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Huishoudelijk reglement Beachsportvereniging Aiolos 

Algemeen  

Artikel 1. 

De Beachsportvereniging Aiolos, hierna te noemen ‘de vereniging’ is opgericht op 16 april 2010. De 

bepalingen in dit reglement zijn een aanvulling op de bepalingen in de Statuten. Elke bepaling in de wet of in 

de Statuten heeft de voorkeur boven een bepaling in dit reglement welke hiermee in strijd is. De vereniging 

zal gebruik maken van de beachlocatie ‘sportpark Vossendijk’, hierna te noemen de ‘locatie’.  

Toelating der leden 

Artikel 2. 

Om lid te worden van Beachsportvereniging Aiolos kan men zich inschrijven via de website www.bvs-

aiolos.nl. Op het verstrekte emailadres ontvangt men een bevestigingsmail. Indien binnen twee weken niet is 

aangegeven dat men afziet van de inschrijving of een wijziging wil maken, geldt deze als definitief en gelden 

de daarbij horende voorwaarden. Indien de contributie niet wordt voldaan, zijn alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten voor rekening van het niet betalende lid. 

Artikel 3. 

Een ieder dient, alvorens toegelaten te kunnen worden tot het lidmaatschap, expliciet akkoord te gaan met 

de Statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels en zich conform te gedragen. 

Rechten en verplichtingen der leden 

Artikel 4a. 

De contributie komt ter vervallen als het lid zich afmeldt zoals vermeld in artikel 7 van de statuten en artikel 

10 van dit huishoudelijk reglement. Bij verzoek om tussentijdse beëindiging beslist het bestuur. Redenen van 

tussentijdse beëindiging en verrekening van de contributie kunnen zijn: 

 zwangerschap 

 langdurige blessures 

 langdurige ziekte 
 

Artikel 4b. 

Een lid heeft na bevestiging van inschrijving een basislidmaatschap. Met dit basislidmaatschap mag men 

gebruik maken van de velden en het materiaal. Dit basislidmaatschap wordt zonder tegenbericht jaarlijks 

verlengd. 

Voor het volgen van trainingen dient men zich apart aan te melden. 

Een trainingslid heeft recht op trainingen georganiseerd door de vereniging alleen voor het seizoen waar hij 

zich voor aangemeld heeft. 

http://www.bvs-aiolos.nl/
http://www.bvs-aiolos.nl/
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Artikel 5. 

Introducés (dat wil zeggen: niet-leden die gebruik willen maken van de locatie) mogen tegen een vergoeding 

maximaal drie per keer per seizoen spelen zonder een lidmaatschap aan te gaan. Het bedrag dient ter plekke 

contant betaald te worden aan een lid van het bestuur of aan één van de aanwezige trainers. Mochten er te 

weinig velden beschikbaar zijn, dan kunnen introducés geweigerd worden. Indien een introducé na één of 

meer keren gespeeld te hebben, besluit lid te worden, dan wordt het reeds betaalde bedrag op het 

lidmaatschap in mindering gebracht. 

Gasten (dat wil zeggen: niet-leden die op uitnodiging van een lid gebruik willen maken van de locatie) dienen 

net als introducés een vergoeding te betalen per keer (maximaal 3 keer per seizoen) spelen, behalve indien 

deze gast lid is van een andere beachvolleybalvereniging waar de vereniging een relatie mee heeft of die op 

uitnodiging van het bestuur aanwezig zijn. Het bedrag dient ter plekke contant betaald te worden aan een lid 

van het bestuur of aan één van de aanwezige trainers. Mochten er te weinig velden beschikbaar zijn, dan kan 

de gast geweigerd worden.  

 

Bezoekers (dat wil zeggen: niet-leden die geen gebruik willen maken van de locatie) hebben slechts toegang 

tot de locatie indien zij geen gebruik maken van de velden en het materiaal. In bepaalde gevallen kan voor 

een bezoeker entree kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 6. 

De leden zijn verplicht veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de secretaris op te geven. 

Artikel 7. 

De leden zijn niet bevoegd om namens de vereniging rechtshandelingen aan te gaan. In het bijzonder zijn zij 

niet bevoegd om evenementen namens de vereniging te organiseren dan wel af te gelasten. Tevens zijn zij 

niet bevoegd om velden te verhuren dan wel veldenverhuur af te zeggen. Het bestuur is bevoegd in ieder 

afzonderlijk geval een uitzondering op deze regels te maken. 

Artikel 8. 

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, of barcommissievergadering zijnde), 

wedstrijden en andere activiteiten en evenementen der vereniging aanwezig te zijn, indien van toepassing 

tegen de daarvoor geldende tarieven. 

Artikel 9.  

Ieder lid neemt aan trainingen,wedstrijden en overige activiteiten deel geheel voor eigen risico. In geen 

geval kan het bestuur, de vereniging en/of de trainers verantwoordelijk worden gesteld voor welke gevolgen 

van trainingen, wedstrijden of activiteiten dan ook. 

Beëindiging van het lidmaatschap  

Artikel 10. 

Het beëindigen van het lidmaatschap dient te gebeuren door middel van een schriftelijke opzegging of 
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opzegging per e-mail van het lid bij de secretaris, minimaal 4 weken voor het einde van het lopende 

verenigingsjaar. Het lidmaatschap zal dan op 31 maart van het betreffende lopende verenigingsjaar 

eindigen. 

Artikel 11. 

Het bestuur is bevoegd om namens de vereniging het lidmaatschap van elk afzonderlijk lid te beëindigen. Dit 

in het bijzonder indien een lid niet aan een of meerdere in de Statuten danwel in dit reglement danwel in de 

huisregels genoemde plichten of bepalingen voldoet.  

Artikel 12. 

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan 

door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald, ook indien deze schade het gevolg is van het 

uitoefenen van de sport, of indien deze het gevolg is van het niet handelen naar de gestelde regels van een 

georganiseerd evenement. 

Verplichtingen van het bestuur 

Artikel 13. 

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden zoals vermeld in 

de statuten. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, 

behoeven daarin niet te worden opgenomen 

Artikel 14. 

Het bestuur is bevoegd om leden die niet voldoen aan een of meerdere in de Statuten of in dit reglement 

genoemde regels of bepalingen, uit te sluiten van plaatsing voor de door haar georganiseerde activiteiten. 

Slotbepalingen 

Artikel 15. 

In gevallen waarin de Statuten en dit reglement niet voorzien beslist het bestuur. 

Artikel 16. 

Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor het huishoudelijk reglement te wijzigen. 

Artikel 17. 

Alle leden kunnen desgewenst één kopie-exemplaar van de Statuten en van dit reglement opvragen bij de 

secretaris. 

Artikel 18. 

Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering op 9 augustus 2010. 
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Huisregels. 

1. Leden kunnen één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang terecht op de locatie en gebruik 

maken van alle door de vereniging beschikbaar gestelde materialen. 

2. Met deze materialen dient zorgvuldig omgegaan te worden. 

3. Leden mogen introducés meenemen tegen betaling van 5 euro per avond, met een maximum van drie 

keer per seizoen per introducé. Als de locatie vol is gaan leden vóór introducés, het bestuur mag introducés 

het gebruik van materiaal weigeren. 

4. Alle aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden en/of trainers dienen te worden opgevolgd. 

5. Het lid zal op geen enkele wijze de vereniging in diskrediet brengen. 

6. Houd de locatie netjes en schoon, hier heb je zelf ook plezier van. 

7. Materialen worden door de leden zelf opgehaald en opgeborgen. 

8. Als materiaal kapot gaat en/of kwijtraakt tijdens een avond moet het bestuur hierover worden ingelicht, 

deze zal zorgdragen voor de vervanging, ga niet zelf materialen repareren! 

9. Na elke trainingsavond worden alle ballen geteld zodat al het materiaal heel en compleet kan worden 

opgeborgen in de container. 

10. De locatie is beschikbaar van 1 april tot en met 1 oktober, gedurende deze tijd kunnen leden op de 

locatie terecht. 

11. Het betreden van de locatie evenals het gebruik maken van de ter beschikking gestelde materialen 

geschiedt geheel op eigen risico. De leden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade. 

12. Als alle velden in gebruik zijn en er meer mensen willen spelen, is de speeltijd voor alle spelers maximaal 

1,5 uur. 

13. Bij inschrijving onderwerpt ieder lid zich aan deze huisregels. 
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