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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Delftsche Studenten Hockey Club
WEDSTRIJDEN
Artikel 1
De leden zijn verplicht:
1. zich voor, tijdens en na de wedstrijden behoorlijk te gedragen.
2. ervoor te zorgen dat de te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en dat de voorschriften,
die door of vanwege het bestuur van de K.N.H.B. met betrekking tot de handhaving
van de orde bij die wedstrijden mochten worden gegeven, worden opgevolgd.
3. er voor te zorgen, dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de K.N.H.B. of
DSHC, door hun toedoen niet op, naar het oordeel van het bestuur van de K.N.H.B. of
DSHC, ontoelaatbare wijze worden geschaad of benadeeld.
4. ervoor te zorgen dat de huisregels, die door of vanwege het bestuur van de Unit S&C
van de TU Delft worden gegeven, worden opgevolgd.
TENUE
Artikel 2
1. Het standaardtenue van de vereniging is: zwart shirt met op de linkerborst een DSHC
logo, zwarte broek of rok en zwarte kousen met rode boord.
2. Alle spelende leden dragen bij wedstrijden en toernooien het vastgestelde tenue.

WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING, INCASSO
Artikel 3
1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het
bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen
bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon.
2. Binnen vier maanden na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of
namens het bestuur schriftelijk bericht over diens al dan niet toelating als lid van de
vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.
3. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt het lid het bestuur om door
het lid verschuldigde contributies, consumpties, hoofdelijke omslagen, boeten, kosten
en rente te innen. Het lid dient ervoor te zorgen dat op de incassodatum voldoende
saldo op zijn rekening staat.
LEDENREGISTRATIE
Artikel 4

1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin minimaal de namen,
geboortedata en de adressen van de leden worden bijgehouden. De secretaris draagt
zorg voor het bijhouden van de nieuwe ereleden, leden van verdienste en
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erevoorzitters, mede op het daarvoor bestemde bord in het clubhuis.
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van
het bestuur schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging
moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen,
worden op het desbetreffende lid verhaald.
3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient deze de voorschriften van
artikel 8 van de statuten van de vereniging na te leven. Indien deze opzegging niet is
geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de
opzegging toch tegen het einde van het lopende boekjaar doen geschieden,
bijvoorbeeld in geval deze opzegging geschiedde:
- wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;
- op grond van medisch advies;
- op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.
2. De president van het bestuur dient de leden jaarlijks te informeren tot wanneer de
leden hun lidmaatschap kunnen opzeggen conform artikel 8 lid 3 van de statuten.
CONTRIBUTIE
Artikel 6

1. De contributies, de minimumbijdragen van donateurs of andere begunstigers en
eventuele hoofdelijke omslagen worden op voordracht van het bestuur door de
algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. De betaling van de contributies wordt jaarlijks voor 1 februari door middel van een
incasso geïnd.
3. De contributies, de minimumbijdragen van de begunstigers en de hoofdelijke
omslagen zijn ineens verschuldigd en dienen jaarlijks voor 1 februari te zijn betaald.
Degenen die op die datum in gebreke zijn gebleven, door bijvoorbeeld het
terugboeken van een incasso of het nalaten voor voldoende saldo op hun rekening te
zorgen, zijn een door het bestuur vast te stellen boete verschuldigd.
4. In geval van niet-tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of
ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.
5. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn
incassokosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur
van de vereniging wordt vastgesteld.
6. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke ingang
worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het
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lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de
betalingsverplichtingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de
vordering uit handen geven. De kosten van de incasso door een derde zijn voor
rekening van het lid.
7. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van
het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn
eerdere betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen
vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient
hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. Het bestuur kan – onder
bijzondere omstandigheden – restitutie verlenen van de verplichting van een lid de
volledige contributie te betalen.
SPORTKAART
Artikel 7
1. De leden dienen jaarlijks voor 1 november een geldige sportkaart te kopen voor het
gehele desbetreffende seizoen bij de Unit S&C van de TU Delft. Degene die op die
datum in gebreke is gebleven, is een door het bestuur vast te stellen boete
verschuldigd.
2. Na de vervaldatum van 1 november wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn
incassokosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur
van de vereniging wordt vastgesteld.
3. Indien een lid voor 1 december volgend op de vervaldatum van 1 november (na de
maand november is het kopen van een gehele sportkaart niet meer mogelijk) nog niet
volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen van het kopen van een geldige
sportkaart voor het gehele desbetreffende seizoen bij de Unit S&C van de TU Delft,
voortvloeiend uit dit reglement, kan het bestuur de waarde van een halfjaarlijkse
sportkaart incasseren van dat lid alsmede een boete waarvan de hoogte door het
bestuur wordt vastgesteld. Verder is het lid verplicht een halfjaarlijkse sportkaart aan
te schaffen voor het resterende desbetreffende seizoen bij de Unit S&C van de TU
Delft.
4. De eventuele incasseringen van de halfjaarlijkse sportkaart en de boetes dienen voor 1
februari volgend op de vervaldatum van 1 november te zijn betaald. Degenen die op
die datum in gebreke zijn gebleven, door bijvoorbeeld het terugboeken van een
incasso of het nalaten voor voldoende saldo op hun rekening te zorgen, wordt een
aanmaning verzonden.
5. De halfjaarlijkse sportkaart als bedoeld in lid 3 dient voor 1 februari te zijn
aangeschaft. Degene die op die datum in gebreke is gebleven, wordt een aanmaning
verzonden.
6. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum van 1 februari nog niet volledig heeft
voldaan aan zijn betalingsverplichtingen en aanschaffingsplichten, voortvloeiend uit
dit reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit
houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan
uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Na schorsing kan
het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. De kosten van de incasso
door een derde zijn voor rekening van het lid.
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7. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van
een volgend boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn
eerdere betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8. Leden mogen sportkaartrestituties aanvragen bij de Unit S&C van de TU Delft.
SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN
Artikel 8

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de
vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden
die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door
de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.
3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke
aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de TU Delft
aanwezig.
4. Het bestuur is bevoegd leden een boete op te leggen bij overtreding van enige bepaling
van de statuten en reglementen.
5. Het bestuur is bevoegd een door de KNHB aan de vereniging opgelegde boete te
verhalen op het lid dan wel die leden die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen
van de boete. Wordt een boete opgelegd of verhaald, dan wordt de betrokkene daarvan
schriftelijk op de hoogte gesteld.
6. Op grond van dit artikel opgelegde boeten moeten binnen 14 dagen na de schriftelijke
bekendmaking betaald worden. Leden die na ontvangst vaneen schriftelijke
aanmaning tot betaling in gebreke blijven hun schuld te voldoen, kunnen door het
bestuur worden geschorst.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 9

1. Dit reglement kan slechts door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag
volgende op die waarop de algemene ledenvergadering dat besluit neemt, tenzij de
algemene ledenvergadering later tijdstip vaststelt.
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