
Toelichtingen bij het HR 
 
Algemene bepalingen 
Dit huishoudelijk reglement wordt opgesteld vanuit het idee dat het bestuur optimaal functioneert 
en de vereniging vertrouwen heeft in het functioneren van het bestuur. 
Daarom is ervoor gekozen zo min mogelijk zaken vast te leggen in het HR. Dit HR zet zodoende lijnen 
uit waarbinnen het bestuur flexibel haar werk kan doen. 
 
Lid 1  
Lidmaatschap: Hier stond eerst leden. Aber, wanneer je hier leden schrijft vallen hier de docenten, 
ereleden etc. niet onder. Nu wel! 
 

Artikel 1 Lidmaatschap 

Lid 1a 
Dansende leden: Dit zijn de leden die het RSC telt onder het ledenaantal. 
Lid 1c 
Leden van verdienste voor één jaar: Op deze manier is het laagdrempeliger voor het bestuur om deze 
leden te benoemen want het is maar voor één jaar. Daar staat tegenover dat het ook voor de leden 
laagdrempeliger is om zich een jaartje extra in te zetten. Een lid kan bij herhaaldelijk inzetten 
meerdere jaren tot lid van verdienste uitgeroepen worden. Dit bepaalt niet per se hoe lang je erover 
gedaan hebt om deze buitengewoon verdienstelijkheden uit te voeren, slechts dat je één jaar het 
“naampje” lid van verdienste hebt. 
Het RSC zegt over leden van verdienste: Een lid van verdienste mag voor tenminste een jaar 
vrijgesteld worden van contributie, maar moet wel in het bezit zijn van een sportkaart! Dit is namelijk 
een verplichting vanuit het RSC. 
Lid 2 en lid 3 
Ereleden en buitengewone leden: Wanneer de statuten herzien gaan worden, zou hier opnieuw naar 
gekeken kunnen worden. De formulering lijkt op het moment namelijk achterhaald en weinig 
toepasselijk meer. 
 

Artikel 2 Rechten 

Lid 1c 
Passief kiesrecht: Wettelijk anders dan stemrecht (je mag je dan namelijk ook verkiesbaar stellen) 
Lid 3a 
Een jaar lang vrijstelling van contributie én lesgeld: Het is wellicht nodig om opnieuw naar het idee 
van  leden van verdienste te kijken. 
Leden van verdienste worden beloond voor hun inzet ten behoeve van de vereniging. Het zou niet 
meer dan logisch moeten zijn dat wij ze dan een jaar gratis dansen aanbieden. Naast het vrijwaarden 
van contributie, kunnen we ze ook vrijwaarden van LESGELD. Zo dansen ze een jaar gratis binnen de 
restricties die vanuit het RSC gelden. Ze moeten immers WEL NOG ALTIJD in het bezit van een 
sportkaart zijn! 
 

Artikel 3 Plichten 

Lid 3 
Ereleden: Ook hier weer contributie én lesgeld gratis. Dus voor ereleden en leden van verdienste 
 



Het Dansen 

Bij uitbreiding van het dansaanbod (dus zowel stijlen als wedstrijdteams etc) moet het HR gewijzigd 
worden en is dus goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig. 
 

Artikel 4 Cursussen 

 
Lid 5 
Aanwezigheid bij de lessen: Dit moet duidelijker gecommuniceerd worden naar alle leden bij de 
inschrijvingen en het hele jaar door en er moet ook naar gestreefd worden dit na te leven. 
 

Artikel 6 Algemeen 

 
Lid 1 
Statutenwijzigingen: noem een verschil tussen dagelijks (voorzitter, secretaris, penningmeester) en 
algemeen bestuur (dagelijks bestuur en de rest). 
Lid 2 
De reden hiervan: Dit hoeft natuurlijk niet in extreem detail. De melding “ik ben ziek” voldoet. 
 

Artikel 7 Rechten 

Lid 1 
Kalenderjaar: Bijvoorbeeld een sponsorcontract dat niet vanaf nu maar vanaf 1 september ingaat 
maar wel 12 maanden duurt. 
 

Artikel 9 Verkiezing  

Je stemt op een bestuur met inachtneming van hun beleidsvisie. Ook dus als je voor het bestuur bent 
maar tegen hun beleid, dien je tegen het bestuur te stemmen. 
Hetzelfde geldt voor de decharge. Je stemt tegen de decharge als je het niet eens bent met de 
jaarstukken. 
 
Lid 3 
Beleidsvisie: In hun beleidsvisie zet het aspirant-kandidaatsbestuur een aantal (lees bijvoorbeeld drie 
of vier) speerpunten uiteen. Per speerpunt kan de volgende opbouw gehanteerd worden: aanleiding, 
eerder geprobeerde oplossingen, nieuwe mogelijkheden, uitvoerbaarheid. 
Lid 6 
Jaarstukken: Dit betekent dus dat ZOWEL het jaarverslag ALS de financiële stukken deel uitmaken van 
de jaarstukken. Dit betekent dat het bestuur meer zelf zal moeten schrijven: 
- Hoe functioneert het bestuur? 
- Hoe evalueert IEMAND zijn functioneren? 
- Hoe evalueert DIEGENE het functioneren van derden (bv. commissies, rva, teamcaptains, 
kasco, algemene ledenvergadering, docenten, locaties, rsc etc.)? 
 

Artikel 10 Reguliere commissies  

Enige mogelijke vergoeding=onkostenvergoeding 
 
Lid 9 



Financiële administratie is te alle tijde op te vragen door het bestuur: Ideetje om bijvoorbeeld elke 
twee maanden standaard een update te vragen van de Acco. 
Lid 14 
Voorschotformulier: Sigma beschikt over een voorschotstructuur die goed in elkaar zit. We kunnen 
vragen naar hun voorschotformulier ter inspiratie. 
 

Artikel 12 De gang van zaken  

Lid 1 
3 algemene ledenvergaderingen per jaar: We gaan hierbij uit van een wissel, halfjaarlijkse en een 
verkiezingsvergadering. 
In de statuten artikel 14 lid 1 staat dat slechts 1 vergadering per jaar verplicht is en dat deze binnen 
een half jaar na afsluiting van het verenigingsjaar dient plaats te vinden. Dit mag ook aangepast 
worden. 
Lid 2 
Bepaalde tijd: “We hebben nu 10 minuten plaspauze”, “We gaan over twee weken verder”, “Binnen 
drie weken gaan we verder” 
 

Artikel 13 Stemming 

Lid 3 
Ongetekende gesloten stembriefjes: Ook om onderlinge beïnvloeding te voorkomen. 
Het is handig een standaard stembriefje te maken zodat er slechts hokjes aangekruist hoeven te 
worden en er niet meer zelf geschreven moet worden. 
Lid 4 
Conform steminstructies: Er moeten dus bij elke stemming steminstructies gegeven worden. 
Lid 5 
Stemprocedure: Er zijn vier opties in de stemprocedure, niet per se vier opties om op te stemmen. 
Lid 7 
Het aannemen van een voorstel: Volstrekte=absolute=gewone meerderheid. Meer dan de helft van 
de geldig uitgebrachte stemmen door aanwezigen + machtigingen. Geldig uitgebrachte stemmen zijn 
voor, tegen en blanco. 
Vb. 40 voor, 30 tegen, 30 blanco, 10 onthouden: Niet aangenomen want slechts 40% voor. 
 

Artikel 14 Het orgaan 

Enkel het bestuur: De algemene ledenvergadering is er dus niet om te besturen. 
 
Lid 1 
Afzetten: Oneervol ontslaan. 
Jaarstukken: Financieel jaarverslag en jaarverslag. 
Uitsluiten: Bijvoorbeeld van de vergadering, activiteiten, lessen of de vereniging. 
 

Artikel 15 Raad van Advies  

Lid 1 
Bestuursjaar: Wellicht een optie om bestuursjaar en verenigingsjaar samen te trekken in de statuten 
(artikel 3  in de statuten). 
 

Artikel 16 Kascontrolecommissie  

De penningmeester mag geen lid zijn van de kasco (net als rest van het bestuur). Zie artikel 9 lid 1 
van dit HR. 



 
Lid 1 
Begin van het bestuursjaar: Dus na de wisseling van het bestuur. 
Lid 3 
Afspraken maken voor kascontrole: We hebben dit expres niet vastgelegd. Een gewenste planning 
kan er als volgt uitzien: 
Vier weken voor een algemene ledenvergadering ontvangt de kascontrolecommissie de benodigde 
stukken. Zij hebben vervolgens een week de tijd om deze stukken te controleren en deze terug te 
sturen naar de penningmeester. Dan zal na een week een afspraak tussen de penningmeester en de 
kascontrolecommissie plaatsvinden om de aangepaste stukken vast te stellen zodat op de algemene 
ledenvergadering deze stukken gepresenteerd kunnen worden. 
 

Slotbepalingen 
Lid 2 
Dispensatie wordt verleend door de algemene ledenvergadering: Dus niet door het bestuur. 


