Statuten
Heden de twintigste juni negentienhonderd zeven en
zeventig, verschenen voor mij, Mr. Hugo Maarten
Lambrechtsen, notaris ter standplaats Almelo: de heer
Roelof Bakker, leraar, wonende te Almelo,
Menkemaborg 23, volgens zijn verklaring geboren te
Nijenveen op één juli negentienhonderd negen en
veertig; de heer Jan Frederik Wessels, ondernemer,
wonende te Almelo, Weggelerstraat 46, volgens zijn
verklaring geboren te Wageningen op één oktober
negentienhonderd dertig. De comparanten
verklaarden bij deze akte op te richten een vereniging
en daardoor te stellen de volgende statuten:
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Basketballvereniging
Uitsmijters en is gevestigd te Almelo, hierna te
noemen: De vereniging.
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de
bevordering van de basketballsport. Zij tracht dit doel
te bereiken langs de wettige weg en wel door:
het houden van trainingen en het spelen van
wedstrijden; alle andere wettige en geoorloofde
middelen welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Artikel 4
De vereniging kan bestaan uit:
a. ereleden
b. leden van verdienste
c. gewone leden
d. buitengewone leden
e. ondersteunende leden
Artikel 5
a. Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging
buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.
b. Leden van verdienste zijn zij die zich voor de
vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.
c. Gewone leden zijn zij die de basketballsport actief
beoefenen.
d. Buitengewone leden zijn zij die meewerken aan
de organisatie binnen de vereniging, zonder zelf
actief de basketballsport te beoefenen.
e. Ondersteunende leden zijn zij die de vereniging
geldelijk steunen. Ondersteunende leden kunnen
ook rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen of lichamen zijn.
Benoeming van de leden onder sub A en B geschiedt
op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering op grond van tenminste 2/3 der geldig
uitgebrachte stemmen.

Artikel 6
Elk lid verbindt zich tot het lidmaatschap steeds tot het
einde van een verenigingsjaar, tenzij door het bestuur
met het lid schriftelijk anders is overeengekomen bij
aanvang van het lidmaatschap.
Artikel 7
De aanmelding als lid geschiedt bij het bestuur. In
eerste instantie beslist het bestuur over de toelating.
Indien een kandidaat in eerste instantie niet is
toegelaten, ontvangt hij/zij hiervan binnen veertien
dagen bericht. Binnen veertien dagen na deze
kennisgeving kan hij/zij in beroep gaan bij de straf- en
geschillencommissie. Deze beslist binnen een maand
over het beroep.
Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt, met in achtneming van het
in artikel 6 bepaalde, door:
a. Schriftelijke opzegging door het lid, tenminste één
maand voor het einde van het verenigingsjaar, bij
het bestuur.
b. Overlijden, of indien het een als ondersteunend lid
toegelaten vereniging of lichaam betreft, door
ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid.
c. Royement door het bestuur, met inachtneming
van het in artikel 9 bepaalde.
Artikel 9
Een lid dat de belangen van de vereniging schaadt of
niet voldoende dient, dan wel zich niet houdt aan de
bepalingen van de statuten of het huishoudelijk
reglement, kan door het bestuur worden gestraft, van
zijn lidmaatschap worden ontheven of worden
geroyeerd. Een gestraft lid kan onder meer tijdelijk,
geheel of gedeeltelijk, van zijn rechten ingevolge de
statuten en huishoudelijk reglement vervallen worden
verklaard. De leden kunnen tegen de in dit artikel
bedoelde beslissingen in beroep gaan bij de straf- en
geschillencommissie. Bij wanbetaling geschiedt
royement van een lid schriftelijk door het bestuur.
Artikel 10
De algemene ledenvergadering kiest een bestuur dat
uit tenminste vijf leden bestaat, waaronder een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Bestuursleden kunnen zijn leden bedoeld in artikel 4
onder A tot en met D, met dien verstande dat
tenminste drie ervan meerderjarig moeten zijn.
Artikel 11
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het
vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 12
De wijze van verkiezing en aftreding van het bestuur
wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 13
Jaarlijks, binnen vier maanden na het boekjaar, wordt
tenminste één algemene vergadering gehouden,
waarin tenminste de volgende punten worden
behandeld:
•
Verkiezing van bestuursleden
•
Jaarverslag van het bestuur over het afgelopen
boekjaar
•
Rekening en verantwoording door het bestuur
over het door haar over het afgelopen boekjaar
gevoerde beleid
•
Vaststellen van de jaarstukken over het afgelopen
boekjaar.
Alle leden bedoeld in artikel 4 onder A tot en met D
hebben hier stemrecht. De algemene vergadering
kiest in ieder geval:
a. de straf- en geschillencommissie
b. de kascommissie
Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd
aan de algemene ledenvergadering. In deze
commissies mogen geen bestuursleden zitting
hebben.
Artikel 14
Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden
door het bestuur uitgeschreven indien het dit nodig
oordeelt, dan wel wanneer tenminste 1/10 deel van de
leden bedoeld in artikel 4 onder A tot en met D
daartoe schriftelijk het verzoek aan het bestuur doet
met omschrijving van redenen. Een buitengewone
algemene ledenvergadering moet binnen vier weken
nadat de aanvrage schriftelijk bij het bestuur is
ingediend worden gehouden. Blijft het bestuur in
gebreke binnen bovengenoemde termijn de
vergadering vast te stellen, dan hebben de leden die
het verzoek hebben ingediend, het recht zelf deze
vergadering uit te schrijven met inachtneming van een
termijn van vier weken.
Artikel 15
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. de ontvangsten bij het spelen van wedstrijden
b. contributie van de leden
c. andere baten
De middelen worden beheerd door het bestuur. De
kascommissie heeft hierop toezicht.
Artikel 16
Wijzigingen der statuten kunnen slechts plaats
hebben indien het voorstel daartoe geplaatst is op de
agenda van de algemene vergadering. Het voorstel
dient door tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte
stemmen ondersteund te worden in de algemene
ledenvergadering, waarin tenminste de helft van de

leden bedoeld in artikel 4 onder A tot en met D, die de
leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, aanwezig zijn. Is
het vereiste aantal niet aanwezig, dan wordt binnen
één maand na tenminste tien dagen een tweede
vergadering uitgeschreven waarin het besluit tot
wijziging kan worden genomen met tenminste 2/3 der
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Artikel 17
Een door de algemene vergadering vast te stellen
huishoudelijk reglement stelt de nadere bepalingen
vast met betrekking tot het beheer en de inrichting van
de vereniging, alsmede de verdere rechten en de
plichten van de leden. De bepalingen van dit
huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met
deze statuten.
Artikel 18
De algemene ledenvergadering beslist over ontbinding
van de vereniging indien een dienaangaande voorstel
op de agenda van de algemene ledenvergadering is
geplaatst. Het voorstel dient door tenminste 2/3 der
geldig uitgebrachte stemmen ondersteund te worden
in een algemene ledenvergadering waarin tenminste
3/4der leden bedoeld in artikel 4 onder A tot en met D,
die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt,
aanwezig zijn. Is het vereiste aantal leden niet
aanwezig, dan wordt binnen één maand, doch niet
eerder dan na tien dagen, een tweede vergadering
uitgeschreven waarin het besluit tot ontbinding
genomen kan worden met tenminste 2/3 der geldig
uitgebrachte stemmen, ongeachte het aantal
aanwezige leden. Bij ontbinding van de vereniging zal
over de bestemming van een eventueel batig saldo
worden beslist door de algemene ledenvergadering,
welke het besluit tot ontbinding nam. De bestemming
mag geen ander doel hebben dan de bevordering van
het algemeen sportbelang of een liefdadig doel.
Artikel 19
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist
het bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan
akte in minuut opgemaakt is verleend te Almelo op
datum als in hoofd dezer akte is vermeld. Na zakelijke
opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben deze eenparig verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing
onmiddellijk door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
(Getekend:) R. Bakker
J.F. Wessels
H.M. Lambrechtsen

Huishoudelijk Reglement
Artikel 1 - Van de vereniging
De vereniging draagt de naam Basketballvereniging
Uitsmijters en is gevestigd te Almelo. De
verenigingskleur is blauw, het verenigingstenue bevat
zoveel mogelijk deze kleur.

Artikel 2 - Van de leden
1. Soorten leden
a.
Ereleden en leden van verdienste worden benoemd
zoals beschreven in de statuten.
b.
Als buitengewone leden kunnen worden aangenomen
zij die meehelpen aan de organisatie van de
vereniging, zonder zelf actief de basketballsport te
beoefenen.
c.
Gewone leden zijn zij die zelf actief de basketballsport
beoefenen.
d.
Ondersteunende leden zijn zij die de vereniging
geldelijk steunen. Ondersteunende leden kunnen ook
rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of
lichamen zijn.
2. Rechten
De leden in artikel 2.1a en 2.1c hebben recht van:
a. stemmen,
b. schriftelijk indienen van voorstellen bij het
bestuur,
c. deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
De leden bedoeld in artikel 2.1b hebben dezelfde
rechten, uitgezonderd artikel 2.2. sub c.
Ondersteunende leden hebben het recht de algemene
ledenvergadering te bezoeken, doch hebben geen
stemrecht.
3. Reglementen
Door toetreding tot de vereniging verklaart ieder lid
zich te onderwerpen aan de statuten en het
huishoudelijk reglement, alsmede aan de op de grond
daarvan gestelde nadere regels.
a.
Ieder lid is onderworpen aan reglementen van de
Nederlandse Basketball Bond (NBB) en aan haar
gelieerde organisaties. Deze reglementen worden
vastgesteld door de Algemene Ledenvergaderingen
van de NBB en/of Rayon Oost van de NBB en zijn op
aanvraag te verkrijgen bij de secretaris.

b.
Het bestuur stelt een gedragscode op waarin
ongewenst gedrag worden omschreven en regels
worden bepaald voor het voorkomen daarvan. Deze
gedragscode is van toepassing tijdens activiteiten
welke vanuit de vereniging worden georganiseerd.
c.
Moedwillige beschadigingen en/of beschadigingen die
toe te rekenen zijn aan één of meer leden van de
vereniging aan eigendommen van de vereniging of
aan de vereniging in huur genomen, ter leen
ontvangen of anderszins in gebruik verkregen
goederen komen voor rekening van de dader. Het
bedrag van de schadevergoeding wordt door het
bestuur vastgesteld.
d.
Bij adreswijzigingen zijn de leden verplicht hiervan
binnen 7 dagen nadien schriftelijk kennis te geven aan
het bestuur.
4. Arbitrage
a.
Ieder lid, als bedoeld in artikel 5, letter C van de
statuten en in competitieverband uitkomend, de leeftijd
hebbende van 16 jaar en ouder, dient in het bezit te
zijn van een F-diploma en is verplicht deel te nemen
aan een scheidsrechter “F” cursus.
b.
Ieder lid, als bedoeld in artikel 5, letter C van de
statuten en in competitieverband op rayonniveau of
hoger uitkomend, dient in het bezit te zijn van een Ediploma en is verplicht deel te nemen aan een
scheidrechter “E” cursus.
c.
Ieder lid, als bedoeld in artikel 5, letter C van de
statuten en in competitieverband uitkomend, de leeftijd
hebbende van 16 jaar en ouder danwel U18 spelend,
is verplicht de hem toegewezen wedstrijden te fluiten.
Niet nakomen van dit artikel wordt bestraft conform
door het bestuur jaarlijks voorafgaand aan de
competitie gepubliceerd sanctiebeleid.
d.
Ieder lid, als bedoeld in artikel 5, letter C van de
statuten en in competitieverband uitkomend, de leeftijd
hebbende van 12 jaar en ouder danwel U14 spelend,
is verplicht de hem toegewezen wedstrijden te jureren.
Niet nakomen van dit artikel wordt bestraft conform
door het bestuur jaarlijks voorafgaand aan de
competitie gepubliceerd sanctiebeleid.

Artikel 3 - Van het bestuur
1. Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,
die het dagelijks bestuur vormen. Tenminste 3
bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
2. Waarnemende functionarissen
Het bestuur is bevoegd, indien het dit noodzakelijk
acht, uit zijn midden waarnemers voor bepaalde
functies aan te wijzen. Waarnemende functionarissen
treden in de verantwoordelijkheden en de
bevoegdheden van de bestuursleden wier functie zij
waarnemen.
3. Verkiezing
Bestuursleden worden hoofdelijk en in functie
gekozen door de algemene ledenvergadering. In de
regel blijven ze voor twee jaar in functie en zijn
herkiesbaar.
a.
Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden,
dan dient hij dit zes weken voor de datum van
aftreden, schriftelijk, aan het bestuur kenbaar te
maken.
b.
Wenst een bestuur in zijn geheel tussentijds af te
treden, dan is de secretaris verplicht binnen een
termijn van vier weken een bijzondere algemene
ledenvergadering uit te schrijven en blijven de
bestuursleden in functie tot het nieuwe bestuur is
gekozen.
c.
Het bestuur stelt elk jaar een rooster van aftreden op
en maakt dit aan de leden bekend. Bestuursleden zijn
terstond herkiesbaar.
d.
Kandidaatstellingen voor het bestuur of andere
functies geschieden door het bestuur, of door
tenminste 1/8 deel van de stemgerechtigde leden
boven de 16 jaar. Kandidaatstellingen door de leden
moeten tenminste zeven dagen voor de betreffende
algemene ledenvergadering schriftelijk worden
ingediend bij het bestuur. Deze kennisgeving moet
zijn ondertekend door de kandidaat en de stellers.
4. Bevoegdheden bestuur
Het bestuur heeft de algehele leiding van de
vereniging. Het is gerechtigd zijn bevoegdheden over
te dragen. Het bestuur is belast met de naleving en de
uitlegging van de statuten en het huishoudelijk
reglement. Het bestuur is in bijzondere gevallen
bevoegd dispensatie te verlenen, behalve van de
artikelen waarvan de beslissing ligt bij de algemene
ledenvergadering. Het bestuur is verplicht van alle
eventuele dispensaties mededeling te doen op de
eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het

bestuur beslist in alle gevallen waarin de reglementen
niet voorzien.
5. Bekrachtiging besluiten
De door het bestuur genomen besluiten zijn bindend
voor alle leden tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering, welke het besluit kan bekrachtigen,
wijzigen of vernietigen. Bekrachtiging kan ook
stilzwijgend geschieden.
6. Schorsing bestuurslid
Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van
het bestuur geschorst worden, tot aan een binnen één
maand te beleggen algemene ledenvergadering,
welke vergadering de schorsing kan opheffen of de
persoon uit zijn functie kan ontzetten. Bij verzuim tot
het houden van bedoelde vergadering vervalt de
schorsing automatisch.
7. Verantwoording
Het bestuur is van al zijn handelingen verantwoording
schuldig aan de algemene ledenvergadering.
8. Bestuurstaken
a.
De voorzitter heeft onder meer de volgende taken en
bevoegdheden:
•
De algemene leiding van het bestuur en de
vergaderingen, alsmede het houden van toezicht
op de verenigingswerkzaamheden van de
bestuursleden en de commissies.
•
Het sluiten van debatten in de door hem geleide
vergaderingen, evenwel met de verplichting deze
weer te heropenen, indien de meerderheid van de
in de vergadering aanwezige stemgerechtigde
leden dit wenst.
•
De voorzitter heeft toegang tot alle vergaderingen
van de tot de vereniging behorende lichamen en
kan aan de discussies deelnemen.
•
De voorzitter is gerechtigd beslissingen van
commissies of anderen, ook al zijn deze eerder
tot het nemen van deze beslissingen gemachtigd,
te doen aanhouden en deze voor een nadere
beslissing voor te leggen aan het bestuur.
b.
De secretaris heeft onder meer de volgende taken en
bevoegdheden:
•
De secretaris is belast met het algemene toezicht
op of het verzorgen van de correspondentie en de
administratie.
•
De secretaris is belast met het toezicht op of het
bijhouden van het ledenregister.
•
De secretaris is belast met het toezicht op of het
verzorgen van de notulen van elke
bestuursvergadering.
•
De secretaris is belast met het toezicht op of het
verzorgen van een jaarverslag van de vereniging.

c.
De penningmeester heeft onder meer de volgende
taken en bevoegdheden:
•
De penningmeester is belast met het toezicht op
of het verzorgen van de administratie en beheert
de middelen van de vereniging.
•
De penningmeester is belast met het toezicht op
of het verzorgen van een driemaandelijks
financieel overzicht ten behoeve van het bestuur.
•
De penningmeester is belast met het algemene
toezicht op of het verzorgen van een financieel
jaarverslag van de vereniging.
d.
De taken van de overige bestuursleden worden nader
door het bestuur geregeld in onderling overleg.

Artikel 4 - Commissies
1. Straf- en Geschillencommissie
De straf- en geschillencommissie bestaat uit drie
leden. De leden van deze commissie worden telkens
voor een termijn van drie jaren benoemd en zijn
terstond herkiesbaar. In deze commissie mogen geen
bestuursleden zitting hebben. Benoeming geschiedt
door de algemene ledenvergadering.
2. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit drie leden. De leden van
de commissie worden voor een termijn van drie jaren
benoemd door de algemene ledenvergadering.
Jaarlijks treedt één lid af en is niet herkiesbaar. In de
kascommissie mogen geen bestuursleden zitting
hebben.
3. Commissies benoemd door het bestuur
Het bestuur is bevoegd voor bepaalde doeleinden
vaste of tijdelijke commissies te benoemen. De
bevoegdheden van deze commissies worden voor elk
geval afzonderlijk door het bestuur geregeld.

Artikel 5 - Vergaderingen
1. Vergaderingen
De vergaderingen worden onderscheiden in:
a. Vergaderingen van de leden
b. Vergaderingen van het bestuur
c. Vergaderingen van de commissies
Tot het bijwonen van vergaderingen dienen alle
bereikbare en tot deelneming gerechtigde leden te
worden uitgenodigd, teneinde desverlangd aan de
discussie te kunnen deelnemen.
2. Bestuursvergaderingen
Vergaderingen van het bestuur worden tenminste één
maal per twee maanden gehouden en verder op
verlangen van de voorzitter of op verlangen van
tenminste twee bestuursleden. De vergaderingen zijn
van kracht wanneer meer dan de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig is. Bestuursbesluiten dienen
aan betrokkene(n) kenbaar te worden gemaakt.

3. Commissievergaderingen
Commissievergaderingen worden naar behoefte
gehouden. Zij zijn van kracht wanneer tenminste de
helft van het aantal commissieleden aanwezig is.
4. Algemene Ledenvergadering
De oproep tot het houden van een algemene
ledenvergadering geschiedt tenminste twee weken
voor de vastgestelde datum door middel van een
convocatie aan de leden, of een oproep in het
verenigingsorgaan.
a.
Benoemingen geschieden en besluiten worden
genomen bij meerderheid van stemmen, behalve
wanneer de statuten of dit reglement een andere
meerderheid voorschrijven.
b.
Over personen wordt hoofdelijk of schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de
voorzitter of de gewone meerderheid van de
desbetreffende vergadering een schriftelijke stemming
nodig acht. Schriftelijke stemmingen zijn geheim. De
voorzitter benoemt zo nodig een stembureau.
c.
Van onwaarde bij stemmingen zijn: blanco stemmen;
bij schriftelijke stemmingen: a) blanco stemmen; b)
onduidelijk ingevulde briefjes; c) briefjes die meer
personen aanwijzen, dan waarop bij een briefje
gestemd kan worden; d) briefjes die personen
aanwijzen die niet in aanmerking komen; e)
ondertekende briefjes, dan wel briefjes die op een
andere wijze de identiteit van de stemmer aantonen.
d.
Ingeval bij de te verkiezen personen geen der
kandidaten de vereiste meerderheid heeft verkregen,
zal een herstemming volgen tussen de personen die
het hoogste aantal stemmen en het op één na hoogste
aantal stemmen hebben gehaald. Bij deze stemming
zal een gewone meerderheid beslissend zijn.
e.
Indien iemand niet in herstemming wenst te komen,
wordt tussen alle overblijvende kandidaten een nieuwe
stemming gehouden, waarbij wederom de volstrekte
meerderheid noodzakelijk is om te worden benoemd
en waarop zo nodig weer een herstemming als
bedoeld in artikel 35 zal volgen.
f.
Bij staking van stemmen over personen na een
herstemming beslist het lot. Bij staking van stemmen
over een voorstel zaken of zaken personen
betreffende geldt het voorstel als verworpen.

Artikel 6 - Middelen
1. Contributies en bijdragen
De contributie wordt jaarlijks door de algemene
ledenvergadering, op voorstel van het bestuur,
vastgesteld, met dien verstande dat ereleden en leden
van verdienste vrijgesteld zijn van het betalen van
contributie.
a.
Ledenbijdragen aan de Nederlandse Basketball Bond
en aan haar gelieerde organisaties worden separaat
van de contributie geïnd.
b.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen de contributie
van een lid verlagen. De wijze waarop de contributie
dient te worden voldaan wordt door het bestuur
vastgesteld. De contributie is verschuldigd over de
gehele termijn, volgens welke het lidmaatschap
volgens artikel 6 van de statuten duurt.
c.
Contributie, overige ledenbijdragen en boetes worden
geïnd middels automatische incasso. Ieder lid dient
hiervoor een machtiging af te geven. Het bestuur kan
in bijzondere gevallen besluiten de contributie van een
lid of meerdere leden op aan andere wijze te innen.
2. Contributieachterstand
Zodra een lid contributieachterstand heeft van drie
maanden, moet de penningmeester dit lid hierop
wijzen. Indien het betrokken lid na schriftelijke
waarschuwing niet aan zijn verplichtingen jegens de
vereniging voldoet, heeft het bestuur het recht
hem/haar te royeren als lid van de vereniging.
De tot aan een royement verschuldigde contributie
verschuldigd blijft ondanks het royement, eventueel te
vermeerderen met (buiten)gerechtelijke incassokosten
en renten.
3. Taken kascommissie
De kascommissie heeft in het kader van haar
onderzoek recht op inzage van alle administratie,
correspondentie en andere middelen van de
vereniging. De kascommissie brengt jaarlijks op de
algemene ledenvergadering verslag uit van haar
bevindingen.
4. Begroting
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting samen en legt
deze ter goedkeuring voor aan de algemene
ledenvergadering. Het bestuur is echter bevoegd zo
nodig van de begroting af te wijken, na advies van de
kascommissie en is verplicht op de eerstvolgende
ledenvergadering hierover verantwoording af te
leggen.

Artikel 7 - Straffen
1.
Volgens artikel 9 van de statuten kan een lid door het
bestuur worden gestraft, geschorst, geroyeerd of van

zijn lidmaatschap worden ontheven. In geval van een
lid geschorst, geroyeerd of van zijn lidmaatschap
worden ontheven, geeft het bestuur hiervan schriftelijk
kennis aan het betrokken lid. Elk besluit dient met
redenen omkleed te zijn.
2.
Geen straf of schorsing of ontheffing kan worden
uitgesproken dan nadat het betrokken lid, hetzij
mondeling, hetzij schriftelijk, in de gelegenheid is
geweest zich te verdedigen.
3.
Tegen de in de artikelen 7.1 en 7.2 bedoelde
uitspraken kan een lid binnen één maand in beroep
gaan bij de straf- en geschillencommissie. De straf- en
geschillencommissie is bevoegd elke maatregel te
nemen die zij in het kader van haar onderzoek nodig
acht. De uitspraken van de straf- en
geschillencommissie zijn bindend. De commissie deelt
haar uitspraken binnen één maand schriftelijk mede
aan de betrokkenen.

Artikel 8 - Wedstrijden
1.
Het basketballspel wordt gespeeld volgens de regels
van de Nederlandse Basketball Bond en/of aan haar
gelieerde organisaties.
2.
De teams worden samengesteld door het bestuur of
een door het bestuur aangewezen persoon of
commissie.
3.
Wedstrijden kunnen slechts worden aangegaan door
het bestuur. De leden die aan wedstrijden deelnemen,
dienen op het veld te verschijnen in de
voorgeschreven kleding.
4.
Het bestuur is gerechtigd maatregelen te nemen ter
handhaving van de orde bij trainingen en wedstrijden.

Artikel 9 - Slotbepalingen
1.
Veranderingen in dit huishoudelijk reglement kunnen
slechts worden aangebracht indien een voorstel
daartoe op de agenda staat van de algemene
ledenvergadering en indien het voorstel gesteund
wordt door tenminste 2/3 deel van de op de
desbetreffende vergadering aanwezige leden.
2.
Dit reglement treedt in werking op 3 november na
vaststelling op de algemene ledenvergadering van 2
november 1977. De gewijzigde versie van dit
reglement treedt in werking onmiddellijk na vaststelling
op de algemene ledenvergadering van 15 oktober
2009.

