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1.

Algemeen

1.1

Dit huishoudelijk reglement is van "Beach Volley Club Groningen", verder te
noemen BVCG.
Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Het beach seizoen loopt van 27 april tot 30 september.
In principe wordt twee keer per jaar een ALV gehouden, waarop de algemene
gang van zaken, de financiële verantwoording en de toekomstplannen worden
besproken. Bij te nemen ALV besluiten wordt beslist bij meerderheid van
stemmen.

1.2
1.3.
1.4.

2.

Het bestuur

2.1

Naast de in functie gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester (het
dagelijks bestuur) bestaat het bestuur tenminste nog uit iemand ten behoeve van
de PR, multimedia, activiteiten en sportzaken.
Alle denkbare (statutair vastgelegde) taken en activiteiten vallen onder
rechtstreekse verantwoordelijkheid van één van de bij 2.1 genoemde
bestuursleden en/of commissies. Dit geldt echter niet voor de Kascommissie,
welke zelfstandig is en wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering
(ALV).
De penningmeester is zelfstandig bevoegd tot het doen van betalingen van
rekeningen tot een bedrag van € 2.000 per rekening. Indien hoger dient een
tweede bestuurslid mee te tekenen.
Elk jaar stelt BVCG, indien de financiële situatie het toelaat, een bedrag per
bestuurslid beschikbaar voor een bestuursavondje.

2.2

2.3

3.

Soort leden

3.1

3.3

BVCG kent verschillende soorten leden:
• Senioren
• Junioren: Op 27 april 17 jaar of jonger
Het soort lidmaatschap voor de leden is gelijk, er zal echter verschil zijn in de
contributie.
Naast gewone leden kent BVCG Founding Friends.

4.

Lidmaatschap

4.1

Een lid heeft zich officieel aangemeld op het moment dat de ledenadministratie
het aanmeldingsformulier volledig ingevuld heeft ontvangen en er via de
webshop online betaald is.
Een lid mag gebruik maken van de velden als hij zich heeft aangemeld en het
lidmaatschapsgeld heeft betaald.
Bij de start van het nieuwe seizoen dient de contributie op de gebruikelijke
manier te worden betaald. Gebeurt dat niet dan wordt het lidmaatschap als
beëindigd beschouwd.

3.2

4.2
4.3
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5.

Contributie

5.1

Voor aanvang van het nieuwe seizoen (uiterlijk maart) wordt de hoogte van de
contributie op de website van BVCG vermeld. Deze wordt in de ALV daarvoor
vastgesteld.
In alle niet geregelde gevallen beslist de penningmeester naar redelijkheid en
billijkheid.

5.2

6.

Donateurschap

6.1

Donateurs zijn personen (of organisaties) welke niet actief deelnemen aan het
volleybal bij BVCG, maar BVCG wel jaarlijks financieel steunen met een bedrag
van minimaal € 25.
Donateurs mogen (tegen betaling van de inschrijfkosten) meedoen met alle
activiteiten welke worden georganiseerd door de Activiteitencommissie, zoals bv.
toernooien en de nieuwjaarsborrel.
Founding Friends: FF zijn een bijzondere vorm van donateurs. Zij hebben de
vereniging een bedrag van minimaal € 1.000 uitgeleend en hebben toegezegd
dat bedrag in 5 jaarlijkse lijfrente-termijnen kwijt te schelden. Aan Founding
Friends kunnen door het bestuur specifieke, niet op geld waardeerbare rechten
worden toegekend.
Donateurs kunnen BVCG ook eenmalig ondersteunen. Eenmalige donateurs
kunnen aan de ondersteuning geen rechten ontlenen.

6.2

6.3

6.4

7.

Training

7.1

Het trainingsaanbod wordt elk seizoen in het eerste kwartaal op de
website van BVCG geplaatst.

8.

Huisregels Coendersbeach

8.1

De huisregels van de Gemeente Groningen zijn op het park van toepassing. Deze
zijn bij de ingangen op de borden vermeld.

9.

Reserveringsreglement

9.1

Het reserveren van velden door leden kan uitsluitend via de website van BVCG.
Niet leden kunnen middels e-mail een verzoek voor veldhuur indienen. De kosten
worden jaarlijks in het eerste kwartaal vastgesteld en gepubliceerd.

10.

Verhuur van velden aan derden

10.1

De velden kunnen worden verhuurd aan individuele personen, instanties, scholen,
geassocieerde verenigingen en andere belanghebbenden.
Huren van een veld kost:
Op werkdagen van 9-18 uur:
€ 15 per veld per uur
Alle overige uren
€ 25 per veld per 1,5 uur
Het staat het bestuur vrij in voorkomende gevallen om haar moverende redenen
van dit reglement af te wijken.

10.2
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11.

Geassocieerde zaalvolleybalverenigingen

11.1

Geassocieerd vanaf het eerste uur zijn Oryx en Oranje Nassau
ZVV hebben een financiële regeling met BVCG. De voorwaarden worden in
onderling overleg vastgesteld. In principe gelden de volgende uitgangspunten:
De ZVV leent aan BVCG renteloos een bedrag van € 10 per zaallid. Terugbetaling
na 2022 in 5 jaar.
Als alternatief brengt de ZVV Founding Members of Founding Friends aan. Per FM
of FF wordt € 350 op de lening in mindering gebracht. Als het maximum aantal
Founding Members is bereikt, zoals vermeld in artikel 6.3, vervalt dit alternatief.
Een ZVV kan ook jaarlijks een bedrag van € 1,50 per zaallid betalen aan BVCG.

11.2

Rechten ZVV’s:
Een ZVV heeft recht op gebruik van velden gedurende het beach seizoen op een
eigen verenigingavond.
In principe krijgt een ZVV per 100 zaalleden 1 veld, met een maximum van 3
velden. Gebruik staat open vanaf 19.00 uur tot sluiting. Indien ruimte op de
velden aanwezig is wordt dit naar boven afgerond.

12.

Diversen

12.1

Noch de vereniging of een enkel ander orgaan, of commissie daarvan, is aansprakelijk voor welke schade dan ook (direct of indirect) als gevolg van het lidmaatschap van BVCG, dan wel de deelname aan wat voor activiteit dan ook.
Er kan door het Bestuur van dit Huishoudelijk Reglement worden afgeweken.

12.2
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