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Reglement Lidmaatschap Hockeyclub Eersel 
 

 

1. Het lidmaatschap is persoonlijk. 

 

2. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 

 

3. Seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of 

ouder zijn. 

 

4. Juniorleden zijn zij die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan 

achttien jaar. 

 

5. De juniorleden kunnen in het Huishoudelijk Reglement nader worden onderscheiden in 

juniorleden A tot en met F. 

 

6. Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar, waarin 

krachtens het vorenstaande de daartoe vereiste leeftijd van achttien jaar wordt bereikt, 

zonder verdere formaliteiten. 

 

7. Waar in de statuten en reglementen van de vereniging wordt gesproken over "leden" 

zonder verdere aanduiding, worden daaronder seniorleden, juniorleden, werkende leden, 

ereleden en de leden van verdienste verstaan. Waar in de statuten en reglementen van de 

vereniging wordt gesproken over "lidmaatschap" zonder verdere aanduiding wordt 

daaronder het lidmaatschap van seniorleden, juniorleden, werkende leden, ereleden en de 

leden van verdienste verstaan, alles voorzover de statuten en reglementen geen nader 

onderscheid maken. 

 

8. Toelating van lidmaatschap: 

8.1. Over de toelating van leden beslist het bestuur. Minderjarigen kunnen alleen worden 

toegelaten als zij in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van hun 

wettelijke vertegenwoordiger. Van een beslissing tot niet-toelating bestaat geen 

beroep op de algemene vergadering. 

8.2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. 

8.3. Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd. 

 

9. Het bestuur kan een lid schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het 

lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 

handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 

rechten niet worden uitgeoefend. 

 

10. Het lidmaatschap eindigt 

a) door overlijden van het lid; 

b) door opzegging door het lid; 

c) door opzegging namens de vereniging; 

d) door ontzetting. 

 

10.1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden met 

ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke 

kennisgeving, welke vóór de eerste (1) juni van het lopende verenigingsjaar in het 
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bezit van de ledenadministratie moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht 

dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft 

plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 

verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 

10.2.  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde 

van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van 

een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe 

schriftelijk te zijn aangemaand, binnen 30 dagen niet ten volle aan zijn geldelijke 

verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft 

opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten en 

reglementen aan het lidmaatschap gesteld worden. De opzegging door het bestuur kan 

onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en). De 

opzegging kan aan een erelid en aan een lid van verdienste slechts worden gedaan 

door de algemene vergadering en uitsluitend wanneer redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 

10.3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 

lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, 

dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis 

stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving 

in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot 

ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste tweederde van het aantal 

uitgebrachte geldige stemmen. 

 

10.4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht 

de wijze waarop dan wel de reden of oorzaak, blijft des niettemin de jaarlijkse 

bijdrage voor het gehele seizoen door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders 

besluit. 

 

10.5. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3, boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap 

niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke 

aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 


