de Nederlandse Basketbal Bond (verder NBB). 

 

1.3 Geen lid van Pluto kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en het 

huishoudelijk reglement, alsmede de bestuursbesluiten en de officiële berichten welke in het 

clubblad Dogtalk of via de website www.plutobasketbal.nl zijn bekendgemaakt. 

 

1.4 De Algemene Leden Vergadering kan met drie/vierde van de geldig uitgebrachte 

stemmen dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, tenzij 

dispensatiebevoegdheid uitdrukkelijk aan het bestuur is toegekend. 

 

1.5 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na een besluit van 

de Algemene Leden Vergadering, genomen met volstrekte meerderheid van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen. 

 

1.6 Elke wijziging van dit reglement wordt door het bestuur ter kennis van de leden 

gebracht door publicatie op de website www.plutobasketbal.nl. 

 

1.7 Het huishoudelijke reglement is opvraagbaar voor de (aspirant) leden via de website 

www.plutobasketbal.nl 

 

 

2. Lidmaatschap leden 
 
2.1 Leden worden door de ledenadministratie van Pluto bij de NBB aangemeld, door 

middel van het door het bestuur te verstrekken formulier. Dit aanmeldingsformulier, 

inclusief toestemming automatische incasso, dient volledig ingevuld, ondertekend en 

voorzien van een pasfoto bij de ledenadministratie te worden ingeleverd. Minderjarigen 

moeten één der ouders c.q. verzorgers mede laten ondertekenen. 

 

2.2 Het lidmaatschap van de NBB wordt verkregen op de vierde dag na de dag van 

ontvangst van de aanmelding bij het bestuur van de NBB, tenzij het bestuur van de NBB 

binnen genoemde termijn het lidmaatschap heeft geweigerd en dat heeft medegedeeld aan 

Pluto. 

 

2.3 Het lidmaatschap wordt aangegaan tot en met het einde van het verenigingsjaar (1 

juli tot en met 30 juni) dus voor een heel seizoen. Bij voortijdige opzegging van het 

lidmaatschap is men contributie verschuldigd over een heel seizoen. Opzeggingen dienen 

voor 1 juni binnen te zijn. 

 

 

2.4 Een nieuw lid dient, wanneer hij van een andere basketbalvereniging komt een 
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schuldvrijverklaring (SVV), getekend door de penningmeester van de vorige club, te 

overhandigen aan de penningmeester van Pluto. 

 

2.5 Opzegging door of namens het lid als omschreven in de statuten, kan geschieden 

door: 

a) schriftelijke kennisgeving, welke voor 1 mei van het oude speeljaar in het bezit 

moet zijn van de ledenadministratie. 

b) Uitdrukkelijke opzegging tijdens het speelseizoen. 

 

In het sub a. genoemde geval eindigt het lidmaatschap op 1 juni volgend op het moment 

van opzegging. 

In het sub b. genoemde geval eindigt het lidmaatschap per die datum.  

Het lid is contributie verschuldigd tot het einde van het speelseizoen (30 juni) waarin het 

lidmaatschap geëindigd is. 

 

2.6 Het bestuur houdt zich het recht voor anders te besluiten over het beëindigen van 

het lidmaatschap of indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

 

2.7 Het bestuur houdt zich het recht voor anders te besluiten over de hoogte van de nog 

te vorderen contributie bij beëindigen van het lidmaatschap. 

 

2.8 De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, waarvan de hoogte 

in de Algemene Leden Vergadering zal worden vastgesteld. 

De contributie wordt bij voorkeur via automatische incasso in termijnen geïnd. De eerste 

incasso zal in augustus plaatsvinden.  

De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie 

betalen.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het speeljaar eindigt, blijft niettemin de 

contributie voor het gehele speelseizoen verschuldigd. 

 

2.9 Gewone leden worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 

U6 jonger dan 6 jaar 

U8 jonger dan 8 jaar 

U10 jonger dan 10 jaar 

 U12  10 – 11 jaar 

 U14  12 – 13 jaar 

 U16  14 – 15 jaar 

 U18  16 – 17 jaar 

 U20  18 – 19 jaar 

 U22  20 – 21 jaar 

 Senioren: ouder dan 21 jaar 

 Recreanten: geen competitie spelende leden 

 

 

2.10 Door middel van aanvragen van dispensatie bij de NBB bestaat de mogelijkheid in 

een categorie te spelen, hoger (en in sommige gevallen lager) dan op basis van leeftijd mag 

worden gespeeld. 

 

2.11 De bestuursleden, trainers en coaches van Pluto moeten als lid van de NBB worden 

opgegeven. 

 

2.12 Alle leden, zonder onderscheid, hebben toegang tot de door de vereniging 

georganiseerde wedstrijden, demonstraties en feestelijkheden, tenzij het bestuur anders 

beslist. 

 

2.13 Elk lid dat de vereniging nadeel toebrengt of handelt in strijd met haar bepalingen 
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kan door het bestuur als lid worden geschorst en/of geroyeerd. 

 

2.14 De deelnemers van trainingen zijn verplicht zich te onderwerpen aan de leiding van 

de trainers. 

 

2.15 Leden, welke voor deelneming aan wedstrijden zijn aangewezen, zijn verplicht op te 

komen in het voorgeschreven verenigingstenue. 

 

2.16 Leden, aangewezen voor deelneming aan de wedstrijden zijn verplicht zich te houden 

aan de regels waaronder deze wedstrijden worden gehouden. 

Zonder voorafgaande opgave van een geldige reden, mogen zij zich niet aan deelneming 

onttrekken. Deze leden verplichten zich tot het tafelen en fluiten van wedstrijden. Bij 

ingebreke blijven van de verplichting kan het bestuur een schorsing opleggen en bij 

herhaling overgaan tot boete. 

 

2.17 Boetegelden, opgelegd door de NBB, het Rayonbestuur of Gemeenten worden door 

de betrokkenen zelf betaald, tenzij het bestuur anders beslist. 

 

2.18 In gevallen waarin een lid zich schuldig maakt aan het zoekmaken of beschadigen 

van eigendommen van Pluto of van die zaken welke in gebruik zin afgestaan aan Pluto, moet 

door de betrokkene een door het bestuur vast te stellen schadevergoeding worden betaald. 

 

 

3. Bestuur 
 

3.1 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden bijeengeroepen door elk van de 

bestuursleden. 

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen dient de meerderheid van de bestuursleden 

aanwezig te zijn.  Uit de bestuursleden wordt een college benoemd dat de machtiging heeft 

als Dagelijks Bestuur de lopende zaken af te handelen.  De voorzitter, penningmeester, 

bestuurslid  technische zaken en wedstrijdsecretaris maken deel uit van het dagelijks 

bestuur. 

 

3.2 Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.  Bij staken van stemmen 

volgt herstemming, waarna ingeval van opnieuw staken de voorzitter beslist. 

 

3.3 Indien een nieuw bestuur door de Algemene Leden Vergadering is gekozen en 

geïnstalleerd, blijft het oude bestuur nog gedurende veertien dagen aan, ter inwerking in de 

lopende zaken. 

 

3.4 Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid voorzien de overige bestuursleden in de 

vacature indien de vacature niet direct ingevuld kan worden. Indien de vacature tussentijds 

wordt ingevuld, zal het kandidaat bestuurslid bij de eerstvolgende Algemene Leden 

Vergadering voorgedragen worden. 

 

3.5 Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst indien deze zijn 

verplichtingen aangegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement niet nakomt.  Er 

staat beroep open op de Algemene Leden Vergadering. 

 

3.6 De namen van bestuursleden, trainers en coaches, inclusief e-mail adressen zullen 

gepubliceerd worden op de website www.plutobasketbal.nl en in de Dogtalk. 

 

3.7 Aan de leden van het bestuur worden de gemaakte onkosten vergoed, die zij voor de 

uitvoering van hun taak hebben moeten maken. 

 

4. Commissies 
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4.1 Het bestuur kan commissies benoemen met een uitvoerende, onderzoekende of 

informatieve taak. Eenzelfde bevoegdheid komt toe aan de Algemene Leden Vergadering, 

met dien verstande, dat deze commissies zich niet kunnen bewegen op terreinen, waarop de 

door het bestuur benoemde commissies werkzaam zijn. 

 

4.2 Taken, bevoegdheden en werkwijze van een commissie worden bepaald door het 

orgaan, waardoor de commissie is benoemd. 

 

4.3 Van de Instelling van een commissie wordt kennis gegeven in het officiële clubblad 

Dogtalk of de website www.plutobasketbal.nl, onder vermelding van: namen, taken, 

bevoegdheden en werkwijze; 

 

4.4 Indien het sub 4.3 a. gemelde door het bevoegde orgaan moet worden gewijzigd, zal 

het bestuur dit via de website www.plutobasketbal.nl bekendmaken of in het officiële 

clubblad Dogtalk publiceren: 

a) de wijziging 

b) de volledige - nieuwe- tekst van de taken, bevoegdheden en werkwijze. 

 

4.5 Ontbinding van een commissie is voorbehouden aan het orgaan dat de commissie 

heeft benoemd. 

 

4.6 Tot leden van de commissie kunnen slechts worden benoemd zij die de leeftijd van 

16 jaar hebben bereikt. 

 

4.7 De leden van een commissie worden benoemd voor een periode als omschreven in 

het besluit, waarbij het bevoegde orgaan de commissie heeft ingesteld. Zij zijn 

herbenoembaar, tenzij anders door het bevoegde orgaan is besloten. 

 

4.8 De door het bestuur benoemde commissies houden het bestuur op de hoogte van 

hun activiteiten door afschriften van de naar aanleiding van hun vergadering gemaakte 

notulen. 

 

4.9 Voor de kosten van de commissies kan door het bestuur op de begroting een bedrag 

uitgetrokken worden.  De commissies mogen het bedrag slechts met goedkeuring van het 

bestuur besteden.  Aan de leden van de commissies worden de kosten vergoed, die zij voor 

de uitoefening van hun taken hebben moeten maken. 

 

 

5.  Algemene ledenvergadering (verder ALV) 
 

5.1 Jaarlijks wordt er een ALV gehouden. Daar moeten tenminste de volgende 

onderwerpen aan de orde komen: 

- rekening en verantwoording van de penningmeester; 

- verslag van de wedstrijdsecretaris en technische zaken over het afgelopen 

verenigingsjaar; 

- vaststellen van de begroting. 

 

5.2 Als peildatum van het aantal leden dat lid is van Pluto op basis waarvan het aantal 

stemmen wordt bepaald geldt de datum van de ALV.  

 

5.3 De leden hebben recht om indien aanwezig de officiële mededelingen te ontvangen 

van het bestuur. 

 

 

5.4 De uitnodiging, agenda en de ter vergadering te behandelen stukken worden uiterlijk 
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veertien dagen voor de datum waarop de vergadering zal worden gehouden (per mail) 

toegezonden aan de leden, de ereleden en de commissies. De datum van de ALV zal 1 

maand voor de vergadering bekend gemaakt worden. 

 

5.5 Voorstellen voor de agenda van een ALV kunnen worden gedaan door leden, 

ereleden, commissies en het bestuur.  Voorstellen voor de agenda van de ALV dienen 7 

dagen na publicatie van de vergaderdatum, bij het bestuur te zijn ingediend. 

Het bestuur is verplicht tijdig ingediende voorstellen op de agenda van de ALV te plaatsen; 

De hierboven genoemde data gelden ook voor kandidaatstellingen voor functies in het 

bestuur en van de commissies die door de ALV worden benoemd. 

 

5.6 De ALV installeert een kascommissie bestaande uit minstens twee leden. De 

commissie is verplicht minstens een maal per jaar de boeken en bewijsstukken na te zien.  

De bevindingen van de commissie worden door het bestuur bekend gemaakt. 

 

5.7 Alle leden van Pluto hebben recht van toegang tot de ALV. 

 

5.8 Alle leden die de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar en ouder hebben stemrecht 

tijdens de ALV.  Minderjarigen kunnen hun stem uitbrengen via zijn/haar ouders en of 

verzorgers. 

 

5.9 Het bestuur heeft het recht ter vergadering uitbreiding van zijn leden te verzoeken en 

na het aldus genomen besluit, voor de dan optredende vacatures direct kandidaten te 

stellen. 

 

5.10 De leden hebben het recht ter vergadering kandidaten te stellen voor de door hen 

benoemde en te benoemen commissies, indien het aantal tijdig gestelde kandidaten niet 

voldoende is. 

 

5.11 Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig de stembiljetten die naar het oordeel van de 

voorzitter: 

- blanco zijn; zijn ondertekend; onleesbaar zijn; een persoon niet duidelijk 

aanwijzen; 

- de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld;  

- voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 

- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 

 

5.12 De telling van de uitgebrachte stemmen geschiedt door de voorzitter, welke de ALV 

voorzit. 

 

5.13 Een stemming mag niet tot doel hebben uit te maken, welke van twee of meer 

voorstellen verkieslijk is. 

Over elk voorstel wordt in volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij een later 

ingediend voorstel naar de mening van de voorzitter van verdere strekking is dan een vorig, 

in welk geval het later ingediende de voorrang heeft. 

Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het voorstel in 

stemming en wel in volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amendement, naar de 

mening van de voorzitter, van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het later 

ingediende de voorrang heeft. 

 

5.15 De ALV kan met tenminste de helft van de uitgegeven stemmen beslissen niet op de 

agenda vermelde onderwerpen aan behandeling en stemming te onderwerpen.  Ook het 

bestuur kan dit bij eenstemmig besluit beslissen. 
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7. Slotbepalingen 
 

7.1 In gevallen waarin dit reglement, andere reglementen, de statuten of de wet niet 

voorzien, beslist het bestuur. 

 

7.2 Wijzigingen in de reglementen die, tot de hernieuwde vaststelling van dit reglement, 

deel uitmaakten van het oude huishoudelijk reglement, en waarin nog niet bepalingen met 

betrekking tot wijzigingen zijn opgenomen, is slechts mogelijk op de wijze als hiervoor in 

sub 1.5 is omschreven. 

 

 

 
Laatste update door bestuur Pluto 5-10-2017 
 
 
 
 


