April 2016
Toelichting
De tekst in het rood is nieuw.
Tot nu toe was wijziging van het Huishoudelijk Reglement alleen een agendapunt
voor de ALV. Met deze wijziging kunnen ook op de Huishoudelijke Vergadering
wijzigingen worden ingebracht.
De wijzigingen in artikel 2 en artikel 9 betreffen een betere omschrijving van de
contributies. De termen hoofdvereniging, extravereniging, extra lid en
verenigingstoeslag verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen de termen contributie
spelende leden en contributie dubbel lidmaatschap.
Het Huishoudelijk Reglement vind u op onze site knbb-nijmegen.nl > Reglementen
Het bestuur

Wijziging Huishoudelijk Reglement District Nijmegen KNBB
1. Het Huishoudelijk Reglement
Dit reglement wordt vastgesteld door de Districtsvergadering. Vaststelling en
wijziging, met toepassing van artikel 4g, is alleen mogelijk indien deze vooraf, tegelijk
met de uitnodiging zijn bekend gemaakt aan de aangesloten verenigingen.
De districtsvergadering heeft ten allen tijde, in afwijking van artikel 1 lid 1, het recht
om besluiten te nemen die in strijd zijn met dit reglement. Zulke besluiten kunnen
alleen worden genomen met een meerderheid van de stemmen overeenkomstig het
aantal spelende leden zoals bepaald in artikel 2a van dit Reglement.
2. Het Lidmaatschap
Leden van het district zijn zij die voldoen aan een of meerdere van onderstaande
definities;
a. leden van aangesloten verenigingen én ingeschreven bij de KNBB als speler
avondcompetitie sectie Carambole, hierna te noemen spelende leden.
b. spelende leden welke zijn aangesloten bij meerdere verenigingen gelden voor
slechts één vereniging als spelend lid. Voor de overige verenigingen waarbij ze zijn
aangesloten gelden zij als dubbel lid. Het districtsbestuur bepaalt voor welke
vereniging zij gelden als spelend lid.
c. personen die door het district zijn benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste
d. bestuurders van aangesloten verenigingen die staan ingeschreven als lid van de
sectie Carambole anders dan als speler avondcompetitie
e. leden van door het district opgerichte commissies; wedstrijdcommissie,
arbiterscommissie, medaille commissie, jeugdcommissie
f. arbiters die staan vermeld op de arbiterslijst
g. webmaster.
9. De Contributie en Inschrijfgelden
a. De aangesloten verenigingen zijn verplicht aan het district naar rato van het aantal
spelende leden van die vereniging contributie spelende leden te voldoen en naar rato
van het aantal dubbele leden de contributie dubbel lidmaatschap te voldoen.
b. Ereleden en Leden van Verdienste van District Nijmegen zijn vrijgesteld van
contributie.
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c. Deelnemers aan de PK moeten per inschrijving het vastgestelde inschrijfgeld
voldoen. Het PK inschrijfgeld op basis van de eerste inschrijving is door de
verenigingen verschuldigd.
d. De eerste factuur voor de verschuldigde contributie en inschrijfgelden wordt
verzonden omstreeks de eerste week van oktober en dient in zijn geheel te zijn
voldaan voor 1 november.
e. Indien verenigingsleden niet zijn opgenomen in de eerste factuur kan de
jaarcontributie worden nagevorderd bij de betreffende aangesloten vereniging. De
hoogte van de navordering wordt bepaald door het districtsbestuur tot een maximum
van de jaarcontributie.
f. Indien een lid zich aanmeldt voor deelname aan de PK na sluiting van de
inschrijving wordt, mits het bestuur de inschrijving aanvaard, het verschuldigde
inschrijfgeld plus een verhoging bij het individuele lid nagevorderd. Deelname is pas
mogelijk na betaling van het gevorderde.
g. De contributie voor spelende leden, de contributie dubbel lidmaatschap, het
inschrijfgeld PK en het inschrijfgeld voor na-inschrijving PK worden gepubliceerd in
het districtsorgaan Piqué.
h. Indien een team dat niet bestaat uit leden van een aangesloten ………
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