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Artikel 1 Algemeen 

1.1 De IJshockeyvereniging Red Eagles 's-Hertogenbosch (hierna: 'de vereniging') is opgericht op 1 

november 1964 en statutair vastgelegd op 4 november 1964. 

1.2 De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de ijshockeysport, in de 

ruimste zin des woords. Dit doel moet bereikt worden door ijshockeytrainingen en het spelen van 

wedstrijden, alsook het organiseren van evenementen op het gebied van de ijshockeysport (hierna: 

'activiteiten'). 

1.3 In aanvulling op de statuten worden in dit Huishoudelijk Reglement nadere afspraken omtrent 

organisatie van en gedragsregels bij activiteiten van de vereniging vastgelegd.  

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Het Huishoudelijk Reglement geldt voor alle activiteiten die door de vereniging worden 

georganiseerd of waar zij aan deelneemt. 

2.2 Het Huishoudelijk Reglement wordt van toepassing verklaard op alle leden, ouders/verzorgers 

van jeugdleden, begeleiders (w.o. trainers, teamleiders en coaches) en scheidsrechters van de 

vereniging, alsmede op derden indien zij op enigerlei wijze deelnemen of participeren aan een 

activiteit van de vereniging. 

 

Artikel 3 Toelating tot activiteiten en gebruik materialen  

3.1 Toegang tot de activiteiten en gebruik van materialen van de vereniging staat open voor alle 

leden, alsmede op uitnodiging voor derden. 

3.2 Eenieder die deel wenst te nemen aan activiteiten van de vereniging is zelf verantwoordelijk 

voor zijn gezondheid en welzijn om deel te nemen. 

3.3 Alle materialen gebruikt tijdens activiteiten worden in bruikleen gegeven, eventueel tegen een 

vooraf vast te stellen vergoeding, maar blijven eigendom van de vereniging; schade anders dan door 

normaal gebruik is voor rekening van de gebruiker c.q. veroorzaker van de schade. 

3.4 Alle volwassen trainers, coaches en teamleiders worden schriftelijk benoemd door het bestuur 

en dienen voor aanvang van hun taak een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen voor het 

werken met minderjarige kinderen. 

3.5 Het bestuur of een door haar benoemde vertegenwoordiger kan eenieder de toegang tot 

activiteiten ontzeggen indien overtreding van het Huishoudelijk Reglement of enige andere 

relevante wet- of regelgeving geconstateerd is, dan wel preventief, indien er redenen zijn om aan te 

nemen dat een ordentelijk verloop van de activiteit hiermee gediend is. 

 

Artikel 4 Rechten en plichten 

4.1 Het lidmaatschap van de vereniging kan worden aangevraagd d.m.v. het invullen van een  

inschrijfformulier, inclusief contactgegevens (w.o. e-mailadres) of een andere, door het bestuur vast 

te stellen wijze; na toelating gelden alle rechten en plichten, behorend bij het lidmaatschap. 



4.2 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; leden (bij jeugdleden hun wettelijke 

vertegenwoordiger) zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van hun contactgegevens 

(w.o. telefoonnummer en e-mailadres voor correspondentie). 

4.3 De contributieverplichting wordt vastgesteld op basis van de teamindeling zoals deze op 1 

september van enig jaar zal gelden; voor leden die niet deelnemen aan de competitie (trainingslid) 

geldt een aangepast tarief, vastgesteld door het bestuur.  

4.4 Indien een lid gedurende het seizoen (september – maart) toetreedt tot een team, zal de 

contributie tijdsevenredig worden berekend, waarbij een deel van een kalendermaand zal gelden als 

een hele maand; restitutie van contributie is niet mogelijk. 

4.5 Indien o.g.v. doktersattest langer dan 3 volledige kalendermaanden niet kan worden 

deelgenomen aan activiteiten, kan binnen 1 maand na aanvang van de verhindering schriftelijk een 

verzoek bij het bestuur worden ingediend tot vrijstelling van een tijdsevenredig deel van de 

contributieverplichting. De matiging geldt slechts over volledige maanden waarin niet aan enige 

activiteit is deelgenomen en zal aan het einde van het verenigingsjaar door het bestuur worden 

vastgesteld en worden verrekend. 

4.6 Leden (bij jeugdleden hun wettelijke vertegenwoordiger) zijn zelf verantwoordelijk voor het 

voldoen van de contributieverplichting, waarbij als uiterste betaaldatum de ultimo van de 

kalendermaand zal gelden waarin de betreffende termijn voldaan moet zijn. 

4.7 Tijdens training en wedstrijden moeten de spelers een deugdelijke en goedgekeurde uitrusting 

dragen, zoals de NIJB-voorschriften voorschrijven. 

4.8 Een lid is verplicht zich onder alle omstandigheden te gedragen zoals een goed speler betaamt, 

zowel op het ijs als daarbuiten discipline te betonen en zich te onthouden van al dan niet openbare 

gedragingen en/of uitlatingen die het aanzien van het ijshockey, van de vereniging of van aan de 

vereniging, de Stichting Topsport Red Eagles daaronder begrepen, gebonden sponsors en partners 

kunnen schaden - waaronder doch niet uitsluitend doping- of drugsgebruik, wapenbezit, overmatig 

alcoholgebruik - zulks ter beoordeling van het bestuur.  

4.9 De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, dan wel materiële schade, in 

welke vorm dan ook, ontstaan tijdens activiteiten. 

 

Artikel 5 Respect en teamregels 

5.1 Spelers, trainers, coaches, teambegeleiders, scheidsrechters, ouders/verzorgers en baanpersoneel 

dient elkaar met respect te behandelen. 

5.2 Voor of tijdens trainingen en wedstrijden, is het voor spelers, trainers, coaches en teamleiders 

niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen. 

5.3 De huisregels van de locatie waar de activiteit plaatsvindt moeten opgevolgd en nageleefd 

worden; de teamleiding is verantwoordelijk voor het toezicht hierop. 

5.4 De vereniging heeft zich in dit verband tevens gecommitteerd aan de Campagne Fair Play en de 

Gedragscode van de NIJB, alsmede het Convenant Veilig en Sportief sporten in ‘s-Hertogenbosch 

en verklaart deze van toepassing op al haar activiteiten. 

5.5 Leden die deel uit maken van een ijshockeyteam van de vereniging  zijn gehouden om aan de 

competitieverplichtingen te voldoen. Hieronder wordt verstaan: 

• Bij thuiswedstrijden 1 uur voor aanvang aanwezig zijn in de kleedkamer; 

• Bij uitwedstrijden tijdig op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn; 

• Het deelnemen aan wedstrijden anders dan bij de vereniging  is zonder schriftelijke 

toestemming vooraf, niet toegestaan; 

• Verhindering van deelname aan training of wedstrijden dient tijdig afgemeld te worden bij 

de desbetreffende teamleider; 

• Teamleider/coach heeft het recht af te wijken van bovenstaande regels, na overleg met het 

bestuur. 

5.6 Ten aanzien van de te volgen wedstrijdtactiek, de ter zake te nemen maatregelen evenals het 

bepalen van de orde binnen het team, is de coach i.o.m. teambegeleiding bevoegd. Met betrekking 

tot hun werkzaamheden zijn zij desgevraagd verantwoording verschuldigd aan het bestuur en 



onderhouden zij contact met het bestuur en de door het bestuur aangestelde medewerkers; 

ongeregeldheden dienen onverwijld aan het bestuur te worden gemeld. 

5.7 Bij trainingen op het ijs berust de leiding bij de betrokken trainer, hij onderhoud contact met de  

teamleiders en de bevoegdheden van de trainers worden in een overeenkomst tussen hen en de 

vereniging geregeld.  

5.8 Indien er mensen twijfelen aan de gang van zaken binnen een team zullen zij dit eerst bij de 

teamleider moeten aangeven. Als ook dan voor hun gevoel geen goede oplossing of uitleg is 

gegeven kunnen zij dit melden bij de hoofdtrainer en in volgende instantie aan het bestuur. 

5.9 Strafoplegging door de NIJB is bij haar tuchtreglement geregeld; disciplinaire maatregelen die 

door de NIJB aan de contribuant/speler/teambegeleider/official kunnen worden opgelegd, zijn o.m. 

schorsingen en boetes. De administratie van de NIJB is leidend in dezen en de vereniging is 

gehouden deze maatregelen onverwijld over te nemen. 

5.10 De kosten die de NIJB voor behandeling van een strafzaak bij de vereniging in rekening brengt 

en opgelegde boetes, worden door de vereniging op de betrokken persoon en/of team verhaald. De 

kosten dienen 2 weken na ontvangst van de factuur c.q. verzoek tot betaling te zijn voldaan. Bij het 

niet voldoen van de factuur wordt de speler de deelname aan trainingen en wedstrijden ontzegd, 

waarbij de contributieverplichting onverminderd blijft bestaan. Bij doorberekening van de kosten 

kan het betreffende lid binnen 2 weken na betaling van de boete aan de club, bij de NIJB schriftelijk 

bezwaar aantekenen tegen het besluit. Indien het bezwaar wordt gehonoreerd en de NIJB de boete 

restitueert, zal de club de boete terugbetalen aan de betreffende speler.  

 

Artikel 6 Disciplinaire maatregelen en kosten 

6.1 De bevoegdheid tot het opleggen van tuchtmaatregelen berust bij het bestuur. 

6.2 Schending van de verplichtingen uit het Huishoudelijk Reglement kan leiden tot disciplinaire 

maatregelen zoals schorsing of royement. 

6.3 Indien langer dan 30 dagen na vervaldatum niet aan de contributieverplichting is voldaan, is 

men automatisch in verzuim en wordt het lidmaatschap geschorst, tenzij schriftelijk anders met het 

bestuur is overeengekomen. 

6.4 Onverminderd voorgaande bepalingen, dienen alle financiële verplichtingen van een vorig jaar 

bij aanvang van een nieuw verenigingsjaar voldaan te zijn. 

6.5 Eventuele kosten verbonden aan de handhaving zullen worden doorbelast aan de veroorzaker. 

 

Artikel 7 Handhaving Huishoudelijk Reglement. 

7.1 De handhaving en uitleg van het vastgestelde reglement berust, tenzij anders bepaalt, bij het 

bestuur. 

7.2 In alle gevallen waarin door dit Huishoudelijk Reglement niet wordt voorzien, beslist het 

bestuur. 

 

Artikel 8 Inwerkingtreding 

8.1 Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking per 7 juli 2016 en hiernaar kan worden 

verwezen als 'HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE IJSHOCKEYVERENIGING 

RED EAGLES 'S-HERTOGENBOSCH – 2016'. 

 

Aldus vastgesteld door de BALV d.d. 6-7-2016

 


