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HUISHOUDELIJK REGELEMENT 
 
TENAAMSTELLING EN ZETEL 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam :  
SPORTVERENIGING "NA ARBEID SPORT" (verkort N.A.S.). 
De vereniging is statutair gevestigd te Benthuizen,  gemeente Alphen aan 
den Rijn.  
 
DOEL 
Artikel 2  
De vereniging heeft ten doel de sport in de ruimste zin van het woord te 
stimuleren en daardoor de Volksgezondheid te bevorderen. De vereniging tracht 
dit doel onder meer te bereiken door:  

 het mogelijk maken van de praktische beoefening van gymnastiek, 
bewegingsexpressie en indien wenselijk en mogelijk andere sporten;   

 aansluiten bij sportbonden indien dit wenselijk is; 
 het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden; 
 het houden van onderlinge wedstrijden; 
 het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen;  
 al hetgeen te doen wat nuttig, wenselijk en wettig is in het belang van het 

doel der vereniging.    
 
ONDERDELEN 
Artikel 3 
De vereniging is onder verdeeld in de volgende onderdelen 
(afdelingen/groepen):  

1. Gymnastiek 
2. Conditie training 
3. Volleybal 
4. Badminton 
5. Zaalvoetbal 

Daar waar mogelijk zal elk onderdeel een eigen coördinator/vertegenwoordiger 
hebben;  zie artikels 12 en 13 voor verdere uitleg hiervan.  
 
DUUR 
Artikel 4 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en een 
lidmaatschap loopt per seizoen. Een seizoen is vanaf augustus/september (einde 
zomervakantie basisscholen Benthuizen) tot en met juli (start zomervakantie 
basisscholen Benthuizen) het jaar erop. 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 5 
De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden, begunstigende 
leden en jeugdleden. 
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Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken van leden of lid wordt 
daaronder verstaan 

zowel de gewone leden, jeugdleden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.  
1. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in 

artikel 6 bepaalde. 
2. Ereleden zijn leden die minimaal 80 jaar oud zijn en tot die datum 20 jaar 

onafgebroken lid zijn geweest van de vereniging. Ereleden worden door de 
Algemene Vergadering daartoe benoemd. Zij ontvangen uit handen van het 
bestuur hiervoor een oorkonde en betalen vanaf het eerstvolgende seizoen de 
helft van hun jaarlijkse contributie. 

3. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het 
storten van een jaarlijkse contributie van tenminste tien Euro en die als 
zodanig door het bestuur zijn toegelaten.  

4. Jeugdleden zijn leden jonger dan zestien (16) jaar. Zij hebben het recht in de 
Algemene Vergadering aanwezig te zijn, doch niet het recht zelf het hen  
toekomende stemrecht uit te oefenen. 

5. Buitengewone leden zijn personen, zijnde geen gewone leden, welke voor de 
vereniging vrijwilligerswerk verrichten. Zij dienen als zodanig bij het bestuur 
te zijn aangemeld.  

6. Bijzondere leden zijn, tenzij anders overeengekomen, die geen contributie 
verschuldigd.  

 
TOELATING 
Artikel 6 
1. Als gewoon lid en als jeugdlid kan men worden toegelaten nadat men 

schriftelijk dienaangaande een verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Het 
bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating dient het bestuur dit bij de 
aanvrager te motiveren. De Algemene Vergadering kan alsnog tot toelating 
besluiten.  

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering 
benoemd.   

3. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het 
bestuur, dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van 
de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.  

4. Het lidmaatschap voor een gewoon lid of jeugdlid start in de maand, een 
gedeelte voor een gehele nemend, waarin is aangevangen met het meedoen 
aan een bepaalde sportbeoefening. Hier zijn eventuele proeflessen in 
meegenomen. 

 
SCHORSING   
Artikel 7 
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste 
een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn  
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang 
van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat 
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een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet 
worden uitgeoefend. 
 
EINDE LIDMAATSCHAP      
Artikel 8  
1. Opzegging van het lidmaatschap. Het lidmaatschap eindigt door:      

a. het overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan 
eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; 

b. opzegging door het lid, zie lid 2;  
c. opzegging namens de vereniging, zie lid 3;  
d. ontzetting, zie lid 4.   

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per einde 
seizoen. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke één 
week voor het einde van het seizoen in het bezit van het bestuur moet zijn. 
Indien een opzegging niet op tijd heeft plaatsgevonden, loopt het  
lidmaatschap door tot het einde van het daarop volgende seizoen, tenzij het 
bestuur anders besluit of van het  lid niet redelijkerwijs gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren.  

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde 
van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer 
het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste 
dag van de maand na de toezending van de schriftelijke aanmaning, niet ten 
volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, 
alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke 
te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten 
worden.  
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging 
geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting 
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het 
besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt.  
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der 
Algemene Vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met 
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.  

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de 
reden of oorzaak, eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het  geheel 
door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur  anders besluit.   

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn 
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lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de 
verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, 
behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 

 
CONTRIBUTIE 
Artikel 8b 
1. Ieder gewoon lid, jeugdlid, erelid en begunstigend lid betaalt een contributie, 

waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Vergadering tijdens de 
jaarvergadering wordt vastgesteld; 

2.  Nieuwe gewone leden betalen inschrijfgeld, waarvan het bedrag wordt 
vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

3. Restitutie van betaalde contributie is slechts mogelijk in de onderstaande 
gevallen: 
a. Indien er in één seizoen drie of meer lessen of speelavonden zijn 

uitgevallen en er door de leiding of het bestuur geen andere regeling voor 
de betreffende lessen of speelavonden is getroffen; 

b. In het geval het lidmaatschap, na overleg met het bestuur, tijdelijk is 
opgeschort of beëindigd. Restitutie van contributie vindt slechts plaats 
aan het einde van het seizoen, tenzij door het bestuur anders wordt 
beslist. 

 
 
 
BESTUUR 
Artikel 9 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders 

wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.  Uit elke afdeling (art. 12) 
heeft een vertegenwoordiger zitting in het bestuur. 

3. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden der 
vereniging (of diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers in geval van 
jeugdleden) benoemd, met dien verstande, dat de voorzitter door de 
Algemene Vergadering kan worden benoemd buiten de leden. De voorzitter, 
de secretaris en de penningmeester worden steeds als zodanig door de 
Algemene Vergadering benoemd. 

4. De leden van het bestuur treden volgens een rooster af en zijn daarbij 
terstond herkiesbaar. Er wordt hierbij een zittingstermijn van 3 jaar 
gehanteerd. De voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester treden niet 
in hetzelfde jaar af. In tussentijds ontstane vacatures wordt in de 
eerstvolgende ledenvergadering voorzien.   

5. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij 
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid 
vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen; mits dit 
schriftelijk gebeurt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. 
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Het bestuur mag, na overleg met het terugtredende bestuurslid, van deze 
termijn afwijken.  

7. Leden kunnen zich tot de aanvang van de Algemene Vergadering kandidaat 
stellen voor een openvallende bestuursfunctie. Het bestuur mag kandidaten 
voordragen, mits dit is aangekondigd in de convocatie. 

8. Niet tot bestuursleden kunnen worden benoemd, personen die in 
dienstverhouding staan tot de vereniging of wiens dienstverband met de 
vereniging nog geen twee jaar is opgehouden te bestaan. 

 
Artikel10 
1. Het bestuur verdeelt de werkzaamheden onderling. Bestuursleden kunnen 

hun toebedeelde taken delegeren aan andere bestuurs- en niet-
bestuursleden. Altijd dient een bestuurslid de verantwoordelijkheid te dragen 
voor een taak of activiteit welke in of door de vereniging plaatsvindt. 

2. De verantwoordelijkheden welke de verschillende bestuursleden dragen 
worden beschreven in het aan dit reglement toegevoegde protocol. 

3. Overdracht van de uitvoering van taken dient in de bestuur notulen te worden 
vermeld, evenals in het jaarverslag. Te allen tijde kan een bestuurslid 
aangesproken worden op zijn/haar verantwoordelijkheden. 

 
Artikel 11 
Het bestuur beheert de gelden en houdt toezicht op de naleving van statuten en 
reglementen. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan 
de helft der bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur is 
verantwoording aan de Algemene Vergadering schuldig. Het bestuur vergadert zo 
dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of als twee leden van het bestuur dit 
wensen. Laatstbedoelde vergadering moet binnen een week na de daartoe geuite 
wens worden belegd. Het bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar. 
 
AFDELINGEN 
Artikel 12 
1. Een tak van sport welke door de vereniging plaatsvindt kan door de 

ledenvergadering worden georganiseerd in een “afdeling”. De leden welke 
deze tak van sport binnen de vereniging beoefenen worden aangemerkt te 
behoren tot deze afdeling. 

2. Het bestuur draagt daarbij de volgende uitvoerende taken over aan deze 
afdeling:  
a. Het organiseren van activiteiten; 
b. Het aanmelden van leden bij bondsactiviteiten; 
c. Het (doen) uitvoeren van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden; 
d. Het doen van aankopen van vervangende materialen; 
e. Het bijhouden van aanwezigheid van deelnemers; 
f. Het verzorgen voor vervanging van verhinderde trainers. 
g. Het doen uitvoeren van scheidsrechter- en jurytaken voor de afdeling; 
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h. Het onderhouden van dagelijkse contacten met de sportbond waarbij men 
is aangesloten. 

3. Het bestuur benoemt uit de afdeling een vertegenwoordiger in het bestuur. 
Deze benoeming dient door de Algemene Vergadering bij eerste gelegenheid 
te worden bekrachtigd. De taken van deze vertegenwoordiger staan vermeld 
in het bij dit reglement toegevoegde protocol. 

4. De afdelingsvertegenwoordiger benoemt uit de afdeling een commissie, voor 
de uitvoering van de taken van de afdeling. De samenstelling van de 
commissie dient door het bestuur te worden bekrachtigd. 
Binnen de voorwaarden welke de begroting stelt kan het bestuur aan de 
afdeling een budget toekennen voor de uitvoering van haar taken. Voor de 
besteding van dit budget is de afdelingsvertegenwoordiger verantwoordelijk. 
Voor het budget als geheel blijft het bestuur verantwoordelijk. 
Budgetoverschrijding is aldus niet toegestaan. 

 
GROEPEN 
Artikel 13 
1. In geval het aantal aan een tak van sport deelnemende leden te gering is om 

het instellen van een afdeling te rechtvaardigen en er bovendien geen sprake 
is van aansluiting bij een sportbond, worden de betreffende leden door het 
bestuur aangemerkt als een “groep”. 

2. Het bestuur benoemt vanuit deze groep een vertegenwoordiger, welke het 
recht heeft bestuursvergaderingen te bezoeken en de bestuursagenda’s en –
verslagen te ontvangen. 

3. De groep verricht, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, de dagelijkse 
werkzaamheden zelfstandig en, mits in overeenstemming met de statuten en 
het Huishoudelijk Reglement, naar eigen inzicht. 

4. Vergoedingen vinden plaats op declaratiebasis, na overleg met het bestuur.  
 
WERKGROEPEN 
Artikel 14 
1. Het bestuur kan specifieke taken doen uitvoeren door een werkgroep. Zowel 

bestuurs- als niet-bestuursleden kunnen in een werkgroep zitting nemen. De 
werkgroep wordt voorgezeten door het bestuurslid verantwoordelijk voor de 
betreffende taak. Het instellen van de werkgroep, de taakomschrijving en de 
samenstelling dienen in de bestuursnotulen te worden vermeld, evenals in het 
jaarverslag. 

2. Het bestuur kan aan een werkgroep een budget toekennen. Dit dient te zijn 
gebaseerd op een jaarplan. Voor het budget als geheel blijft het bestuur 
verantwoordelijk. Budgetoverschrijding is niet mogelijk. 

 
JAARPLANNEN 
Artikel 15 
Het bestuur kan een commissie of werkgroep opdragen jaarlijks een 
activiteitenplan (jaarplan) op te stellen. Een jaarplan dient door het bestuur te 
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worden goedgekeurd, alvorens het door de Algemene Vergadering wordt 
vastgesteld. 
 
VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 16 
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:  

a. het bestuur;  
b. tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie 

tenminste één de functie bekleedt van voorzitter, secretaris of 
penningmeester. 

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot een maximaal bedrag van 
4000 Euro per handeling, is de handtekening van de Penningmeester 
voldoende.  

 
ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 17 
1. Het hoogste orgaan van de vereniging wordt gevormd door de Algemene 

Vergadering, welke tenminste eenmaal  per jaar vóór 1 april bijeenkomt 
(jaarvergadering). 

2. De Algemene Vergadering stelt de notulen van de voorgaande bijeenkomst 
van de Algemene Vergadering vast. 

3. Jaarlijks vóór 1 april stelt de Algemene Vergadering een verslag vast van de 
gang van zaken in de vereniging in het voorafgaande kalenderjaar  
(jaarverslag). 

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de 
jaarvergadering, een commissie van 2 leden, die geen deel mogen uitmaken 
van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het 
lopende cas quo laatst verstreken boekjaar (kascommissie). De kascommissie 
brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het 
onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan het bestuur de 
kascommissie door een extern deskundige laten bijstaan. 

5. Het bestuur is verplicht aan deze kascommissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden van de 
vereniging te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging 
te geven. 

6. Jaarlijks vóór 1 april stelt de Algemene Vergadering een financieel verslag 
vast over het afgelopen jaar, waarin opgenomen een balans per 31december 
en een rekening van lasten en  baten. 

7. Jaarlijks vóór 1 april stelt de Algemene Vergadering een begroting van de 
vereniging voor het  komende jaar vast. Tevens wordt dan de contributie voor 
het komende seizoen vastgesteld. 

8. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden genoemde bescheiden 10 
jaar lang te bewaren. 

9. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het financieel verslag strekt 
het bestuur tot decharge. 
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10.Indien de goedkeuring van het financieel verslag wordt geweigerd, benoemt  
de Algemene Vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste 
drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en 
verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder 
genoemde commissie.  Het bestuur kan ook deze commissie door een externe 
deskundige laten bijstaan. Wordt ook deze goedkeuring geweigerd, dan 
neemt de Algemene Vergadering al die maatregelen, welke door haar in het 
belang van de vereniging nodig geacht worden 

11.Jaarlijks verkiest de Algemene Vergadering leden van het bestuur met 
inachtneming van het in artikel 9 bepaalde. 

 
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING      
Artikel 18 
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt 
door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. 

2. Behalve de in artikel 17 bedoelde jaarvergadering zullen Algemene 
Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, 
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen 
onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de 
Algemene Vergadering, indien daarin alle leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot 
bijeenroeping van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer 
dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien 
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt 
gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op 
de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergaderingen bijeenroept. 

 
TOEGANG EN STEMRECHT    
Artikel 19 
1. Alle leden hebben toegang  tot de Algemene Vergadering en hebben daar 

ieder één stem. Namens jeugdleden mag het stemrecht in de Algemene 
Vergadering, alsmede elk ander recht welk gewone leden toekomt, 
uitgeoefend worden door een ouder of  verzorger. Ieder lid, dan wel ouder of 
verzorger, is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk 
daartoe gemachtigd ander lid. 

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, haar/zijn echtgeno(o)te, 
partner of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Een dergelijk 
besluit wordt door de secretaris opgetekend terwijl er melding van wordt 
gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering. 
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4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit gebeurt op 
voorstel van de voorzitter. 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet 
anders bepalen.  
a. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  
b. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte 

meerderheid van de stemmen op zich heeft verenigd. 
c. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede 

stemming gehouden tussen de 2 personen, die het grootste aantal 
stemmen hebben verkregen, en is hij/zij verkozen, die bij de tweede 
stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd.  

d. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 
6. Onder stemmen worden in dit reglement verstaan geldig uitgebrachte 

stemmen, zodat blanco stemmen en stemmen waarop het stemmend lid de 
naam vermeld niet worden meegeteld. 

7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is 
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit 
oordeel de juistheid ervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats 
indien de meerderheid der vergadering dit verlangt. Indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond kan een stemgerechtigde 
aanwezige een nieuwe stemming eisen. 

 
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN      
Artikel 20 
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of 

ontstentenis zal één der andere bestuursleden de vergadering leiden. 
2. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden door de secretaris of 

door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gemaakt. 
 
AFDELINGSPERIODIEK 
Artikel 21 
Het bestuur kan een afdelingsperiodiek instellen. Voor de uitvoering kan een 
redactionele werkgroep worden ingesteld. Het bestuurslid verantwoordelijk voor 
het uitbrengen van de periodiek coördineert de werkzaamheden van de 
werkgroep. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de periodiek, 
tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 
 
AAN DE VERENIGING VERBONDEN KRACHTEN 
Artikel 22 
Het bestuur kan voor het op goede wijze verlopen van de sportactiviteiten 
trainers, assistenten, juryleden en scheidsrechters aanstellen. Betaling geschiedt 
op basis van een onkostenvergoeding overeen te komen tussen bestuur en 
kracht. 
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ONKOSTENVERGOEDING VOOR OPLEIDINGEN, CURSUSSEN, SEMINARS 
EN VERGADERINGEN 
Artikel 22a 
1. Vergoeding voor opleidingen, cursussen en seminars. 

Wanneer een kaderlid van de vereniging, in het kader van zijn activiteiten 
voor de sportvereniging NAS, een opleiding, cursus of een anderszins kennis 
verrijkende activiteit wil volgen of doen, zal, tenzij anders overeengekomen, 
na goedkeuring van het Hoofdbestuur van de sportvereniging NAS, het 
bedrag voor de opleiding enz. achteraf op basis van overlegde nota(‘s) in zijn 
geheel worden vergoed.  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
a. Het kaderlid kan, na het volledig volgen van de (deel)opleiding, aantonen 

dat hij/zij deze opleiding met goed gevolg heeft doorlopen. 
b. Het kaderlid een deel van het vergoede bedrag terug zal betalen, in het 

geval de vereniging een naar verhouding korte periode baat blijkt te 
hebben van inzet van het kaderlid (verhuizing e.d.), op basis van een 
door het bestuur vast te stellen regeling. 

2. Vergoeding reiskosten. 
Wanneer een kaderlid van de vereniging reiskosten dient te betalen in het 
kader van het uitoefenen van een activiteit,  genoemd onder lid 1,voor de 
sportvereniging, wordt op basis van openbaar vervoer een vergoeding voor de 
werkelijk gemaakte kosten uitgekeerd, indien de enkele reis over openbare 
weg meer dan 10 km is. Op basis van aan de penningmeester overhandigde 
nota(‘s) of vervoerbewijzen, zal achteraf uitkering plaatsvinden. 

3. Vergoeding gebruikte of verbruikte materialen. 
De kosten voor ver- of gebruiksmiddelen zullen, in het kader van de 
sportvereniging NAS gemaakt, worden vergoed, op basis van vooraf gegeven 
goedkeuring door het hoofdbestuur van de NAS en de (meestal achteraf) aan 
de penningmeester overhandigde nota(‘s) dien aangaande. 

4. Uitzonderingen. 
Indien het hoofdbestuur van de sportvereniging NAS het nodig acht om van 
bovenstaande regels af te wijken, dient het bestuur met meerderheid van 
stemmen daarover een besluit te nemen en dat vast te leggen in het verslag 
van die bijeenkomst. 

 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 23 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor verschillende 
uitleg vatbaar is, beslist het bestuur. 
 
Artikel 24 
In aanvulling op het Huishoudelijk Reglement heeft s.v. NAS Benthuizen een 
privacyverklaring conform de wettelijke voorschriften (AVG). Deze 
privacyverklaring is gepubliceerd op de website.  
 
Artikel 25 
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Wijzigingen van dit reglement of gedeelten daarvan kunnen slechts plaatsvinden 
na besluit van de Algemene Vergadering. In de oproep van deze vergadering 
dient het voorstel tot reglementswijziging te worden vermeld. 
 
Artikel 26 
Dit reglement en/of wijzigingen treden direct in werking wanneer de Algemene 
Vergadering het besluit daartoe heeft genomen. 
 
Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering van 24 maart 1999. 
Aanvullingen op art. 4 en op art. 18, vastgesteld maart 2000. 
Aanvullingen art. 4a, art. 4b en art. 21a, vastgesteld maart 2003. 
Aanvulling art. 3  en art. 5, vastgesteld in maart 2008. 
Afschaffen gezinskorting, vastgesteld maart 2010. 
Wijziging gemeente, vastgesteld maart 2014. 
Aanvulling art. 4, art. 5 en art. 8, vastgesteld maart 2018. 
 

 
Mevr. (Lydeke) Smit, Voorzitter a.i. 


