
Toelichting wijzigingen huishoudelijk reglement, reglement 

technische commissie, reglement selectiecommissie. 

Algemeen 
In het huishoudelijk reglement zijn de taken en samenstelling van de selectiecommissie opgenomen.  
 
Nieuw zijn de aparte reglementen voor de technische commissie en de selectiecommissie met de 
richtlijnen die door hen zullen worden gehanteerd bij de vervulling van haar taken.  

Overzicht wijzigingen huishoudelijk reglement 
Artikel 1 (uitgebreid) 
Toegevoegd dat de criteria op basis waarvan het bestuur besluit of een kandidaat-lid wordt 
voorgesteld jaarlijks tijdens de jaarvergadering worden vastgesteld. 
 
Artikel 9 t/m 11 
Het oude artikel 9 is voor de leesbaarheid gesplitst in 3 nieuwe artikelen. Inhoudelijk is alleen de zin 
"De TC kan zich bij de uitoefening van haar taak laten bijstaan" is verwijderd. 
 
Artikel 14 
Alleen tekstueel gewijzigd. 
 
Artikel 15 (oud artikel 13) 
Uit de taken verwijderd 'het opstellen van viertallen in de landelijke competitie' en bij 'het 
samenstellen van vertegenwoordigende teams voor het spelen van wedstrijden in clubverband' 
toegevoegd ', met uitzondering van wedstrijden om de NBB-beker (taak van selectiecommissie)'.  
 
Artikelen 17 t/m 23 (nieuw) 
Nieuw toegevoegd in verband met de instelling van een selectiecommissie. 
 
Artikel 24 (oud artikel 15) 
Bij de vaste agenda punten toegevoegd : 

'h. vaststelling criteria aanmelden voor lidmaatschap;' 
'n. rapport van de SC;' 

 
Bij de vaste agenda punten verwijderd : 

'g. vaststelling van de contributie en de minimum bijdrage van de begunstigers;' 
 

Artikel 25 (oud artikel 16)  
Verwijderd de zin 'Gewone leden betalen bij de aanvang van hun lidmaatschap een door het bestuur 
vast te stellen entreegeld'. 
  
Artikel 26 (nieuw) 
Toegevoegd dat naast ereleden ook leden die 50 jaar of langer lid zijn geen contributie meer 
verschuldigd  zijn. 
 
Artikel 27 t/m 29 
Vervangen van de oude artikelen 17 en 18. Nu vermelding van website en beheer door webmaster in 
plaats van het mededelingenblad en beheer door redactiecommissie. 
 



Reglement technische commissie 
Dit reglement is nieuw en een aanvulling op het huishoudelijke reglement en het 
competitiereglement. 
 
Het beschrijft de richtlijnen die door de TC zullen worden gehanteerd bij de vervulling van haar taken 
benoemd in artikel 15 van het huishoudelijk reglement. 
 
Deze richtlijnen stonden in het verleden in het 'blauwe boekje'. 
 
Jaarlijks zal door de TC in aanvulling op dit reglement een competitiereglement worden opgesteld  
met de regels die het nieuwe speelseizoen gelden voor de clubcompetitie.  

Reglement Selectiecommissie 
Dit reglement is een aanvulling op het huishoudelijk reglement.  
 
Het beschrijft de richtlijnen die door de SC zullen worden gehanteerd bij de vervulling van haar taken 
benoemd in artikel 22 van het huishoudelijk reglement. 
 
Het vervangt samen met de artikelen uit het huishoudelijk reglement het in 2008 bij de instelling van 
de selectiecommissie opgestelde 'reglement selectiecommissie'. 
  
 
 
 


