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Huishoudelijk Reglement 

LEDEN.  

Artikel 1 

De leden van de IJsvereniging Groningen (YVG) zijn gehouden de bepalingen van de statuten en het 

Huishoudelijk Reglement der vereniging, zomede de bestuursvoorschriften stipt te volgen. 

 

Artikel 2 
De leden betalen ten behoeve van de verenigingskas een contributie, welke jaarlijks opnieuw door de 

leden in een algemene vergadering (ALV) wordt vastgesteld. Wanneer ongewisse factoren daartoe 

aanleiding geven, kunnen de leden in een algemene vergadering het bestuur machtigen de contributie 

voor een bepaald boekjaar vast te stellen. 

Het bestuur is bevoegd contributies, welke op 1 januari nog niet zijn geïnd, te verhogen met een door 

hem jaarlijks opnieuw vast te stellen bedrag.  

Mogelijke vrijstellingen van contributie zijn vastgelegd in een document ‘Regelingen binnen 

IJsvereniging Groningen omtrent betalingen leden’. In dat document zijn ook regelingen en afspraken 

vastgelegd omtrent cursusvergoedingen, vergoedingen voor geven van trainingen, regelingen over de  

voorwaarden voor vergoedingen voor leden die deelnemen aan de faciliteitengroep en mogelijke 

andere financiële kwesties met specifieke (groepen van ) leden binnen de IJsvereniging Groningen. Dit 

document is in te zien via de Website van de IJsvereniging. 

 

Artikel 3 
Het bestuur kan voor nieuwe leden entreegelden als bedoeld in artikel 9, sub b , van de statuten der 

vereniging vaststellen.  

 

BESTUUR. 

Artikel 4 
Om tot lid van het bestuur der vereniging te kunnen worden benoemd, moet men de leeftijd van 18 

jaar hebben bereikt. 

 

Artikel 5 
Procedure Ereleden 

Algemeen 

De benoeming van een erelid wordt op voordracht van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur aan de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) voorgelegd. 

De ALV beslist bij meerderheid van stemmen tot benoeming. 

Voordracht 

De voordracht van een erelid wordt door het Bestuur van de Afdeling aan de hand van de beschreven 

criteria bij het Algemeen Bestuur (AB) ingediend. Het AB besluit bij meerderheid van stemmen de 

benoeming aan de ALV voor te leggen. 

Erelid 

Een erelid is een lid dat wegens zijn verdiensten een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van 

IJsvereniging Groningen heeft geleverd.  

Het erelidmaatschap kan uitsluitend worden verleend aan leden van YVG. 

Criteria: 

• Een sporter van YVG die een uitzonderlijke sportieve prestatie heeft geleverd (heeft  deelgenomen 

aan EK, WK, OS in de hoogste categorie of Elfstedentocht en is geëindigd bij de eerste drie van de 

uitslagenlijst). 

• Bestuurders, trainers of vrijwilligers die een bijzondere prestatie hebben geleverd die heeft 

bijgedragen tot de ontwikkeling van YVG. 

Ereleden ontvangen als waardering het embleem van YVG in zilver. 

Vervolgens zijn bovengenoemde leden vrijgesteld tot het voldoen van contributie. 

Verder hebben zij vrij toegang tot het bijwonen van club- en interclubwedstrijden, 

clubkampioenschappen, YVG-uur en overige clubactiviteiten. 

Eens per vijf jaar zijn zij gast van het bestuur op het lustrumfeest. 
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Beëindiging erelidmaatschap 

Een erelidmaatschap kan worden ingetrokken door de algemene vergadering, mits het voorstel daartoe 

in de agenda van die vergadering was vermeld. 

 

Artikel 6 
Ter vervulling van een vacature in het bestuur stelt het bestuur aan de algemene vergadering een 

kandidaat voor. Deze kandidaat wordt tegelijk met de oproeping voor de algemene vergadering aan de 

leden gepresenteerd. 

De leden kunnen uiterlijk één week voor de algemene vergadering tegenkandidaten indienen. 

Zodanige indiening moet schriftelijk bij de secretaris geschieden. 

 

Artikel 7 
De voorzitter leidt de vereniging; hij presideert en geeft leiding aan de algemene vergaderingen en de 

bestuursvergaderingen. 

De secretaris voert de administratie van de vereniging en beheert het lopende archief. 

De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen van de vereniging; desverlangd geeft hij 

aan de voorzitter of aan een commissie uit het bestuur inzage van de boekhouding en van de kas. 

De leden van het dagelijks bestuur kunnen elk zelfstandig  briefwisseling houden over zaken de 

vereniging betreffende. Zij zijn gehouden aangelegenheden van principiële aard aan het bestuur voor 

te leggen. 

 

Artikel 8 
De bestuursleden ontvangen, na opgave aan en akkoordbevinding door de penningmeester, vergoeding 

van door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten. 

Tevens kunnen bij bestuursbesluit aan één of meer bestuursleden vaste jaarlijkse tegemoetkomingen 

worden toegekend in telefoon-, reis- en verblijfkosten, door hem of hen in het belang van de 

vereniging gemaakt. 

 

BESTUURSVERGADERING. 

Artikel 9 

Het bestuur vergadert zo dikwijl het Dagelijks Bestuur (DB) zulks nodig oordeelt of wanneer dit aan 

tenminste drie bestuursleden, blijkens schriftelijke mededeling aan de voorzitter, gewenst voorkomt. 

In het laatste geval belegt de voorzitter binnen  veertien dagen na ontvangst van de mededeling een 

vergadering; geeft hij hieraan geen gehoor, dan kan door de verzoekers een vergadering worden 

uitgeschreven. 

 

Artikel 10 

Spoedeisende omstandigheden daargelaten worden de bestuursleden tenminste drie dagen voor de te 

houden vergadering, de dag der vergadering en die der kennisgeving niet meegerekend, daarvan 

schriftelijk dan wel via elektronische weg in kennis gesteld, onder overlegging van een agenda van de 

te behandelen punten. 

Over voorstellen, welke niet op de agenda zijn vermeld, mag niet worden gestemd, tenzij de 

vergadering anders beslist. 

 

Artikel 11 

Bestuursvergaderingen verliezen hun rechtsgeldigheid, wanneer minder dan de helft van het aantal 

zittende bestuursleden aanwezig is. 

 

Artikel 12 
De bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Stemming over 

zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn 

uitgebracht. 

Bij mondelinge stemming brengt de voorzitter het laatst zijn stem uit. Bij staken van stemmen  over 

zaken is de stem van de voorzitter van doorslaggevende betekenis. 
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Heeft bij een verkiezing, benoeming of aanwijzing niemand de volstrekte meerderheid van stemmen 

verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats. De tweede stemming wordt bepaald tot de beide 

personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij een 

tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

 

LEDENVERGADERING. 

Artikel 13 
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging komen tot stand op gelijke wijze als 

wijzigingen in de statuten der vereniging (artikel 22 statuten), met dien verstande, dat zij in werking 

treden onmiddellijk nadat tot die wijzigingen is besloten. 

 

Besluit algemene vergadering (ALV), 16 september 2014 


