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HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.S.V.R. 
 

De Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Roosendaal, afgekort  S.S.V.R. (hierna te 

noemen: de vereniging) werd in Roosendaal opgericht op 16 september 1934. 

 

 

1. Het verenigingsjaar: 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van het daarop volgend jaar. 

 

2. De Verenigingskleuren: 
De kleuren van de Vereniging zijn zwart/wit, zwarte short en wit shirt. Voor afdelingen 

die niet een volledig tenue dragen, moet de blouse/shirt een zwart/witte combinatie 

bevatten. 

 

3. Donateurs: 
Naast leden, zoals omschreven in de statuten, kent de vereniging ook donateurs. Voor 

donateurs is een afzonderlijk donateursreglement opgesteld. 

 

4. Contributiebetalingen:  
Lidmaatschap (donateurschap) loopt door, elk jaar na de contributiebetaling. Daarvoor 

krijgt een ieder een factuur toegezonden, die door het betreffende lid/donateur zelf wordt 

voldaan.  De bijdrage dient binnen 1 maand na verzending van de factuur te worden 

voldaan. Wordt te laat voldaan, dan wordt de bijdrage verhoogd met € 5,00 

administratiekosten. 

 

5. Ereleden: 
Ereleden zijn die leden die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt en op voordracht van het Hoofdbestuur of ten minste 10 stemgerechtigde leden, 

met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, door de Algemene Leden 

Vergadering zijn benoemd. 

 

a. Zij zijn vrij van contributiebetaling en van hun benoeming wordt officieel kennis 

gegeven op de website. 

 

6. Aanname van leden: 
Aanname van leden/donateurs dient door het hoofdbestuur goedgekeurd te worden. 

Daarbij dient gecontroleerd te worden of aan de gestelde regels wordt voldaan. Een 

afgewezen kandidaat wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en kan zich eerst na 

een jaar opnieuw aanmelden. 

 

7. Hoofdbestuur: 
Naast de door de ALV gekozen bestuursleden maken de volgende functionarissen deel uit 

van het hoofdbestuur: 

 Coordinator barcommissie. 

 Beheerder Website 

 

Functies binnen het hoofdbestuur, worden door het hoofdbestuur zelf vastgesteld (met 

uitzondering van de voorzitter). Het betreft: 

 Secretaris 

 Penningmeester 
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Vergoedingen: 

 Bestuursleden krijgen als vergoeding voor niet aanwijsbare onkosten, vrijstelling van 

contributiebetaling Algemeen Lidmaatschap. Overige onkosten worden vergoed 

middels normale declaraties. 

 

8. Dagelijks bestuur: 
De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur. Zij 

behandelen die zaken welke niet uitgesteld kunnen worden. Zaken die het DB zelfstandig 

afgehandeld worden, dienen eerst aan overige bestuursleden te worden voorgelegd 

(eventueel via e-mail) zodat het DB kan handelen volgens de visie van het voltallige 

bestuur. 

 

9. Tussentijds aftreden hoofdbestuurslid: 
Wenst een Hoofdbestuurslid tussentijds af te treden dan is hij verplicht zijn voornemen 

ten minste 14 dagen tevoren aan het Hoofdbestuur schriftelijk kenbaar te maken. Wanneer 

de meerderheid van het Hoofdbestuur, of het Hoofdbestuur in zijn geheel wenst af te 

treden, dan moet hiervan 4 weken van te voren mededeling aan de leden gedaan worden. 

In dit geval moet een Buitengewone Leden Vergadering, uitgeschreven na de termijn van 

4 weken zoals verwoord in de vorige zin, een nieuw Hoofdbestuur kiezen. 

 

Ontstaat er een vacature in het Hoofdbestuur, dan wordt de waarneming van deze functie 

tijdelijk door de overige Hoofdbestuursleden gedaan tot de eerstvolgende Algemene 

Leden Vergadering. Vacatures kunnen tijdelijk worden gevuld door kandidaten 

bestuursleden tot de eerstvolgende ALV. Daar dienen zij zich verkiesbaar te stellen. 

 

De penningmeester kan alleen dan aftreden wanneer de accountant zijn beheer heeft 

gecontroleerd en alle onder zijn beheer zijnde eigendommen van de Vereniging heeft 

afgedragen. Eerst dan kan hem volledige decharge worden verleend. Een en ander moet 

binnen 3 weken na datum van zijn bedanken geschieden. 

 

10. Afdelingen: 

 Elke afdeling heeft een eigen bestuur. 

 Elk afdelingsbestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

 Afdelings-bestuursleden worden gekozen op een jaarlijkse afdelings-

ledenvergadering. 

 Afdelings penningmeesters werken onder verantwoordelijkheid van de 

penningmeester van het hoofdbestuur. 

 

11. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement: 
Wijzigingen aan het huishoudelijke reglement dient door de Algemene Ledenvergadering 

te worden goedgekeurd. Hierbij rekening houdende met: 

 Uiterlijk 14 dagen tevoren dient het gewijzigde reglement beschikbaar te zijn voor 

inzage. 

 Uiterlijk een maand tevoren dient aan de leden kenbaar gemaakt te worden, dat er een 

wijziging van het huishoudelijk reglement ter discussie staat. 

 Tijdens de ledenvergadering dient een meerderheid van aanwezigen voor de wijziging 

te stemmen. 

Wijziging in het Huishoudelijk Reglement treedt in werking de dag volgende op die 

waarop de Algemene Leden Vergadering de wijziging heeft goedgekeurd.  

 

12. Transparantie bestuurlijke aangelegenheden: 
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Het bestuur stelt leden eenmaal per kwartaal via de website op de hoogte van wat er 

gebeurd is in de tussentijd, om transparantie naar leden te waarborgen.  

 

13. Onvoorzien: 
In die gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Hoofdbestuur. 

 

14. Akkoordverklaring: 

Door zijn of haar toetreden, verklaart ieder lid zich te zullen houden en onderwerpen aan 

de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging, benevens alle wijzigingen 

welke daarin eventueel nog worden aangebracht. 

 

15. Bekendheid: 
Ieder lid wordt verondersteld bekend te zijn met de bepalingen van de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement.  


