HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1

Verenigingskleur en –kleding
De verenigingskleuren zijn groen/geel.
De verenigingskleding bestaat uit een groen/geel shirt voorzien van de naam “T.T.V. Huizen”
op de borstzijde en waar mogelijk op de achterzijde, en een zwarte broek c.q. rokje, beiden
overeenkomstig het bij het Dagelijks Bestuur te verkrijgen tenuevoorbeeld.

Artikel 4

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Artikel 5

Leden
De in artikel 5 van de Statuten genoemde gewone leden, jeugdleden, ereleden en leden van
verdienste worden onderscheiden in:
a. competitiegerechtigde leden
b. niet competitiegerechtigde leden

Artikel 6

Begin van lidmaatschap
De in artikel 6, lid 1 van de Statuten genoemde kennisgeving van aanneming bij aanvang van
het lidmaatschap zal geschieden door publicatie in het verenigingsorgaan.

Artikel 8

Geldmiddelen
De in artikel 8 van de Statuten bedoelde categorieën zijn:
a. jeugdleden (tot en met 17 jaar)
b. gewone leden (vanaf 18 jaar)
c. donateurs/sponsors

Artikel 9

Verenigingsbestuur en commissies
1.

2.

Artikel 10

Het verenigingsbestuur bestaat uit 7 gewone leden, welke de navolgende functies
bekleden:
a. Voorzitter
b. Secretaris
c. Penningmeester
d. Vertegenwoordiger Technische Commissie Senioren
e. Vertegenwoordiger Technische Commissie Jeugd
f. Vertegenwoordiger Zaal- en Kantine Commissie
g. Vertegenwoordiger Promotie/Advies Commissie
De verantwoordelijkheden, activiteiten en taken van de in dit artikel onder lid 1 genoemde
commissies zijn of worden schriftelijk vastgelegd.

Bestuursfuncties en besluitvorming
De in artikel 10, lid 2 en 3 van de Statuten bedoelde notulen zullen aan elk der bestuursleden
worden uitgereikt alvorens daarvan vaststelling en ondertekening zal plaatsvinden.

Artikel 11

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing
Het in artikel 11, lid 2 van de Statuten bedoelde rooster van aftreden wordt vastgesteld naar
volgorde, uitgaande van een fictieve benoeming van de voorzitter in 1997, de penningmeester
in 1998 en de secretaris in 1999.
Tegelijk met de voorzitter is aftredend de vertegenwoordiger van de Zaal- en Kantine
Commissie. Tegelijk met de penningmeester is aftredend de vertegenwoordiger van de
Technische Commissie Jeugd. Tegelijk met de secretaris zijn aftredend de vertegenwoordigers
van de Technische Commissie Senioren en de Promotie/Advies Commissie.

Artikel 15

Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
De in artikel 15 van de Statuten genoemde ingekomen stukken worden, ongeacht het besluit
van het Dagelijks Bestuur ten aanzien van de afhandeling daarvan, genoemd in de notulen van
het Dagelijks Bestuur.

Artikel 16

Kascommissie
Benoeming, taak en verslaggeving van de kascommissie zijn omschreven in artikel 16 van de
Statuten. De verslaggeving dient schriftelijk te geschieden.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de T.T.V. Huizen, d.d. 29 maart 2006.

