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Huishoudelijk reglement van Rugby Club Bulldogs Almere (RCBA) 

 

Algemene bepalingen  

Artikel 1  

1. Overal waar in dit reglement van mannelijke personen wordt gesproken, is in het artikel genderneutraal 

van toepassing.  

2. Door toetreding tot de vereniging verklaart een lid zich te onderwerpen aan het bepaalde in de statuten 

en dit reglement. Leden verbinden zich tevens tot een goede uitvoering van de besluiten.   

3. Dit huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Deze wijzigingen mogen niet in strijd met de wet zijn, ook indien die geen dwingend 

recht bevat, noch met de statuten. Wijzigingen treden niet in werking dan nadat mededeling wordt 

gedaan op de website of  via digitale post aan alle leden.  

4. De op de club geldende kernwaarden en de gedragscodes zijn: 

• Respect: Respecteer je teamleden, tegenstander en allen die op een andere manier bij het rugby 

betrokken zijn. 

• Discipline: De overwinning vieren we met respect naar de tegenstander toe en als we verliezen dan 

blijft onze houding waardig. 

• Referee: De referee heeft altijd gelijk 

• Integriteit: We verwerpen corruptie, racisme, drugs, geweld en alle andere gevaren voor het rugby. 

We helpen anderen de verleiding te weerstaan. 

• Teamsport: We zetten ons met 100% in tijdens de wedstrijden. Je speelt voor je teamleden, want 

dat doen ze ook voor jou.  

RCBA sluit zich aan bij gedragsprotocol van Rugby Nederland (RN). 

 

Aanmelding van leden  

Artikel 2  

1. Personen, die lid van de vereniging willen worden, dienen zich d.m.v. het invullen van een daarvoor 

bestemd aanmeldingsformulier op de website van de vereniging te wenden tot de ledenadministratie van 

de vereniging.  

2. Een persoon, jonger dan 18 jaar, kan zich uitsluitend met toestemming van zijn wettelijk 

vertegenwoordiger aanmelden. Deze toestemming dient ook op het aanmeldingsformulier te worden 

vermeld.  

3. Het lidmaatschap gaat in nadat;  

• de betrokkene door het bestuur of de algemene ledenvergadering is toegelaten als lid van de 

vereniging;  

• de bondscontributie en de verenigingscontributie voor een jaar zijn voldaan. In geval er voor de 

verenigingscontributie met de penningmeester een termijnbetaling is afgesproken, de eerste 

termijnbetaling is voldaan. 

• de benodigde persoonsgegevens, met een pasfoto, digitaal zijn verstrekt aan de ledenadministratie. 

4. Indien een lid bezwaar heeft tegen de toelating tot het lidmaatschap van een persoon, die zich bij de 

vereniging heeft aangemeld, dient hij dit schriftelijk – met reden omkleed – kenbaar te maken aan het 

bestuur.  

5. Het bestuur beslist, binnen veertien dagen na het indienen van het bezwaar, over de toelating. Ingeval 

van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten. 
6. Ieder lid heeft recht op inzage van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

7. De bestuursleden en de door het bestuur aangestelde vaste club functionarissen, vertrouwenspersoon en 

teammanagers worden door het bestuur bij de bond aangemeld en zijn daarmee lid. 

 

Beëindiging van het lidmaatschap  

Artikel 3  

1. Het lidmaatschap eindigt; 

• door overlijden van het lid;  

• door opzegging door het lid, zoals vermeld in artikel 10 van de statuten;  

• door opzegging namens de vereniging, zoals vermeld in artikel 10 van de statuten;  

• door royement, zoals vermeld in artikel 6 lid 4 van de statuten.  
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2. Het bestuur is verplicht een royement op de website te vermelden, of via digitale post aan de leden 

mede te delen en daarbij het artikel uit de statuten of het huishoudelijk reglement te vermelden dat 

aanleiding geeft tot het royement  

3. Personen, die geroyeerd zijn, kunnen nimmer het lidmaatschap herkrijgen, tenzij rehabilitatie heeft 

plaatsgevonden door de algemene ledenvergadering.  

4. Rehabilitatie moet schriftelijk bij de secretaris van de vereniging worden aangevraagd. Het bestuur 

dient advies te verlenen, waarna de eerstvolgende algemene ledenvergadering over de rehabilitatie 

beslist. Van rehabilitatie wordt melding gemaakt op de website of wordt via digitale post aan de leden 

medegedeeld.  

 

Rechten  

Artikel 4  

1. Onverminderd de rechten, voortvloeiend uit de statuten hebben de leden de volgende rechten:  

• deel te nemen aan trainingen van het team waarin zij zijn ingedeeld. 

• deel te nemen aan wedstrijden van het team waarin zij zijn ingedeeld, indien de trainer daartoe 

akkoord geeft. 

• als toeschouwer toegelaten te worden tot het speelterrein van de vereniging, eventueel tegen 

betaling van het verschuldigde tarief.  

• personen voor te stellen als lid van de vereniging.  

• schriftelijk bezwaar in te dienen tegen voorgestelde leden.  

• zitting te nemen in het bestuur of commissies.  

• kandidaat voor te stellen voor bestuur of commissies.  

• met vijf of meer leden, leden voor te dragen als erelid.  

• voorstellen bij het bestuur in te dienen.  

• te stemmen, indien zij niet geschorst zijn.  

2. Begunstigers hebben de volgende rechten:  

• Als toeschouwer toegelaten te worden tot het speelterrein van de vereniging, eventueel tegen 

betaling van het verschuldigde tarief.  

• Personen voor te stellen als lid van de vereniging.  

• Voorstellen bij het bestuur in te dienen.  

 

Verplichtingen 

Artikel 5  

1. Onverminderd de plichten, voortvloeiend uit de statuten, hebben leden de volgende plichten:  

• hun contributie op de vastgestelde tijden te voldoen.  

• zich op het speelterrein en bij de trainingen en wedstrijden te gedragen volgens de aanwijzingen 

van het bestuur, de aanvoerder, de trainer of een ander daartoe aangewezen persoon.  

• de door het bestuur of de algemene ledenvergadering vastgestelde (on)kosten voor het wassen van 

de sportkleding en het regelen van vervoer aan het bestuur of een daartoe aangewezen 

afgevaardigde te voldoen.  

• bij deelname aan trainingen en wedstrijden behulpzaam te zijn bij het gereedmaken en het 

opbergen van het materiaal.  

• bij wedstrijden de in het reglement voorgeschreven sportkleding te dragen.  

• bij verhindering tot deelname aan wedstrijden hiervan de teammanager zo spoedig mogelijk op de 

hoogte te brengen. Bij voorkeur minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd.  

• adreswijzigingen en wijzigingen van email adres binnen acht dagen aan de ledenadministratie te 

melden.  

• de kosten van moedwillig door hen beschadigde eigendommen van de vereniging, of door de 

vereniging in huur of bruikleen verkregen goederen, te vergoeden. Het bestuur bepaalt of er 

moedwillig beschadiging heeft plaatsgevonden en de te betalen vergoeding.  

• zich correct te gedragen, zoals het een goed sportbeoefenaar betaamt, langs en op het veld. Leden 

dienen zich te gedragen als ambassadeur van de vereniging. Zij brengen op geen enkele wijze de 

vereniging, nochVóó RN of de rugbysport in het algemeen, in diskrediet.  

• Leden ouder dan 17 jaar of ouders, verzorgers c.q. wettelijk vertegenwoordigers van leden in de 

leeftijd tot 18 jaar verplichten zich, als lid of namens het lid,  tot het uitvoeren of assisteren bij 
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voorkomende werkzaamheden, zoals het participeren in het vervoer van het team, meedraaien bij 

hulpdiensten in het clubhuis. 

• Leden hebben toestemming verleend of verplichten zich toestemming te verlenen voor het maken 

van foto’s tijdens rugby trainingen, wedstrijden en/of evenementen en het plaatsen daarvan op 

social media van de vereniging en/of van andere rugby verenigingen aan wie het bestuur namens 

deze leden toestemming kan verlenen. 

2. Het bestuur heeft het recht een lid dispensatie te verlenen van de bovenstaande verplichtingen.  

 

 

Bestuur  

Artikel 6  

1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging en bestaat uit tenminste vijf meerderjarige 

personen. Verkiezing vindt plaats zoals aangegeven in artikel 12 van de statuten is vermeld.  

2. Indien een bestuurslid in de loop van het verenigingsjaar wil aftreden, moet hij dit tenminste twee 

weken van tevoren schriftelijk kennisgeven aan de voorzitter of de secretaris. Treedt de penningmeester 

af, dan draagt hij de kas, de boeken en de bescheiden over aan een door het bestuur aangewezen 

bestuurslid en hij zorgt voor de overdracht van de toegangscode voor het internetbankieren. Voor de 

overdracht dienen de kas en de boeken door de kascommissie te zijn gecontroleerd en in orde 

bevonden.  

 

 

Commissies  

Artikel 7  

1. Het bestuur bepaalt welke commissies, naast de kascommissie, nodig zijn voor de uitvoering van 

bepaalde werkzaamheden, en doet hiervan melding aan de algemene ledenvergadering. De commissies 

kunnen de vereniging niet binden.  

2. De commissies bestaan uit ten minste een voorzitter en twee leden en zo nodig een aantal 

plaatsvervangende leden, die worden benoemd door het bestuur. De leden van de kascommissie 

worden benoemd door de algemene ledenvergadering. 

3. Een van de commissieleden treedt op als secretaris bij commissievergaderingen en maakt notulen. Een 

afschrift van de notulen zendt hij naar het bestuur.  

4. Iedere commissie brengt jaarlijks op de algemene ledenvergadering een verslag van haar 

werkzaamheden uit. 

5. Het bestuur heeft het recht vergaderingen van commissies bij te wonen, met uitzondering van de 

vergadering van de kascommissie. 

6. Het bestuur heeft het recht door commissies genomen besluiten te wijzigen of te vernietigen.  

7. Het bestuur heeft het recht commissieleden, die hun taak niet naar behoren vervullen, voorlopig uit hun 

functie te ontzetten of te ontslaan.  

 

Gebruik van de kantine  

Artikel 8  

1. Na wedstrijden, trainingen en evenementen dient het clubhuis opgeruimd, schoon en veilig te worden 

afgesloten door het laatst vertrekkende team, of verantwoordelijke persoon bij evenementen. 

2. Voor het gebruik van de kantine, anders dan tijdens wedstrijden of trainingen, dient toestemming te 

worden verkregen van het bestuur en dient overleg te worden gepleegd met de kantinecommissie, 

indien deze is gevormd,. 

 

Kostenvergoeding  

Artikel 9  

Het bestuur is bevoegd om leden, die in wedstrijden uitkomen, die het team begeleiden tijdens wedstrijden of die 

aan trainingen deelnemen, met in achtneming van het gestelde in artikel 9 van de statuten, de noodzakelijk 

gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden. Tevens kan het bestuur besluiten om anderen, voor de 

vereniging verrichte diensten, te vergoeden door middel van een vrijwilligersvergoeding. 
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Contributie 

Artikel 10 

1. De vaststelling van de door de leden te betalen contributie en de door de begunstigsters te betalen 

minimum bijdrage geschiedt op een algemene ledenvergadering.  

2. De contributie is verschuldigd in jaarlijkse termijnen en moet bij vooruitbetaling worden voldaan. In 

geval er vooraf met de penningmeester een termijnbetalingen is overeengekomen zal de betaling van de 

termijndelen volgens afgesproken schema, via automatische incasso, worden voldaan. 

3. De leden worden, naar leeftijd, ingedeeld in groepen. Voor iedere groep kan de algemene 

ledenvergadering een verschillende bijdrage vaststellen.  

4. De leden die omhoog of omlaag gedispenseerd worden, zullen de club-contributie betalen behorende 

bij de groep waar ze bij spelen. De bonds-contributie zal in rekening worden gebracht op basis van de 

leeftijd.  

5. Het bestuur heeft het recht een lid dispensatie te verlenen van de betalingen van contributie of een 

gedeelte daarvan, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat.  

 

Verenigingskleuren, sportkleding  

Artikel 11  

Het clubtenue bestaat uit: een rugbyshirt, een rugbybroek en rugbysokken. De uitgangspunten voor het tenue zijn 

de kleuren rood en blauw. Door het bestuur wordt in samenspraak met de technische commissie (hierna TC) de 

keuze voor een tenue gemaakt, waarbij per team voor gebruik van een teamtasmethode (shirts blijven eigendom 

van de club) kan worden besloten. 

 

Het voeren van reclame  

Artikel 12 

Het voeren van reclame op het clubkostuum is verboden, behoudens na toestemming van het bestuur. Het 

bestuur behoeft de goedkeuring achteraf van de algemene ledenvergadering voor het afsluiten van 

overeenkomsten met instellingen uit het bedrijfsleven, die inhouden het dragen van kledingstukken, voorzien van 

reclame, bij evenementen en wedstrijden. Het bestuur heeft het recht dergelijke overeenkomsten af te sluiten, 

met het oogmerk financiële voordelen voor de vereniging te verkrijgen. Op het ontbreken van de goedkeuring 

van de algemene ledenvergadering kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.  

 

Incassokosten  

Artikel 13 

Indien een lid een vergoeding welke hij moet voldoen niet op tijd betaalt is het bestuur bevoegd de 

buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform de wet op incasso kosten (WIK).  

 

Roken 

Artikel 14 

Het is niet toegestaan te roken in het clubhuis, de kleedkamers, het veld en op het sportcomplex. Het is rond het 

sportcomplex alleen toegestaan te roken bij de daarvoor aangewezen rookplekken. Het is niet toegestaan het 

gebied rond het sportcomplex te bevuilen. 

 

Bar en keuken 

Artikel 15 

1. Vóór 13 uur wordt er geen alcohol geschonken op de club..  

2. Barmedewerkers dienen in het bezit te zijn van het verplichte certificaat (zoals: Verantwoord Alcohol 

Schenken).  

3. Binnen de vereniging dienen minimaal twee leden in het bezit te zijn van een diploma Sociale Hygiëne. 

4. Alle leden van 18 jaar of ouder en ouders of verzorgers van jeugdleden verplichten zich tot het 

uitvoeren van bar- en keukendiensten. 

 

 

Prestatieverhogende middelen 

Artikel 16 

1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Bulldogs 

Almere verboden prestatieverhogende middelen en of drugs te gebruiken of in bezit te hebben. 
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2. Het is niet toegestaan onder invloed van verboden prestatieverhogende middelen en of drugs aan Rugby 

Club Bulldogs Almere gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.  

3. Leden dienen zich te houden aan het opgestelde reglement. 

 

Dispensatie 

Artikel 17 

1. Het dispensatiebeleid heeft als belangrijkste bron het Dispensatiereglement voor de Jeugd van Rugby 

Nederland.  

2. Ieder lid kan een verzoek tot dispensatie bij de TC aanvragen, via zijn/haar hoofdtrainer.  

3. Indien de TC positief staat tegenover de dispensatie zorgt het hoofd van de TC voor de aanvraag bij de 

bond. 

4. Leden dienen zich te committeren aan het opgestelde Dispensatiebeleid RCBA. 

 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Artikel 18 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit 

blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in ons 

geval het werken met minderjarigen bij RC Bulldogs Almere. Personen die voor de vereniging als functionaris 

van een jeugdteam optreden dienen een geldige VOG met het bestuur te overleggen.  

 

Slotbepalingen  

Artikel 19  

Indien verschil van mening bestaat over de uitleg of toepassing van enige bepalingen uit dit reglement, geldt de 

interpretatie van het bestuur. In de gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het 

bestuur. Dit reglement treedt in werking op het moment waarop de algemene ledenvergadering zijn goedkeuring 

aan dit reglement geeft.  

 

Bij het vaststellen en goedkeuren van dit huishoudelijk reglementen vervallen alle voorgaande versies. 

Vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 25 september 2020. 

 

 


