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H U I S H O U D E L I J K   R E G L E M E N T  

 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam Sportraad van Delft en is gevestigd te Delft. Zij is 

opgericht op 17 december 1948. De Statuten zijn laatstelijk vastgesteld op 28 mei 2015. 

 

HET DOEL  

 

Artikel 2 

Het doel der vereniging, hierna te noemen “de Sportraad”, is omschreven in artikel 3 van 

de Statuten. 

 

DE LEDEN 

 

Artikel 3 

Het lidmaatschap en het beëindigen van het lidmaatschap is omschreven in de artikelen 

4 en 6 van de Statuten.  

 

ERELEDEN 

 

Artikel 4 

Op voordracht van het bestuur van de Sportraad of de Algemene Ledenvergadering, 

hierna te noemen de ALV, kan een natuurlijk persoon, welke zich jegens de Sportraad 

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, worden benoemd tot erelid. De benoeming vindt 

plaats door de ALV op basis van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.  

De ereleden hebben geen geldelijke verplichting jegens de Sportraad en hebben evenals 

het bestuur van de Sportraad conform artikel 15 lid 4 van de Statuten in de ALV een 

adviserende stem. 

 

ONDERSCHEIDINGEN 

 

Artikel 5 

De Sportraad en de Gemeente Delft werken samen bij het toekennen en uitreiken van 

een ereprijs voor een sportieve prestatie of jarenlang vrijwilligerswerk voor de sport. In 

gezamenlijk overleg met de Gemeente Delft stelt het bestuur van de Sportraad de 

criteria op teneinde te kunnen bepalen wie wanneer in aanmerking komt voor een 

ereprijs.  

De criteria en omgangsvormen worden door het bestuur van de Sportraad afgestemd 

met de Gemeente Delft en vervat in de documenten “Huldigingsbeleid” en 

“Representatiebeleid”. Deze documenten worden na vaststelling door het bestuur van de 

Sportraad op de website van de Sportraad beschikbaar gesteld.  

 

 

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP 
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Artikel 6 

In artikel 4 van de Statuten zijn de criteria aangegeven welke vereniging het 

lidmaatschap kan verkrijgen. Een nieuw lid meldt zich aan via het e-mailadres 

secretaris@sportraadvandelft.nl van de Sportraad. 

 

ADRESWIJZIGINGEN 

 

Artikel 7 

De leden zijn verplicht adreswijzigingen, wijzigingen in het bestuur en hun natuurlijke 

personen / vertegenwoordigers binnen 30 dagen via het e-mailadres 

secretaris@sportraadvandelft.nl de Sportraad hiervan in kennis te stellen. 

 

INSTELLEN VAN SECTIES EN ANDERE ONDERDELEN 

 

Artikel 8 

Het bestuur van de Sportraad is bevoegd, conform artikel 8 lid 4 van de Statuten, tot het 

instellen van clusters, secties, commissies en / of werkgroepen (hierna te noemen “het 

onderdeel”).  

 

Het bestuur stelt voor elk onderdeel een benoemingsbesluit op. In het benoemingsbesluit 

zijn het onderdeel de onderstaande taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen van 

toepassing: 

 Mede afhankelijk van de werkingssfeer kan het onderdeel in gesteld worden. 

 De samenstelling van het onderdeel kan zeer divers zijn. 

 De onderdeelvergadering benoemt een onderdeelbestuur, bestaande uit tenminste 

twee personen, waaronder een voorzitter en een secretaris van het onderdeel, die 

in functie worden benoemd. Aftredende onderdeelbestuursleden zijn terstond 

herbenoembaar. 

 Het onderdeel houdt tenminste tweemaal per jaar een onderdeel vergadering. 

 Het bestuur van de Sportraad stelt geen financiële middelen beschikbaar voor het 

functioneren / faciliteren van een onderdeel. 

 Het onderdeel is bevoegd een eigen Huishoudelijk reglement vast te stellen. Dit 

Huishoudelijk reglement is niet strijdig met de doelstellingen welke zijn vastgelegd 

in de Statuten en Huishoudelijk reglement van de Sportraad. 

 Het onderdeel kan zonder tussenkomst van het bestuur van de Sportraad geen 

verplichtingen aangaan met derden. De leden van een onderdeel zijn 

vertegenwoordiger van een lid van de Sportraad en kunnen zich laten adviseren 

door deskundigen. 

 Het onderdeel legt binnen 2 maanden na afloop van een kalenderjaar, dan wel 

zoveel eerder bij een tijdelijke instelling van een onderdeel, beleidsmatig 

(jaarverslag) en indien van toepassing financieel verantwoording af in een verslag 

aan het bestuur van de Sportraad. 

 Het bestuur van de Sportraad is bevoegd een eerder afgegeven besluit van een 

onderdeel aan te vullen of in te trekken. 
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BESTUURSVERGADERINGEN 

 

Artikel 9 

De bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op 

voorstel van twee bestuursleden belegd. 

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien geen meerderheid der 

bestuursleden aanwezig is.  

Van het op deze vergadering behandelde worden notulen opgesteld welke op de volgende 

vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

GELDMIDDELEN, CONTRIBUTIE EN BIJDRAGEN    

 

Artikel 10 

 De contributie welke is verschuldigd door de leden wordt door de ALV voor het 

verenigingsjaar vastgesteld. 

 De peildatum van het aantal leden van het lid wordt vastgesteld op basis van de 

stand per 1 januari van het verenigingsjaar. 

 De contributie kan in categorieën worden ingedeeld. 

 De wijze van inning van de contributie wordt door het bestuur geregeld. 

 De contributie is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. 

 Indien een lid, na waarschuwing, niet aan zijn verplichtingen voldoet kan het lid 

door het bestuur worden geschorst en vervolgens heeft het bestuur het recht het 

lid voor te dragen op de ALV voor een royement. 

 Het bestuur kan een geldelijke bijdrage in rekening brengen bij de leden indien 

bepaalde werkzaamheden in de clusters, secties, commissies en werkgroepen om 

een financiële bijdrage vereist. 

 Het bestuur geeft bij het vaststellen van de begroting tijdens de 

najaarsvergadering van de ALV inzicht in de hoogte van de contributie en 

eventuele andere bijdragen te betalen door de leden.  

 

SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 11 

In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

Artikel 12 

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement te 

kennen, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels 

en bepalingen. Ieder lid verplicht zich bij toetreding een exemplaar van de Statuten en 

het Huishoudelijk reglement door te lezen. Conform artikel 5 lid 7 worden de Statuten en 

het Huishoudelijk reglement gepubliceerd op de website van de Sportraad.   
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Artikel 13 

Wijzigingen van het Huishoudelijk reglement worden conform artikel 3 lid 6 van de 

Statuten beschikbaar gesteld aan de leden. De besluitvorming over de wijzigingen 

geschiedt bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de ALV. Het 

Huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten. 

Het laatstelijk vastgestelde Huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website 

van de Sportraad. 

 

Artikel 14 

Dit reglement treedt in werking op 18 april 2016. 

Alle vorige van kracht zijnde reglementen van de Sportraad zijn hierdoor vervallen. 


