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HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAYON ZUID NBB 
 

1. ALGEMEEN 

 

1.1. Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, 

waarvan regeling door deze statuten, of de statuten en reglementen van de NBB wordt 

geëist of waarvan regeling door de Algemene Vergadering wenselijk wordt geacht. 

 

1.2. De bepalingen van dit reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met 

de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, alsmede de 

statuten en reglementen van de NBB. 

 

1.3. Geen lid van het Rayon kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en de 

reglementen, alsmede de bestuursbesluiten en de officiële berichten welke in het officiële 

mededelingenblad zijn bekendgemaakt. 

 

1.4. De Algemene Vergadering kan met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen 

dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, tenzij dispensatiebevoegdheid 

uitdrukkelijk aan het bestuur is toegekend. 

 

1.5. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na een besluit van de 

Algemene Vergadering, genomen met volstrekte meerderheid van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen. 

 

1.6. Elke wijziging in dit reglement wordt door het bestuur ter kennis van de leden gebracht 

door publicatie in het officiële mededelingenblad van Rayon Zuid. 

 

 

2. LIDMAATSCHAP EN LEDEN 

 

2.1    Gewone leden worden onderscheiden in: 

a) zij die worden opgegeven voor 1 juli; 

b) zij die worden opgegeven na 30 juni. 

 

De sub a) genoemde leden zijn contributieplichtig met terugwerkende kracht tot het begin 

van het verenigingsjaar waarin de aanmelding heeft plaats gehad. 

De sub b) genoemde leden zijn contributieplichtig met ingang van het op de aanmelding 

volgende verenigingsjaar en wel voor dat gehele jaar. 

 

2.2 Voor nieuwe clubs bepaalt het bestuur per geval wanneer de contributie ingaat. 

 

2.3   Buitengewone leden worden onderscheiden in: 

 

a) zij die als buitengewoon lid worden aangemeld door de club, waarvan zij in dezelfde 

hoedanigheid lid zijn; 

b) zij die uitsluitend buitengewoon lid zijn van het Rayon. 
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3. Bestuur 

 

3.1. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of tenminste 

twee der overige bestuursleden. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen dient een 

meerderheid van de bestuursleden aanwezig te zijn. 

 

3.2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van 

stemmen beslist de voorzitter. 

 

3.3. Het bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks voor 1 oktober worden gepubliceerd: 

a) de namen en adressen van de bestuursleden; 

b) de namen en adressen van de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van 

de NBB en de eerste vijf op de lijst voorkomende plaatsvervangende 

afgevaardigden; 

c) de samenstelling van de bestuurscommissies en die van de commissies door de 

Algemene Vergadering benoemd, alsmede de adressen; 

d) de namen van de erkende clubs alsmede de naam en het adres van het secretariaat 

van de betreffende clubs. Elke wijziging in de hierboven bedoelde gegevens dient 

ten spoedigste te worden gepubliceerd in het officiële mededelingenblad. 

 

3.4. De voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt het Rayon bij voorkomende 

gelegenheden. Hij heeft het recht beslissingen te nemen, indien in het bestuur de 

stemmen staken. Het bestuur bepaalt, wie de voorzitter bij voorkomende gelegenheden 

vervangt; de plaatsvervanger treedt in alle rechten en plichten van de voorzitter. 

 

3.5. De secretaris voert de briefwisseling en draagt zorg voor de notulen van de Algemene 

Vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij is verplicht van alle uitgaande stukken een 

afschrift te bewaren. Aan de Algemene Vergadering brengt hij verslag uit van de 

werkzaamheden over het afgelopen verenigingsjaar. Het bestuur bepaalt, wie de secretaris 

bij voorkomende gelegenheden vervangt; de plaatsvervanger treedt in alle rechten en 

plichten van de secretaris. 

 

3.6. De penningmeester is belast met het beheer over de gelden en houdt de administratie 

hiervan bij. Hij doet de uitgaven die zijn goedgekeurd door het bestuur bij voorkeur door 

overschrijving per bank of giro. Voor betalingen per kas, moet door hem een voor 

ontvangst getekend bewijsstuk worden geëist.  Hij is voor de onder zijn beheer zijnde 

gelden persoonlijk aansprakelijk. Hij is voor het beheer verantwoording verschuldigd aan 

het bestuur en aan de Algemene Vergadering, aan welke hij jaarlijks het financieel verslag 

uitbrengt. Het bestuur bepaalt, wie de penningmeester bij voorkomende gelegenheden 

vervangt; de plaatsvervanger treedt in alle rechten en plichten van de penningmeester. 

 

3.7. De competitieleider is belast met de leiding van de competitie, georganiseerd door het 

Rayon. Hij is tevens voorzitter van de wedstrijdcommissie. De organisatie en uitvoering van 

bepaalde competities kan gedelegeerd worden aan een of meerdere leden van de 

wedstrijdcommissie. 

 

3.8. De overige bestuursleden vervangen de voorzitter, secretaris, penningmeester en 

competitieleider, wanneer daartoe door het bestuur wordt besloten en vervullen de 

overige taken, die hun door het bestuur worden toegewezen. 
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3.9. Aan de leden van het bestuur worden de kosten, die zij voor de uitoefening van hun taak 

hebben moeten maken, vergoed. Maximale vergoedingen en wijze van indiening van de 

declaraties wordt via bestuursbesluit geregeld en gepubliceerd in het officiële 

mededelingenblad. 

 

 

4. COMMISSIES 

 

4.1. Het bestuur kan commissies benoemen met een uitvoerende, onderzoekende, adviserende 

of informatieve taak. Het bestuur benoemt jaarlijks in ieder geval de volgende commissies: 

a) de jeugdcommissie; 

b) de commissie basketball ontwikkeling; 

c) de scheidsrechterscommissie; 

d) de commissie opleidingen; 

e) de wedstrijdcommissie; 

f) de reglementscommissie 

g) de protestcommissie (gewijzigd AV 12-11-05). 

Deze commissies kunnen bepaalde delen van hun taak doen uitvoeren door 

subcommissies. 

 

4.2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks de financiële commissie. Daarnaast heeft de 

Algemene Vergadering de bevoegdheid andere commissies te benoemen, met dien 

verstande, dat een door haar benoemde commissie met een uitvoerende taak, zich niet 

kan bewegen op terreinen, waarop een door het bestuur benoemde commissie werkzaam 

is (gewijzigd AV 12-11-05). 

 

4.3. Taken, bevoegdheden en werkwijze van een commissie, voorzover deze niet zijn bepaald 

door statuten of reglementen, worden bepaald door het orgaan waardoor de commissie is 

benoemd. 

 

4.4. Van de instelling van een nieuwe commissie wordt kennis gegeven in het officiële 

mededelingenblad, onder vermelding van: 

a) taken, bevoegdheden en werkwijze; 

b) namen en adressen der commissieleden, met vermelding van door hen te bezetten 

functie. 

 

4.5. Indien door het bevoegde orgaan de taken, bevoegdheden en werkwijze worden gewijzigd, 

zal het bestuur de nieuwe tekst daarvan publiceren in het officiële mededelingenblad. 

Daarnaast zal het bestuur alle wijzigingen met betrekking tot de samenstelling van de 

commissies of tot haar leden publiceren in het officiële mededelingenblad. 

 

4.6. Ontbinding van een commissie is voorbehouden aan het orgaan dat de commissie heeft 

benoemd. 

 

4.7. Tot leden van een commissie kunnen slechts meerderjarige leden van de NBB worden 

benoemd, die voldoen aan hetgeen in dit reglement is vermeld met betrekking tot 

onverenigbaarheid van functies. 
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4.8. De leden van een commissie worden benoemd voor een periode als omschreven in 

reglement of besluit. Zij zijn herbenoembaar, tenzij anders is vastgesteld. 

 

4.9. Indien een lid van een door de Algemene Vergadering benoemde commissie tussentijds 

bedankt, dan wijst die commissie zelf een plaatsvervanger aan, die tot de eerstvolgende 

Algemene Vergadering de vakante plaats inneemt. 

 

4.10. Vergaderingen van commissies worden bijeengeroepen door de voorzitter van de 

commissie of tenminste twee van de overige leden. 

 

4.11. Besluiten van commissies worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij 

staken van de stemmen beslist de voorzitter van de commissie. 

 

4.12. Voor de kosten van de commissies wordt door de Algemene Vergadering op de begroting 

een bedrag vastgesteld. De commissies mogen dit bedrag slechts met goedkeuring van het 

bestuur besteden. 

 

4.13. Aan de leden van de commissies worden de onkosten vergoed, die zij voor de uitoefening 

van hun taken hebben moeten maken. Maximale vergoedingen en wijze van indienen van 

de declaraties wordt via bestuursbesluit geregeld en gepubliceerd in het officiële 

mededelingenblad. 

 

4.14. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering van de 

werkzaamheden van de door het bestuur benoemde commissies. De verantwoordelijkheid 

voor deze werkzaamheden ligt bij het bestuur. 

 

4.15. De door het bestuur benoemde commissies houden het bestuur op de hoogte van hun 

activiteiten. Zij doen het bestuur tijdig opgave van datum en plaats van te houden 

vergaderingen. Leden van het bestuur kunnen deze vergaderingen bijwonen. Een afschrift 

van de notulen van deze vergaderingen wordt gezonden naar de secretaris van het 

bestuur. 

 

4.16. Financiële Commissie: 

a) Samenstelling, wijze van benoeming en taak van de commissie worden geregeld in 

art. 5.9. van de statuten. 

b) Leden van de commissie kunnen maximaal drie opeenvolgende jaren zitting hebben 

in de commissie. 

c) Jaarlijks treedt minimaal een lid van de commissie af. 

d) De commissie kan zonodig, na overleg met het bestuur, zich voor rekening van het 

Rayon doen bijstaan door een deskundige. 

 

4.17 Protestcommissie: 

a) De commissie bestaat uit minimaal 3 leden en minimaal 3 plaatsvervangende leden. 

De leden worden benoemd door het bestuur voor de duur van drie jaar. Jaarlijks 

treedt minimaal een derde deel van het aantal leden van de commissie af. 

b) De commissie heeft tot taak uitspraak te doen in geval van technische protesten in 

wedstrijden georganiseerd door fo namens het bestuur conform de procedure 

voorzien in hoofdstuk D van het wedstrijdreglement. 
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c) De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering. 
(gewijzigd AV 12-11-05) 

 

 

5. KERNEN 

 

5.1. Het Rayon kent kernen, die worden ingesteld en opgeheven door het bestuur. Een kern is 

een organisatorische eenheid binnen het Rayon ten behoeve van de basketbal activiteiten 

in een geografisch bepaald gebied, waarvan de grenzen worden vastgesteld door het 

bestuur. 

 

 

6. ALGEMENE VERGADERINGEN EN AFGEVAARDIGDEN 

 

6.1. Het bestuur deelt via het officiële mededelingenblad de datum alsmede de voorlopige 

agenda van de Algemene Vergadering mede. Deze aankondiging geschiedt tenminste 4 

maanden voorafgaande aan de datum van de Algemene Vergadering. Tevens wordt 

bekend gemaakt de datum tot waarop voorstellen voor de Algemene Vergadering kunnen 

worden ingediend. Op een later tijdstip volgt de officiële oproeping en publicatie van de 

agenda met in achtneming van de in artikel 6.4. van de statuten genoemde termijn van 4 

weken. 

 

6.2. De ter vergadering te behandelen stukken worden tegelijk met de officiële oproeping 

toegezonden aan de leden van het bestuur, aan de clubs, aan de leden van de commissies 

en aan de ereleden. Tevens worden deze stukken toegezonden aan het bestuur van de 

NBB en de afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden van Rayon Zuid naar de 

Algemene Vergadering van de NBB. 

 

6.3. Voorstellen voor de agenda van de Algemene Vergadering dienen 2 maanden na publicatie 

van de datum en de voorlopige agenda van de Algemene Vergadering bij het bestuur te zijn 

ingediend. Deze voorstellen kunnen worden gedaan door het bestuur, de clubs en leden 

van de commissies benoemd door de Algemene Vergadering. 

 

6.4. Bij een schriftelijk stemming zijn ongeldig de stembiljetten die naar het oordeel van de 

voorzitter van het stembureau: 

− blanco zijn; 

− zijn ondertekend; 

− onleesbaar zijn; 

− een persoon niet duidelijk aanwijzen; 

− de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld; 

− voor een verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; 

− meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 

 

6.5. De telling van de uitgebrachte stemmen geschiedt door een stembureau, bestaande uit 

een voorzitter en twee leden, dat door de voorzitter ter vergadering wordt benoemd en 

eventueel wordt bijgestaan door een lid van het rayonbureau. 
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6.6. Een stemming mag niet tot doel hebben uit te maken, welke van twee of meer voorstellen 

verkieslijk is. Over elk voorstel wordt in volgorde van indiening gestemd, tenzij een later 

ingediend voorstel naar mening van de voorzitter van verdere strekking is dan een vorig, in 

welk geval  het later ingediend voorstel de voorrang heeft. 

 

6.7. Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het voorstel in 

stemming en wel in volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amendement, naar 

de mening van de voorzitter, van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het later 

ingediende amendement de voorrang heeft. 

 

6.8. Als amendement mag slechts beschouwd worden datgene, wat wijziging in bijzonderheden 

beoogt, zonder de grondgedachte van het voorstel aan te tasten, dit uitsluitend ter 

beoordeling van de voorzitter. 

 

6.9. Een Algemene Vergadering is rechtsgeldig als deze voldoet aan het bepaalde in artikel 6.2. 

of 6.19. van de statuten van Rayon Zuid. 

 

6.10. Als peildatum voor het aantal leden dat lid is van een club, op basis waarvan het aantal 

stemmen wordt bepaald dat door de afgevaardigde van de club op de Algemene 

Vergadering van het Rayon mag worden uitgebracht, geldt 1 januari van het 

desbetreffende jaar. Voor een nieuwe club geldt als peildatum, de datum waarop deze club 

door de NBB is erkend. 

 

6.11. De afgevaardigde van een club naar de Algemene Vergadering moet in het bezit zijn van 

een verklaring, waaruit blijkt dat hij die club vertegenwoordigt. 

 

6.12. Aan de afgevaardigden die een Algemene Vergadering hebben bijgewoond, worden de 

reiskosten, laagste klasse van het gebruikelijke vervoermiddel vergoed. De wijze van 

indiening van declaraties wordt via bestuursbesluit geregeld en gepubliceerd in het 

officiële mededelingenblad. 

 

6.13. Een vereniging die niet op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd is, kan worden 

beboet met ƒ 25,=. 

 

6.14. De volgens artikel 6.3. van de statuten van Rayon Zuid te kiezen afgevaardigden en 

plaatsvervangende afgevaardigden worden gekozen voor de eerstvolgende najaars en 

daarop volgende voorjaars Algemene Vergadering van de NBB. 

 

6.15. De voorzitter van het bestuur is de eerste afgevaardigde naar de Algemene Vergadering 

van de NBB. Van de overige te kiezen afgevaardigden dient er minimaal een in ieder kern 

woonachtig te zijn. 

 

 

7. RAYONBUREAU 

 

7.1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot instelling van een rayonbureau, dat wordt 

gevormd door een rayonadministrateur en eventueel meerdere personen, die voor hun 

werkzaamheden door het Rayon kunnen worden betaald. 
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7.2. Het bestuur benoemt en ontslaat het personeel van het rayonbureau en stelt de 

salarisregeling en arbeidsvoorwaarden vast. Personeelsleden van het rayonbureau kunnen 

geen lid zijn van het bestuur, of van commissies van het Rayon, noch voor een club 

optreden als afgevaardigden en geen afgevaardigden zijn naar de Algemene Vergadering 

van de NBB. 

 

7.3. Het bestuur stelt vast welke werkzaamheden door het rayonbureau worden uitgevoerd en 

houdt hierop toezicht. 

 

7.4. De dagelijkse leiding van het rayonbureau berust bij de rayonadministrateur. Bij de door 

het rayonbureau uit te voeren werkzaamheden, blijft de functionaris onder wie de 

werkzaamheden ressorteren hiervoor verantwoordelijk. 

 

 

8. MEDEDELINGENBLAD 

 

8.1. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt uitgegeven het officiële 

mededelingenblad van Rayon Zuid. 

 

8.2. Dit blad wordt gratis toegezonden aan: 

− de leden van het bestuur; 

− de clubs (in drievoud); 

− de leden van de commissies; 

− de afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden naar de Algemene 

Vergadering van de NBB; 

− de ereleden en leden van verdienste van Rayon Zuid; 

− het bestuur van de NBB. 

 

8.3. Door anderen dan de hiervoor genoemden kan om toezending worden gevraagd, waarvoor 

zij een door het bestuur vast te stellen bedrag dienen te betalen. Indien om toezending van 

meer exemplaren wordt gevraagd, is bovenstaande van overeenkomstige toepassing. 

 

8.4. Het bestuur bepaalt de inhoud en verschijningsdata. 

 

 

9. ONVERENIGBARE FUNCTIES 

 

9.1. Leden van het rayonbestuur kunnen geen lid zijn van het bestuur van een club. In 

bijzondere gevallen kan het rayonbestuur ontheffing van deze bepaling verlenen. 

 

9.2. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van de protestcommissie en de financiële 

commissie. 

 

9.3. Leden van de financiële commissie kunnen geen lid zijn van een andere commissie. 

 

9.4. Leden van de wedstrijdcommissie en leden van de scheidsrechterscommissie kunnen geen 

lid zijn van de protestcommissie. Meerdere leden van een club kunnen niet deel uit maken 

van de protestcommissie. 
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9.5. Personeelsleden van het rayonbureau kunnen geen lid zijn van het bestuur, van de 

commissies, noch voor een club optreden als afgevaardigden naar een Algemene 

Vergadering van het Rayon, en geen afgevaardigde zijn naar een Algemene Vergadering 

van de NBB. 

 

 

10. BEROEPSPROCEDURES 

 

10.1 Tegen beslissingen en/of maatregelen van de in artikel 4.1. bedoelde subcommissies kan 

binnen 3 weken na bekendmaking hiervan gereclameerd worden bij de commissie 

waaronder de betreffende subcommissie ressorteert. Een eventuele reclame schorst de 

beslissing c.q. maatregel niet op tenzij de betreffende subcommissie anders beslist. 

 

10.2 Tegen beslissingen en/of maatregelen van een commissie, met uitzondering van 

commissies van de Algemene Vergadering, kan binnen 3 weken na bekendmaking hiervan 

gereclameerd worden bij het bestuur. Een eventuele reclame schort de beslissing c.q. 

maatregel niet op tenzij de betreffende commissie anders beslist. 

 

10.3 Tegen beslissingen en/of maatregelen van het bestuur kan binnen 3 weken na 

bekendmaking hiervan gereclameerd worden bij dit bestuur. Een eventuele reclame schort 

de beslissing of maatregel niet op tenzij het bestuur anders beslist. 

 

10.4 Indien het bestuur in een beroepszaak uitspraak heeft gedaan is beroep hiertegen 

uitsluitend mogelijk bij de Commissie van Beroep van de NBB. 

 

 

11. SLOTBEPALINGEN 

 

11.1. In alle gevallen waarin dit reglement, andere reglementen, de statuten of de wet niet 

voorzien, beslist het bestuur. 

 

11.2. Leden van het bestuur en van commissie hebben vrij toegang tot alle door het Rayon 

uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden en tot vriendschappelijke wedstrijden. 

 

11.3. Het bestuur kan op verzoek van een club ontheffing verlenen op het bepaalde in artikel 

11.2.. Deze ontheffing wordt gepubliceerd in het mededelingenblad. 

 

11.4. Iedere club van het Rayon is verplicht tenminste een exemplaar van de statuten en 

reglementen van Rayon Zuid in haar bezit te hebben. Een gratis exemplaar van de statuten 

en reglementen wordt verstrekt aan: 

a) de leden van het bestuur; 

b) de leden van de commissies; 

c) de afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden van het Rayon naar de 

Algemene Vergadering van de NBB. 

 

11.5. Als aparte hoofdstukken zijn aan dit Huishoudelijk Reglement toegevoegd 

 -daar integraal deel uitmakend-: 

− het wedstrijdreglement; 

− alle door bestuur of Algemene Vergadering vastgestelde procedures. 
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11.6. Aan dit reglement is als bijlage toegevoegd een overzicht van alle administratieve heffingen 

die op grond van dit reglement bestaan. 

 

11.7. Deze bijlage wordt jaarlijks in het mededelingenblad gepubliceerd. 

 


