Huishoudelijk reglement
Artikel 1

Leden

Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten.
Artikel 2

Indirecte leden

Onder indirecte leden worden verstaan de leden van lidverenigingen conform artikel 5 van de
statuten.
Artikel 3

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen leden.
Hiertoe behoren:

1. Een voorzitter
2. een secretaris
3. een penningmeester
4. een competitieleider
5. commissarissen.

Het bestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter.
Artikel 4 lid 1 Schema van aftreden
Conform het gestelde in artikel 9 lid 2 sub a van de statuten is het schema van aftreden als volgt:
1. Voorzitter en 1 of 2 commissarissen.
2. Secretaris, vicevoorzitter en 1 commissaris.
3. Competitieleider, penningmeester en 1 commissaris.
Artikel 4 lid 2 Afscheidscadeau aftredend bestuurslid
De volgende verdeelsleutel zal gehanteerd worden. Bij een duur van het bestuurslidmaatschap van :
a. 0 tot 3 jaar € 10,00
b. 3 tot 5 jaar € 25,00
c. 5 tot 10 jaar € 50,00
d. 10 tot 15 jaar € 75,00
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Artikel 5

Bestuur bestaande uit minder dan vijf leden

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het Federatiebestuur bevoegd. Het is
echter verplicht op een termijn van niet langer dan 6 weken een Federatievergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Artikel 6

Kandidaatstelling

Kandidaatstelling voor functies in het bestuur en commissies geschiedt door:
a. Het bestuur
b. Schriftelijk voordracht van één of meer stemgerechtigde leden.
Eventuele kandidaten van het Bestuur dienen vermeld te worden in de oproep voor de
vergadering. Kandidaatstellingvoor de functie in het Bestuur kan geschieden tot uiterlijk vóór de
aanvang van de Federatievergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde komt.
In bijzondere gevallen kunnen ter vergadering kandidaten worden gesteld, dit ter beoordeling
van de Federatievergadering.
Artikel 7

Stemming

Indien er voor een vacature 1 (één) kandidaat is gesteld, worden deze door de vergadering
gekozen verklaard.
Indien er meer dan 1 (één) kandidaat is gesteld, dan wordt een stemming gehouden.
Artikel 8

Stemmen bij acclamatie en instellen stembureau

Stemmingen bij acclamatie zijn toegestaan, tenzij één der leden daartegen bezwaar maakt.
Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau bestaande uit 3 (drie)
personen.
De taak van het stembureau is:
1. Het uitreiken van de stembriefjes aan de hand van de presentatielijst.
2. Het in ontvangst nemen van de stembriefjes.
3. Het bepalen van de geldigheid der stemmen.
Artikel 9

Ongeldige stembriefjes

Ongeldige stembriefjes zijn:
a. Stembriefjes die zijn ondertekend of die buiten de vereiste aanduidingen enig ander
kenteken of mededeling bevatten.
b. Stembriefjes die meer namen dan vacatures of namen van niet – kandidaat geselde
persoenen bevatten.
c. Andere briefjes dan die voor de stemming zijn uitgereikt.
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De stemming is ongeldig indien het aantal ingeleverde briefjes niet overeen komt met het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden en wel voor zover dit van invloed zou zijn geweest op de
uitslag van de stemming .
Artikel 10 Afzonderlijk stemmen bij verkiezing personen
Bij verkiezing van personen wordt voor elke vacature afzonderlijk gestemd over alle kandidaten.
Indien bij een dergelijke stemming geen van de kandidaten de meerderheid behaalt, wordt
opnieuw gestemd over de kandidaten die het hoogste aantal stemmen verkregen, in welk geval
hij wordt gekozen die het hoogste aantal stemmen bij herstemmem heeft behaald. Indien bij
deze herstemming de kandidaten een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.
Artikel 11 Bekendmaking uitslag stemming

De uitslag van de stemming wordt door de voorzitter terstond na het tellen der stemmen bekend
gemaakt.
Artikel 12 Taken van de bestuursleden
Het bestuur voert de op de Federatievergadering genomen besluiten uit, ziet toe op de
nalevering van de bepalingen van het reglement en is verder belast met het afdoen van alle
dagelijkse zaken die niet aan anderen zijn overgelaten, Het verantwoording schuldig aan de
Federatievergadering.
Voorzitter





leidt de vergaderingen
treedt bij officiële gelegenheden als woordvoerder op
zorgt voor het nakomen van de reglementaire bepalingen
zorgt voor het ten uitvoer brengen van genomen besluiten

Bij ontstentenis treedt de vicevoorzitter in zijn functie.
Secretaris









schrijft de convocaties uit voor de vergaderingen
Is belast met het voeren van de correspondentie met dien verstande dat waar de
correspondentie die competitie betreft de competitieleider mede moet
ondertekenen
houdt kopie van de uitgaande brieven
bewaart de ingekomen correspondentie
houdt het ledenregister bij
schrijft de convocatie voor de Federatievergadering uit
zorgt ervoor dat deze minimaal 3 weken voor de Federatievergadering bij de leden is.
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maakt notulen van de vergaderingen. Deze notulen behoeven de goedkeuring van de
leden, alvorens van kracht te worden
brengt een jaarverslag uit aan de jaarlijkse Federatievergadering
Penningmeester

 beheert de gelden van de N. B. T. F. en is hiervoor persoonlijk aansprakelijk, met
uitzondering van gelden besteed in opdracht van het bestuur, tenzij bij overmacht
 houdt op zodanige wijze boek dat steeds een duidelijk overzicht wordt verkregen van
de financiële stand van zaken
 verricht uitgaven slechts dan tegen behoorlijke kwijting
 brengt op e Federatievergadering verslag uit van hetgeen op financieel gebied binnen
de N. B.T. F. heeft plaatsgevonden
 geeft rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven onder overlegging van
een begroting voor het komende jaar, welke begroting is samengesteld in overleg
met het bestuur
 stelt jaarlijks aan de kascommissie te allen tijde inzage in zijn administratie en kas te
geven
 zorgt voor de inning van de contributie
Competitieleider







stelt aan de hand van het laatste bekende competitiestand, eventueel na toepassing
van met redenen omklede verzoeken van leden, het nieuwe spelrooster samen dat
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur
ziet er op toe dat de reglementen stipt worden nagekomen
regelt promotie en degradatiewedstrijden
stuurt tijdig uitnodigingen weg voor deelnamen van de indirecte leden aan de
zeskampen
is voor wat betreft de competitie het aanspreekpunt tussen de contactpersonen van
de leden en het bestuur
Commissarissen

De commissarissen zijn de overige bestuursleden zo veel mogelijk behulpzaam bij hun
werkzaamheden.
Bijzondere functies kunnen hen worden opgedragen.
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Vergoedingen
Gemaakte onkosten voor het uitvoeren van uit hun functie worden vergoed.
Bij zeskampen, voorronde van de federatie cup krijgen de aanwezige bestuursleden drie
consumpties. Op de slotavond c.q. bekeruitreiking krijgen de aanwezige leden drie consumpties per
persoon.

Artikel 13

Federatievergadering

De indirecte leden komen bijeen op verzoek van:
a. het bestuur
b. de helft van de directe leden
In het geval sub b. dient de aanvrage schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend.
Convocatie voor Federatievergadering worden uiterlijk 3 weken van tevoren aan de directe leden en
ere leden toegezonden.
De directe leden zijn verplicht de convocaties ter kennis van hun indirecte leden te brengen.
Artikel 14

Indiening van agendapunten

Voorstellen ter behandeling op de Federatievergadering moeten uiterlijk eind april zijn ingediend bij
de secretaris, die deze voorstellen op de agenda plaatst.
Artikel 15

Contributie

Bij tussentijdse toetreding tot de N. B. T. F. is de volle jaarlijkse contributie verschuldigd.
Per vereniging: € 30,00, per team: € 10,00, per lid: € 4,50 en bij federatie-cup per team: € 3,00
Artikel 16

Wijziging van statuten, huishoudelijk, wedstrijd en toernooireglement.

Voorstel ( len ) tot wijziging van de statuten, het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement
kan (kunnen) worden ingediend door:
a. het bestuur
b. een direct lid
Artikel 17

Mutaties in wedstrijd en toernooireglement door bestuur

Mutaties in het wedstrijd en toernooireglement worden geregeld door het bestuur en treden direct
in werking na schriftelijke kennisgeving aan de leden. Deze mutaties behoeven de goedkeuring van
de eerstvolgende federatievergadering.
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Straffen
Artikel 18

Schorsing en royement

Het indirecte lid, dat door woorden of daden de geregelde gang van zaken in de N. B. T. F.
bemoeilijkt, haar goed naam in gevaar brengt of op andere wijze de belangen van de N. B. T. F.
Benadeelt, kan door het bestuur tijdelijk , tot de eerstvolgende federatievergadering worden
geschorst.
Deze vergaderingkan vervolgens besluiten tot opheffing van de schorsing of tot royement van het
betrokken indirecte lid.
Dit royement geschiedt door een federatievergadering en wel op voorstel van het bestuur of van
tenminste vijf stemgerechtigde leden en met een meerderheid van 2/3 (twee/derde) van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Artikel 19

Bericht aan geschorste / geroyeerde leden

Geschorste en geroyeerde indirecte leden worden schriftelijk ( met een kopie aan de betrokken
lidvereniging ) op de hoogte gesteld van de beslissing dienaangaande.
Geschorste indirecte leden hebben het recht in beroep te komen tegen de schorsing en wel bij de
eerstkomende federatievergadering.
Artikel 20

Rechten en plichten geschorste / geroyeerde leden

Geroyeerde indirecte leden zijn uitgesloten van het lidmaatschap van de N. B. T. F.
Geschorste indirecte leden verliezen voor de duur van de schorsing al hun rechten. Zij dienen hun
financiële verplichtingen na te komen.
Royementen met 2/3 (twee/derde) meerderheid der uitgebrachte stemmen worden opgeheven.

Artikel 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van opvatting over interpretatie van
het reglement beslist het bestuur.
Artikel 22
Dit reglement treedt in werking op 10 juni 1993

Aldus vastgesteld op de federatievergadering d.d. 14 juni 2011
Nijmegen 2015
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