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REGLEMENT VAN TOELATING  
  
ALGEMEEN  
 
Artikel 1 
 
1. Tot de vereniging kunnen zowel jong en oud, man en vrouw toetreden. 
2. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan men deelnemen aan de volledige bokslessen onder 

professionele leiding van een bokstrainer. 
3. Een lid behoort in goede gezondheid te verkeren, dusdanig dat het deelnemen aan de bokssport 

in zijn geheel geen of niet tot direct schadelijke gevolgen kan leiden. 
4. Een lid behoort, indien gevraagd, een medische verklaring te kunnen overleggen. Hierbij wordt 

gedacht aan een: 
- sportkeuring 
- medische verklaring van de behandeld geneesheer 
- medische verklaring van de huisarts 

5. Indien nodig kan het bestuur van de vereniging een lid verzoeken een sportkeuring te ondergaan. 
Het is het lid geheel vrij dit advies wel dan niet op te volgen. 

6. Leden jonger dan 18 jaar dienen toestemming te genieten van minimaal een van de ouders of 
wettelijk daartoe bevoegd zijnde voogd c.q. verzorger alvorens ingeschreven te kunnen worden. 

7. Voor het bewust dan wel onbewust achter wegen laten van belangrijke medische gegevens van 
het lid gerelateerd aan het veilig deel kunnen nemen aan de bokssport kan en stelt de vereniging 
zich niet aansprakelijk bij enig letsel als gevolg daardoor. 

8. Het staat de vereniging dan wel het bestuur vrij elk nieuw aangemeld lidmaatschap c.q. lid te 
weigeren toe te treden tot de vereniging als zodanig. 

9. De voorwaarden verbonden aan toelating tot de vereniging zijn vastgesteld in het Reglement van 
Toelating. Een ieder lid dient bij toetreding zichzelf hiervan op de hoogte te stellen. 

10. De aanmelding bij de vereniging Haagse Directe voor het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur. 
De hieronder genoemde criteria zijn daarbij van belang: 
- naam 
- voornamen 
- geboortedatum 
- geboorteland 
- geboorteplaats 
- volledig adres 
- telefoonnummer 
- medische gegevens/ gezondheid/ keuring 
- gegevens eventuele voogd/ verzorger/ ouder (toestemming van) 

11. Het lidmaatschap vangt aan op de dag van inschrijving 
12. Ieder lid kan wanner hij of zij dit wenst officieel ingeschreven worden bij de Nederlandse Boks 

Bond. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
DE LEDEN 
 
Artikel 1. 
 
1. De voorwaarden verbonden aan toelating tot de vereniging en de toelatingsprocedure zijn 

vastgelegd in het Reglement van Toelating.  
2. Het bestuur kan een lid schorsen als het lid in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten 

van de vereniging heeft gehandeld. Een schorsing duurt maximaal één maand. Een schorsing kan 
worden omgezet in een ontneming van het lidmaatschap als redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat de tot de schorsing leidende handelwijze de naam van de vereniging schade 
heeft berokkend. De vereniging legt de procedure van schorsing schriftelijk vast, inclusief de 
rechten van het lid zich in deze procedure te (laten) verdedigen.  

3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan plaatshebben gedurende het gehele 
verenigingsjaar. Opzeggingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.  

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan plaatshebben met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van vier weken, als het lid na daartoe tweemaal schriftelijk te zijn 
aangemaand, de laatste maal bij aangetekend schrijven, weigert ten volle aan zijn geldelijke 
verplichtingen jegens de vereniging te voldoen.  

5. Opzegging namens de vereniging kan te allen tijde plaatshebben met inachtneming van een 
termijn van vier weken, als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de 
statuten en het Reglement van Toelating worden gesteld.  

6. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en 
met opgave redenen. Opzegging namens de vereniging wordt aan de leden bekendgemaakt. 

7. De leden van de vereniging hebben het recht: 
- Deel te nemen aan algemene ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten georganiseerd door 

of mede door de vereniging, met inachtneming van eventuele aan het bijwonen van 
bijeenkomsten verbonden geldelijke verplichtingen;  

- Het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen in algemene ledenvergaderingen;  
- Zich kandidaat te stellen voor en het lidmaatschap uit te oefenen van het bestuur, commissies en 

andere organen van de vereniging, met inachtneming van eventuele daaraan verbonden, bij 
reglement vastgelegde beperkingen; 

- Zich in de algemene ledenvergadering te laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel 
van een schriftelijke machtiging.  

 
HET VERENIGINGSJAAR, CONTRIBUTIE  
 
Artikel 2 
 
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
2. Leden betalen eenmalig bij het toetreden van de vereniging entreegeld. Het entreegeld wordt 

jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
3. Leden betalen een jaarlijkse bijdrage die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt 

vastgesteld. Elk lid dient zijn jaarlijkse bijdrage uiterlijk binnen een maand na aanvang van een 
nieuw verenigingsjaar te hebben voldaan.  

4. Indien en voorzover een lid de jaarlijkse bijdrageverplichting niet dan wel niet volledig binnen de 
artikel 2.3 gestelde termijn voldoet, verliest het lid door het verstrijken van deze termijn zijn recht 
op lidmaatschap. 

5. Het lesgeld wordt jaarlijks op de algemene vergadering vastgesteld en als regel wekelijks geïnd. 
6. Wanneer een lid gedurende een maand in gebreke blijft het lesgeld of andere aan de vereniging 

verschuldigde bedragen te betalen, dan ontvangt hij een schriftelijke aanmaning. 
7. Wordt door het betrokken lid binnen een maand niet aan de hem opgelegde verplichtingen 

voldaan dan wordt deze door het bestuur geschorst en aan de algemene vergadering 
voorgedragen voor royement. 

 
HET BESTUUR EN BESTUURSVERGADERING  
 
Artikel 3 
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1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, van wie de voorzitter in functie wordt benoemd.  
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester of secretaris-penningmeester, worden door de 

algemene vergadering in functie gekozen.  
3. Kandidaat bestuursleden dienen zich twee maanden voor aanvang van de Algemene 

Ledenvergadering beschikbaar te stellen, middels aankondiging aan het bestuur. 
4. Wanneer een lid tussentijds aftreedt, wordt zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature voorzien 

en komt de benoemde op het rooster in de plaats van het afgetreden lid. 
5. De leiding der algemene zaken, beheer der gelden en eigendommen, de naleving van de 

reglementen en de uitvoering van de besluiten der algemene vergadering, zijn opgedragen aan 
het bestuur. 

6. Het bestuur regelt de werkzaamheden onderling, met inachtneming van de specifieke taken welke 
aan de functies binnen het bestuur zijn verbonden. 

7. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit 
wenselijk vinden. 

8. De vergaderingen van het bestuur worden door de voorzitter bijeengeroepen. Daarbij wordt een 
oproeptermijn van ten minste zeven dagen in acht genomen, de dag van oproeping en de dag van 
de vergadering niet meegerekend. 

9. De besluiten in een bestuursvergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Als de 
stemmen staken, kan de voorzitter een besluit nemen 

10. De notulering van de bestuursvergaderingen rouleert onder de bestuursleden. 
11. Het bestuur kan ook buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen mits alle bestuursleden hun 

mening schriftelijk kenbaar hebben gemaakt. Deze schriftelijke reacties worden bij de notulen van 
de eerstvolgende bestuursvergadering gevoegd. 

12. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van twee jaar en zijn herkiesbaar. 
 
VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
 
Artikel 4 
 
1. Met inachtneming van hetgeen in de Statuten van de vereniging is vastgelegd over de 

besluitvorming door de algemene ledenvergadering, is de procedure van de verkiezing van het 
bestuur als volgt: 

2. Het zittende bestuur stelt kandidaten voor vacante of vacant komende bestuurszetels voor. Leden 
die zich voor een algemene ledenvergadering hebben aangemeld, ontvangen dit bestuursvoorstel 
tegelijkertijd met de vergaderstukken. 

3. Ten minste vijf leden van de vereniging kunnen tot uiterlijk het begin van de algemene 
ledenvergadering tezamen een tegenkandidaat voorstellen.  

4. Als er voor een door het bestuur voorgestelde kandidaat een of meerdere tegenkandidaten zijn, 
dan heeft er een schriftelijke stemming plaats onder de aanwezige leden.  
Als ten minste de helft plus één van het aantal aanwezige leden zich vóór een kandidaat verklaart, 
is de kandidaat gekozen. Als dit niet het geval is, heeft een herstemming plaats tussen de 
kandidaten met de meeste stemmen. De kandidaat die bij deze tweede stemming de meeste 
stemmen behaalt, is gekozen. 
Blanco stemmen dan wel onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  
Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. In dat geval blijft het 
zittende bestuur aan en roept het zo spoedig mogelijk een nieuwe algemene ledenvergadering 
bijeen voor nieuwe verkiezingen.  

 
DE VOORZITTER  
 
Artikel 5 
 
1. In overleg met de secretaris stelt de voorzitter de agenda en data voor de bestuursvergaderingen 

vast. 
2. Zo dikwijls hij dit nodig oordeelt, is de penningmeester verplicht hem inzage te geven in de boeken 

en de daarop betrekking hebbende belegstukken. 
3. Bij ontstentenis wordt de voorzitter door de vice-voorzitter vervangen en treedt deze geheel in 

diens rechten en verplichtingen. 
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DE SECRETARIS  
 
Artikel 6 
 
1. De secretaris is belast met de administratieve werkzaamheden. 
2. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij verslag uit van de werkzaamheden over het 

afgelopen jaar. 
3. Alle stukken bestemd voor de vereniging moeten aan hem worden gericht. 
4. Met het maken van de notulen kan hij, of een der andere bestuursleden, worden belast. 
 
 
DE PENNINGMEESTER 
 
Artikel 7 
 
1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer, waarvoor het bestuur de regelen vaststelt. 
2. Hij houdt van de ontvangen en uitgegeven gelden zodanig boek dat onmiddellijk een behoorlijk 

overzicht kan worden verkregen. 
3. Hij is verplicht inzage te geven van zijn boeken en de daarop betrekking hebbende belegstukken 

aan de voorzitter en aan de commissie. 
4. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij verslag uit van het geldelijk beheer over het 

afgelopen jaar. 
 
Artikel 8 
 
1. Indien de in artikel 6 en 7 genoemde werkzaamheden worden opgedragen aan een secretaris-

penningmeester, dan verricht deze daarin evengenoemde artikelen aangegeven werkzaamheden 
en gelden voor hem de daarin genoemde verplichtingen. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 
Artikel 9 
 
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 

vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze vergadering zullen worden behandeld: 
a. Rekening en verantwoording van de penningmeester; 
b. Verslag en benoeming van de commissies; 
c. Verslag van de secretaris over de werkzaamheden van het afgelopen jaar; 
d. Voorstellen van het bestuur of van de leden. 

2. Het bestuur kan zo dikwijls het dit nodig oordeelt een bijzonder algemene vergadering uitschrijven. 
3. De agenda voor de te houden algemene of bijzondere vergadering wordt de leden minstens vijf 

dagen van tevoren toegezonden of opgehangen in het verenigingsgebouw. 
 
Artikel 10 
 
1. Het nemen van besluiten geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van 

stemmen over zaken, beslist de stem van de voorzitter. 
2. Over personen moet steeds schriftelijk en over zaken kan mondeling worden gestemd. 
3. De verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien geen 

volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen hen, 
die de meeste stemmen kregen. Bij staking der stemmen beslist het lot. 

4. Niet geldig en dus als niet uitgebracht worden beschouwd: 
a. onduidelijk ingevulde stembiljetten; 
b. stembiljetten, welke ondertekend zijn of waarop een niet terzake dienende bijvoeging is 

geplaatst; 
c. blanco stembiljetten tellen voor het aantal uitgebrachte stemmen niet mee. 
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DE BOKSTRAINERS  
 
Artikel 18 
 
1. Door het bestuur der vereniging worden één of meerdere bokstrainers benoemd. 
2. Aan de bokstrainer is opgedragen het geven van bokstrainingen en de algemene leiding op de 

uren waarop hij onderricht geeft. 
3. De bokstrainer dient het bestuur der vereniging van advies voor het doen deelnemen aan 

wedstrijden. 
4. De bokstrainer heeft recht op onkostenvergoeding en een beloning voor de werkzaamheden die 

hij verricht 
 
COMMISSIES 
 
Artikel 21 
 
1. De vereniging kent commissies die ieder op hun terrein ten doel hebben een bijdrage te leveren 

aan organisatie en activiteiten van de vereniging.  
2. Voor elke commissie stelt het bestuur een taakomschrijving en indien van toepassing een 

resultaatverplichting vast.  
3. Ten minste eenmaal per jaar, bij voorkeur tijdens de jaarvergadering, heeft een evaluatie van het 

beleid van de onderscheiden commissies plaats.  
4. Als vaste commissies functioneren binnen de vereniging: 
 - kascommissie 

- wedstrijdcommissie 
5. Het bestuur kan, hetzij op eigen initiatief hetzij op voorstel van de algemene ledenvergadering, 

commissies ad hoc instellen ter behartiging van de uitvoering van eenmalige, kortlopende 
projecten en/of activiteiten van de vereniging.  

6. Het bestuur wijst de commissies de voor de uitvoering van hun taak benodigde middelen toe. 
Eventuele batige saldi vervallen aan de algemene middelen van de vereniging.  

 
DE KASCOMMISSIE  
 
Artikel 22 
 
1. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt een kascommissie van drie leden, welke eenmaal in 

de twaalf maanden belast is met het nazien der boeken van de penningmeester. 
2. De kascommissie brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur, hetwelk als 

punt van behandeling op de agenda van de algemene vergadering wordt geplaatst. 
3. Nadat het verslag is goedgekeurd, kan de penningmeester ontheven worden van de 

verantwoordelijkheid over het geldelijk beheer, in het tijdvak waarover het verslag is uitgebracht.  
 
VASTSTELLING EN WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 23 
 
1. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op 31 augustus 2000.  
2. Wijzigingen van dit reglement en van de erin genoemde overige regelingen zijn onderworpen aan 

goedkeuring door de algemene ledenvergadering. 
 
 


