HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT van V.Z.O.S
Art. 1

HET DAGELIJKS BESTUUR

a)

De voorzitter leidt de vergaderingen en voert het dagelijks beheer, bij diens afwezigheid de secretaris, zijnde
waarnemend voorzitter. Ingeval secretaris waarnemend voorzitter is, wijst die een notulist aan.
De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en het opmaken van de notulen van de
vergadering. Jaarlijks doet hij / zij verslag van de door hem / haar verrichte werkzaamheden.
De penningmeester is belast met het beheer van de gelden. Hij / zij doet jaarlijks rekening en verantwoording over
het afgelopen verenigingsjaar Bij betalingen per project welke de € 4500, = te boven gaan, is vooraf overleg met
de overige leden nodig (Algemene ledenvergadering).

b)
c)

Art. 2

KASCOMMISSIE
De rekening en verantwoording, benevens de bescheiden van de penningmeester worden jaarlijks door een, deze
tijdens de Algemene jaarvergadering te benoemen kascontrolecommissie van minimaal 2 leden (+ 1 reserve)
gecontroleerd, waarvan verslag tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Art. 3

KANDIDAATSTELLING VOOR EEN BESTUURSFUNCTIE

a)

c)

De kandidaatstelling voor het bestuur dient schriftelijk te geschieden, binnen een door het bestuur te bepalen
termijn en men moet meerderjarig zijn.
De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een bereidverklaring van de kandidaat om na eventuele verkiezing
(direct) in het bestuur plaats te nemen. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan kan staande de vergadering
een lid voor een functie zich melden, mits met goedkeuring van de aanwezige leden.
Men kan zich niet kandidaat stellen indien een echtgenoot (note) of partner reeds zitting heeft in het bestuur.

Art. 4

ROOSTER VAN AFTREDEN

a)
b)

Jaarlijks treden, naar een door het bestuur opgesteld rooster, twee leden van het bestuur af.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 5

VERGADERINGEN

a)
b)

Het bestuur kan een bestuursvergadering beleggen, zo vaak zij dit nodig acht.
Op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 (ééntiende) van de gewone leden moet het bestuur een
ledenvergadering beleggen, uiterlijk 14 (veertien) dagen na dit verzoek.
Deze 1/10 (ééntiende) of meer van de gewone leden moeten dit schriftelijk verzoek mede ondertekenen en in dit
verzoek hun grieven en/of voorstellen duidelijk kenbaar maken.
Stemgerechtigd zijn de leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Niet geschorste leden hebben toegang tot
de vergadering en hebben daar ieder een (1) stem. Stemmen bij volmacht is beperkt tot een (1) machtiging per
aanwezig lid.
Leden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar nog niet
hebben bereikt.

b)

c)
d)

e)

Art. 6

COMMISSIES

a)
b)
c)

Alleen het bestuur kan commissies benoemen of opheffen bij niet functioneren.
Deze commissies zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur.
Gelden en/of bescheiden die onder hun beheer komen blijven bezit van de vereniging.

Art. 7

LIDMAATSCHAP NEDERLANDSE HANDBOOGBOND

a)
b)
c)

V.Z.O.S., en al haar leden moeten lid zijn van de N.H.B. te Rosmalen.
Vereniging en leden mogen niet in strijd handelen met de statuten van de N.H.B. te Rosmalen.
Het verenigingsjaar van handboogschietvereniging V.Z.O.S. loopt van 1 januari tot 31 december.
Opzeggingen dienen voor 1 december in ons bezit te zijn, anders verplicht men zich tot het betalen van
een heel jaar (bonds)contributie.

Art. 8

KONING EN KEIZER SCHIETEN

a)

Het Koningschieten vindt elk jaar op de eerste zondag van april plaats tenzij dit op een feestdag valt. Daarvoor
dienen 2 x 30 (dertig) pijlen te worden verschoten, deze worden op een afstand van 18 M1, voorafgegaan door 6
proefpijlen. Er wordt gebruik gemaakt van de tijdregistratie.
Deze verschieting staat ook open voor compound - en longbowschutters. De hoogste schutter krijgt dan de titel
Hertog(in) of resp. de titel Baron(es).
Indeling van de banen vindt vlak voor de wedstrijd plaats door loting.
De hoogste (heren senior) recurveschutter van deze verschieting ontvangt het koningskruis, daarnaast krijgt de
hoogste (dame senior) recurveschutster de titel Koningin, en de hoogste junior de titel Prins of Prinses. Deze
dragen het weer over aan hun opvolgers (-sters) en ontvangen een herinneringsmedaille.
Wanneer een lid voor de derde maal achtereenvolgend Koning, Koningin of Prins(es) wordt is hij / zij Keizer,
Keizerin of Kroonprins(es), totdat een ander deze prestatie evenaart.
Indien een Koning(in), dan wel een Prins(es) voor de derde maal achtereenvolgens zijn / haar prestatie evenaart,
wordt men tijdens de eerstvolgende koningsverschieting gehuldigd en ontvangt dan de keizer(in) of
kroonprinsbokaal.

b)
c)

d)
e)
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f)

i)

Indien bij deze verschieting twee of meer schutters (-sters) gelijk eindigen in punten, dan zal er een nakamp
plaatsvinden met series van 2 keer 3 (drie) pijlen totdat er een beslissing valt. Bij deze nakamp schieten de
schutters (-sters) op hun eigen baan.
De keizer(in) promoveert de Koning(in), bij diens ontstentenis de voorzitter.
De Keizer(in) en Kroonprins(es) kunnen alleen buiten mededingen aan het Koningschieten deelnemen en blijven
buiten alle klasseringen.
Het Koningskruis en Koningsscepter blijven eigendom van de vereniging en zijn onvervreemdbaar.

Art. 9

CLASSIFICATIES EN RECORDS

a)

V.Z.O.S. kent de volgende classificaties:
1. Meesterschutter
recurve
bij 240 punten
2.
Longbow
bij 200 punten
3.
Compound
bij 250 punten
Dit berekend over 30 (dertig) pijlen op de of 18 M1 danwel de 25 M1
Men kan maar éénmaal de titel Meesterschutter behalen
Records mogen alleen erkend worden als er tenminste 10 schutters, incl. een bestuurslid tijdens de
clubverschieting van de gehele verrichting getuige waren en dit alleen bij een eerste partij.
Een schutter (ster) die een record aantal punten heeft geschoten, dient onmiddellijk na deze verrichting zijn / haar
scorelijst in te leveren bij de wedstrijdleider of diens vervanger.

g)
h)

b)
c)

Art. 10

GEBRUIK VAN DE SCHIETBANEN

a)

Binnenbaan
Onverantwoordelijk gedrag door een schutter, waarbij personen of hun bezittingen in gevaar
worden gebracht worden niet getolereerd. Het is niet toegestaan een pijl op de boog te zetten, zolang er zich nog
personen tussen de schietlijn en de doelen bevinden Het is niet toegestaan een uitgetrokken boog op iemand te
richten, zelfs wanneer er geen pijl op de boog zit.
Buitenbaan
Tijdens de cluburen is de buitenbaan toegankelijk voor alle schutters die hun limiet hebben
gehaald (RC 240, LB 200 en CP 250). Degene die deze limiet niet hebben, mogen alleen onder begeleiding van
een sleutelhouder oefenen. (Longbowschutters mogen alléén op de losse bok schieten.)
Buiten de cluburen is de buitenbaan alleen toegankelijk voor sleutelhouders.
Sleutelhouder is diegene die van het bestuur de goedkeuring hebben gekregen om van de buitenbaan gebruik te
maken (Fita schutters en/of schutters die aangeven extra te moeten trainen, i.v.m. door de NHB georganiseerde
wedstrijden) en minimaal de leeftijd van 16 jaar hebben. Jeugdschutters die moeten trainen voor buitenwedstrijden
mogen gebruik maken van de buitenbaan onder begeleiding van een sleutelhouder.
Indien een niet sleutelhouder buiten de cluburen wil trainen dient men een sleutelhouder te raadplegen, om
gezamenlijk met de sleutelhouder de buitenbaan te betreden.
De sleutelhouders mogen leden verbieden om van de buitenbaan gebruik te maken, indien zij dit als
onverantwoordelijk beoordelen.
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade, zowel lichamelijk als materieel.
Het bestuur is gerechtigd de buitenbaan te sluiten indien zij, dan wel onderhoud aan de buitenbaan willen
plegen, dan wel het onverantwoordelijk achten om tijdens wedstrijden van de buitenbaan gebruik te
maken.

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

Art. 11

BUITENBAAN

a)

d)

Een ieder die gebruik maakt van de buitenbaan dient de vlaggen op de daartoe bestemde plaatsen te hangen, de
ketting op te hangen en alle deuren af te sluiten!
De buitenbanen zijn en blijven oefenbanen en mogen maar door een beperkt aantal schutters betreden worden,
dit i.v.m. de veiligheid en verordeningen.
Fita-schutters hebben voorrang, niet Fita-schutters dienen zich in redelijk overleg aan te passen of kunnen
eventueel gebruik te maken van de losse bok.
Schades of vernielingen dienen onverwijld aan het bestuur gemeld te worden.

Art. 12

SLEUTEL VOOR DE BUITENBANEN

b)
c)

Indien men aangeeft buiten de uren dat de vereniging geopend is te moeten en willen trainen, is (indien men aan
de voorwaarden voldoet) een sleutel tegen een borgsom verkrijgbaar. Alle extra kosten voor de buitenbanen
worden op basis van nacalculatie doorberekend aan de sleutelhouders.

Art. 13

SCHOONMAAKROOSTER

a)

Elk lid van V.Z.O.S. is verplicht minimaal 1 maal per jaar, volgens een jaarlijks publiek gemaakt rooster, te
assisteren bij het schoonmaken van het gebouw. Onderling ruilen is alleen mogelijk met medeweten van de
schoonmaakcommissie.
Vrijstelling hiervan hebben de bestuursleden en/of degenen die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk maken.
(dit ter beoordeling van het bestuur).
Een ieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt, verplicht zich een boete of een afkoopsom te betalen van €
14, = (mei 2000).

b)
c)

Art. 14

CLUBKLEDING
Het bestuur acht het wenselijk om een V.Z.O.S. clubshirt en evt. witte broek / rok te dragen bij deelname van een
door de N.H.B. of F.I.T.A. georganiseerde wedstrijden Dit met uitzondering van de jeugd-, longbow- of
compoundklasse, echter mits de naam van de vereniging V.Z.O.S. wordt vermeld. Uitgezonderd zijn de schutters
die van de N.H.B. andere instructies hebben gekregen.
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Art. 15

JEUGDBELEID
Nog te bepalen.

Art. 16

WEDSTRIJDEN
Het bestuur van V.Z.O.S. behoudt zich het recht voor om schutters die voor een door de vereniging
georganiseerde wedstrijd hadden ingeschreven, maar echter zonder berichtgeving verstek lieten gaan, dan wel de
wintercompetitie niet uitschoten dit zonder gegronde redenen, uit te sluiten voor de volgende wedstrijd, dan wel
voor de volgende wintercompetitie. Indien er te weinig inschrijvingen zijn op een door de vereniging
georganiseerde wedstrijd wordt deze van de kalender afgehaald, dit uitgezonderd het Koningschieten.

Art. 17

ALCOHOLGEBRUIK

a)
b)

Voor en tijdens de eerste wedstrijd/training wordt er geen alcohol geschonken, dit geldt voor alle schutters en nietschutters.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine of elders op het
terrein van de vereniging. Alcoholmisbruik wordt niet toegestaan, het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid, die
ontstaat door overmatig alcoholgebruik, van de hand.

Art. 18

ROOKVERBOD
Het roken in het gebouw is verboden. Dit volgens het beleid van de N.H.B. en de door de overheid opgestelde
regels.

Art. 19

AANSPRAKELIJKHEID
Nimmer zal een lid de vereniging in rechte kunnen aanspreken.

Art. 20

SLOTBEPALING
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten, opgesteld d.d. 9 mei 1979, in alle overige
gevallen beslist het bestuur.
Huishoudelijk reglement vastgesteld en bekrachtigd tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, d.d.
28 juni 2013

HET BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Joop Visser
Anja van Straaten
Fieke Backx
Ron Heilig
Bo Rijvers
Roy van Liempt
Harm DHondt

Wedstrijdleiding
Onderhoud
PR
Inkoop

Namens het bestuur:
Naam:
Handtekening:

Namens de leden
Naam:
Handtekening:
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