Huishoudelijk reglement VV Brooklyn
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 oktober 2014

1. Huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk reglement behoort - conform artikel 25 van deze statuten - bij de statuten
van de Volleybalvereniging Brooklyn ondertekend op 15 juni 1984.

2. Lidmaatschap en de verplichtingen
a. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar en wordt
stilzwijgend verlengd. Dit is een gelegitimeerde uitzondering bij de per 1 december 2011
gewijzigde wetgeving over stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen.
b. Ieder, die lid wordt, moet contributie betalen. De hoogte daarvan wordt jaarlijks
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering die in de maand oktober wordt gehouden.
Bij aanmelden gedurende een lopend verenigingsjaar wordt er vanuit gegaan, dat het
lidmaatschap is ingegaan op 1 juli van dat lopende jaar. Aanmeldingen na 1 januari worden
beschouwd als te zijn ingegaan op 1 januari. Hiervoor wordt voor dat verenigingsjaar de
helft van de contributie berekend.
c. Betaling van de contributie moet geschieden binnen 30 dagen nadat het bericht van de
penningmeester hierover is ontvangen.
d. Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij
de secretaris voor 30 juni.

3. Aftreden van bestuur
In overeenstemming met artikel 11 punt 3 van de statuten volgt hier een rooster, waarop de
leden van het bestuur om de twee jaar aftredend zijn en met dien verstande dat de penningmeester en de secretaris niet gelijktijdig kunnen aftreden.
Oktober 2014: voorzitter en penningmeester
Oktober 2015: secretaris en wedstrijdsecretaris.

4. Algemene Ledenvergadering
Gelet op de omvang van het ledenbestand en het aantal activiteiten van de vereniging wordt
voorlopig en in afwijking van artikel 14 van de statuten geen ALV in april of mei bijeengeroepen.
De agendapunten die op dat moment statutair aan de orde moeten komen, worden nu
behandeld in de ALV van oktober.

5. Technische Commissie
Sinds begin 2014 bestaat er een Technische Commissie (TC): een ondersteunend orgaan
welke direct contact houdt met de individuele leden, teamcaptains en wedstrijdteams, om zo
bij te dragen aan het uitvoeren van het beleid van de vereniging en van het bestuur, welke
laatste -indien nodig- de beslissingen neemt.
De beschrijving van de samenstelling en de werkwijze van de TC is te vinden in de bijlage.
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Bijlage
Samenstelling en werkwijze Technische Commissie Brooklyn

Brooklyn is een recreantenvereniging welke leden kent die enkel komen trainen en leden die
tevens recreantencompetitie spelen.
Het bestuur heeft zich begin seizoen 2013-2014 op het volgende standpunt gesteld:
Ieder lid moet zoveel mogelijk plezier kunnen beleven aan het volleybalspel en ook als lid
van een wedstrijdteam van onze vereniging.
Uitgaande van dit standpunt waarbij het spelplezier van elk lid voorop staat, volgen de
volgende uitgangspunten van de TC.
De Technische Commissie wordt gezien als een ondersteunend orgaan welke direct contact
houdt met de individuele leden, teamcaptains en wedstrijdteams, om zo bij te dragen aan
het uitvoeren van het beleid van de vereniging en van het bestuur, welke laatste -indien
nodig- de beslissingen neemt.

Samenstelling TC:
 Ieder recreantenteam vaardigt voor de duur van het gehele speelseizoen een vaste
vertegenwoordiger naar de TC af en het heeft de voorkeur dat die vertegenwoordiger dan
niet speelt in andere teams.
 De wedstrijdsecretaris is eveneens lid van de TC en vertegenwoordigd, in samenspraak
met de trainer, de niet competitiespelende leden.
 Tevens vervult de wedstrijdsecretaris de rol van intermediair naar het bestuur.

Taken TC:
 De TC inventariseert en signaleert wensen en behoeftes van zowel competitiespelende
leden als niet competitiespelende leden. In die zin zijn alle TC-leden ook aanspreekpunt voor
de individuele Brooklyn-leden om te komen met wensen en/of suggesties betreffende
training, spel, wedstrijdspel en teamindeling.
 De TC komt jaarlijks met voorstellen voor de indeling van de diverse wedstrijdteams
(aantal en samenstelling) voor het nieuwe seizoen. Het streven is de definitieve indeling voor
het eind van het trainingsseizoen (eind mei) bekend te maken.
 De TC zal ten minste 1 maal per seizoen een evaluatie houden in de verschillende teams
alvorens te komen met voorstellen voor de indeling van de teams voor het nieuwe seizoen.
 De TC ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bestuur.
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