
  
 

 
Huishoudelijk Reglement 
(concept – niet vastgesteld) 

 
 

   
1 Leden en lidmaatschap 
 
Aanmelding 
 
Artikel 1 
Wie lid van de vereniging Rotterdam Atletiek wil worden, geeft zich op door het invullen 
van een online aanmeldingsformulier op www.ra.nl onder ‘inschrijven’ en vervolgens ‘lid 
worden’. Inschrijven kan uitsluitend digitaal. Wie lid is van de vereniging, is ook lid van de 
Atletiekunie. 
 
Verplichtingen 
 
Artikel 2 
De leden zijn gehouden aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement 
en aan de gepubliceerde besluiten van het bestuur. 
 
Artikel 3 
De vereniging verwacht van haar leden en de ouders van de jeugdleden dat zij minimaal 
tweemaal per jaar als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de activiteiten van de 
vereniging. 
 
Artikel 4 
Wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer waarvoor 
de machtiging voor de inning van de contributie geldt, dienen direct online via het 
webformulier ( ra.nl/ledenadministratie/ ) te worden doorgegeven of per e-mail aan de 
ledenadministratie (ledenadministratie@ra.nl) te worden medegedeeld. 
 
Artikel 5 
Alle leden worden geacht het clubtenue te dragen tijdens wedstrijden en zijn dit verplicht 
indien het wedstrijdreglement van de Atletiekunie dit voorschrijft 
 
Contributie  
 
Artikel 6 
De algemene ledenvergadering (ALV) bepaalt jaarlijks de hoogte van de contributie voor 
de vereniging. De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap bij de Atletiekunie (zie 
Artikel 1) wordt jaarlijks door de Atletiekunie vastgesteld. 
 
Artikel 7 
Vrijgesteld van het betalen van contributie zijn: 
a. Trainers en andere vrijwilligers, die zelf niet actief deelnemen aan trainingen; 
b. Ereleden en leden van verdienste.  
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Artikel 8 
De contributie voor de vereniging wordt per kwartaal, vooraf, geïnd. De contributie voor 
de Atletiekunie wordt in de eerste termijn van lidmaatschap geïnd en vervolgens jaarlijks in 
het eerste kwartaal van het kalenderjaar. 
De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Als het lid geen incasso 
wenst, wordt per kwartaal € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
In gebreke blijven van betaling kan royement tot gevolg hebben. 
 
Artikel 9 
Bestuursleden, trainers en andere vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een 
(vrijwilligers)vergoeding.  
 
Inschrijfgelden wedstrijden  
 
Artikel 10  
Bij deelname aan nationale wedstrijden, internationale wedstrijden en competitie- 
wedstrijden, kunnen de inschrijfgelden worden voldaan door de vereniging, mits een 
aanvraag hiervoor vooraf is ingediend bij en goedgekeurd door het bestuur. Bij deelname 
aan nationale wedstrijden kan bovendien reisgeld worden gedeclareerd tegen de 
geldende kilometervergoeding. 
 
Opzegging lidmaatschap 
 
Artikel 11 
Opzegging van het lidmaatschap dient online via het webformulier ( 
ra.nl/ledenadministratie/ ) te worden doorgegeven of per e-mail aan de 
ledenadministratie (ledenadministratie@ra.nl) te worden medegedeeld. Het lidmaatschap 
wordt beëindigd per eerstvolgend kwartaal na de opzegging.  
 
Ereleden en leden van verdienste  
 
Artikel 12 
Ereleden en leden van verdienste zijn personen die deze status hebben verkregen wegens 
bijzondere verdiensten voor de vereniging, op voordracht van het bestuur, toegekend 
door de Algemene Leden Vergadering met een meerderheid van stemmen. 
 
Criteria voor het benoemen van ereleden en leden van verdienste 
 
Artikel 13  
Het erelidmaatschap kan worden toegekend aan: 

 
• Diegene die zich in regionaal, nationaal of internationaal verband bijzonder 

verdienstelijk heeft gemaakt voor Rotterdam Atletiek; 
• Diegene die sportieve prestaties heeft geleverd op uitzonderlijk hoog niveau. 

 
Het lidmaatschap van verdienste kan worden toegekend aan: 

 
§ Diegene die zich in regionaal, nationaal of internationaal verband gedurende lange tijd 

(minimaal 20 jaar) verdienstelijk heeft gemaakt voor Rotterdam Atletiek op uitvoerend, 
bestuurlijk en/of organisatorisch gebied. 
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Strafmaatregelen  
 
Artikel 15 
Het bestuur kan sancties opleggen aan diegenen die zich niet gedragen volgens de 
huisregels en het huishoudelijk regelement. 
Afhankelijk van de overtreding kunnen de sancties zijn: 
• Berisping; 
• Uitsluiting van eigen- en competitiewedstrijden; 
• Schorsing in de uitvoering van functie en/of activiteiten; 
• Beëindiging van lidmaatschap (royement); 
• Ontzegging van toegang tot de sportcomplexen. 
 
Het bestuur bepaalt welke sanctie wordt opgelegd. 

 
Artikel 16 
Een lid, dat schade toebrengt aan eigendommen van de vereniging of aan goederen 
waarvoor de vereniging op enigerlei wijze aansprakelijk is of geacht kan worden te zijn, kan 
door het bestuur voor vergoeding van de aangebrachte schade worden aangesproken, 
ongeacht de verdere maatregel, die het bestuur tegen het betreffende lid op grond van 
de statuten of het huishoudelijk reglement kan nemen.  
 
2 Het bestuur 
  
Bevoegdheid  
 
Artikel 17 
Het bestuur heeft de leiding over de verenigingszaken. Het is gerechtigd tot het nemen van 
alle beslissingen, die het in het belang van de vereniging nodig acht, voor zover deze niet 
in strijd zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de algemene 
ledenvergadering. 
 
Aansprakelijkheid 
 
Artikel 18 
Leden van het bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk als er met opzet bepaalde keuzes zijn 
gemaakt binnen het bestuur die niet goed zijn geweest voor de vereniging (WBTR 2021). 
 
Artikel 19 
Bestuurdersaansprakelijkheid Intern: Als een bestuurder iets valt te verwijten is het bestuur 
als geheel hoofdelijk aansprakelijk. Een bestuurslid kunt zich in principe daarvan 
distantiëren, behalve bij financiële gebeurtenissen. 
 
Artikel 20 
Bestuurdersaansprakelijkheid extern: Dit is geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor 
iedereen. Dan geldt het maar voor 1 specifieke betrokken bestuurder die schuldig is. Een 
ernstig verwijt heeft te maken met ‘opzet zoals het aangaan van financiële verplichtingen 
terwijl je weet dat de vereniging dat niet kan betalen of een greep uit de kas. 
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Voorzitter  
 
Artikel 21 
De taken van de voorzitter zijn o.a. de volgende:  
a. De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging woordvoerder 
van het bestuur, tenzij hij deze taak aan een ander (bestuurs)lid, met diens goedvinden, 
heeft overgedragen; 
b. Hij kan alle uitgaande stukken van de vereniging medeondertekenen, zo hij dit verlangt; 
c. Hij leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.  
De taken van de voorzitter zijn: 
a. Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden; 
b. Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van 

bestuurswerkzaamheden; 
c. Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten. 
 
Secretaris  
 
Artikel 22 
De taken van de secretaris zijn o.a. de volgende: 
a. De secretaris notuleert alle bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen; 
b. Hij is verantwoordelijk voor de correspondentie van het bestuur; 
c. Hij voert de briefwisseling, zo mogelijk in overleg met, maar steeds uit naam van het 

bestuur en ondertekent alle van hem uitgaande stukken, waarvan hij kopie houdt voor 
het archief; 

d. Hij zorgt voor alle bekendmakingen, voorgeschreven door statuten of huishoudelijk 
reglement of nodig geacht door het bestuur; 

e. Hij beheert het archief en verricht voorts alle werkzaamheden, die volgens bestaande 
gebruiken aan zijn functie verbonden zijn.  

 
Artikel 23 
Het digitale archief (Google Workspace anno 2021) van de vereniging bevat alle aan de 
vereniging geschreven stukken, de notulen van de bestuursvergaderingen, kopieën van de 
uitgaande correspondentie, een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk 
reglement. De bestuursleden zijn verplicht de bij hen ingekomen stukken, betrekking 
hebbende op de vereniging, bij de secretaris te deponeren ter plaatsing in het archief.  

 
Penningmeester  
 
Artikel 24 
De taken van de penningmeester zijn o.a. de volgende:  
a. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor de inning van 

alle aan de vereniging toekomende gelden. Hij is voor de onder zijn beheer zijnde 
gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij overmacht blijkt; 

b. Hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven. Hij is 
verplicht inzage van en inlichtingen over zijn/haar beheer te geven aan de 
bestuursleden en aan de commissie van onderzoek; 

c. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester legt hij binnen 14 dagen na zijn/haar 
aftreden rekening en verantwoording af aan de commissie van onderzoek. 
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Overige bestuursleden 
 
Artikel 25 
De overige bestuursleden staan de bovengenoemde bestuursleden bij en hebben 
allemaal een eigen aandachtsgebied. Zij kunnen worden aangewezen voor de functie 
van vicevoorzitter, 2e secretaris of 2e penningmeester. Bij afwezigheid van respectievelijk 
de voorzitter, de secretaris of de penningmeester treden zij in hun plaats op. Leden van het 
bestuur zijn contactpersoon naar een of meerdere van de vaste commissies.  
 
Ledenadministratie 
 
Artikel 26 
De ledenadministratie houdt de ledenadministratie bij die digitaal is gekoppeld met de 
administratie van de Atletiekunie.  
De ledenadministratie int per kwartaal, in opdracht van de penningmeester, de contributie 
van de leden. 
De ledenadministratie levert op (ad hoc) verzoek van het bestuur inzage in de 
ledenadministratie, waaronder elke kwartaal een geaggregeerd overzicht van actieve 
leden, nieuwe leden en opzeggingen. 
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
 
Artikel 27 
Vrijwilligers, waaronder trainers, leden van jeugdcommissie etc. dienen voor de start van 
hun activiteiten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De aanvraag van 
een VOG wordt door de verenigingsmanager geïnitieerd en de kosten van de VOG 
worden door de vereniging gedragen.  
 
Klachten 
 
Artikel 28 
Voor klachten kan men zich in eerste instantie richten tot de trainer of vrijwilliger met wie er  
een geschil is. Zij melden dit aan het bestuurslid belast met het aandachtsgebied waar het 
geschil om gaat. Komt men er daarna niet uit, dan zal een gesprek met het minimaal twee 
leden van het bestuur plaatsvinden om tot een gedragen oplossing te komen. 

 
Vertrouwenscontactpersoon 
 
Artikel 29 
Als er vragen zijn over de manier van omgaan met elkaar, of dat binnen de vereniging of 
binnen jouw trainingsgroep wel klopt, dan is men welkom bij de 
vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Rotterdam Atletiek. De gegevens hierover staan op 
de site ( ra.nl/vertrouwenspersoon/ ) 

  
Artikel 30 
Vanaf januari 2020 is er meldplicht voor bestuurders én begeleiders in het tuchtrecht. Het 
gaat dan om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Dus ook als de 
trainer/vrijwilliger met een vermoeden hiervan naar de VCP komt moet de VCP hem/haar 
erop wijzen dat hij meldplicht heeft bij het bestuur. Of bij de bond of Centrum Veilige Sport 
als het over het bestuur gaat of als dat prettiger is voor de persoon. De bestuurder moet 
melden bij de bond of Centrum Velige Sport. 
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3 Commissies 
 
Algemeen 
 
Artikel 31 
Het bestuur kan tijdelijke of vaste commissies benoemen ter ondersteuning van het bestuur 
met advies en/of uitvoeren van gedelegeerde activiteiten. 
 
Instellen en opheffen van vaste commissies  
 
Artikel 32 
Vaste commissies worden door het bestuur ingesteld en opgeheven. Het bestuur informeert 
de leden hierover via de website en legt hierover verantwoording af in de Algemene 
Leden Vergadering. De leden van de vaste commissies worden door het bestuur benoemd 
en ontslagen.  
 
Instellen en opheffen tijdelijke commissies  
 
Artikel 33 
Tijdelijke commissies worden door het bestuur ingesteld en opgeheven. Het bestuur 
benoemt en ontslaat ook de leden van tijdelijke commissies.  
 
Taken en middelen  
 
Artikel 34 
Het bestuur bepaalt de taken van, en ook de middelen waarover een commissie kan 
beschikken. Het bestuur kan hierin te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Een commissie 
bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling.  
 
Toezicht 
 
Artikel 35 
Het bestuur dient op de hoogte te worden gehouden van het functioneren van de diverse 
commissies. De commissievoorzitter of een bestuurslid dat als contactpersoon optreedt 
wordt door het bestuur belast met deze taak. In bijzondere situaties kan het bestuur echter 
ook andere commissieleden uitnodigen om verslag te doen.  
 
4 Wijzigingen 
 
Artikel 36 
Voorstellen tot wijzigen van het huishoudelijk reglement moeten ten minste zeven dagen 
voor de behandeling op de algemene ledenvergadering (ALV) worden ingediend. 
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangenomen als een 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen voor de wijziging is. De 
wijzigingen treden terstond in werking, nadat zij zijn aangenomen.  
 
Artikel 37 
Bij twijfel over de uitleg van het huishoudelijk reglement en in gevallen waarin het niet 
voorziet beslist het bestuur. 
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Artikel 38 
Als er tegenstellingen staan tussen de Statuten van de vereniging en het Huishoudelijk 
Reglement prevaleren de Statuten. 
 
 

 
Daar waar hij staat kan ook worden gelezen als zij 


