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Inleiding 

Dit reglement is vastgesteld om zaken te regelen in aanvulling op de statuten en/of waarvan 
de algemene vergadering regeling wenselijk acht. 

 

Definities 

 Bestuur: het bestuur van Tonego65  

 Speelseizoen: de periode van 1 juli t/m 30 juni. 

 

Deel A – Algemeen 

Introductie Huishoudelijk Reglement  

A.1  Dit reglement is vastgesteld om alle zaken te regelen waarin de statuten niet 
voorzien, waarvan regeling door de statuten wordt geëist of waarvan de Algemene 
Vergadering regeling wenselijk acht.  

A.2  Geen lid van de Tonego65 kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en de 
reglementen, alsmede bestuursbesluiten en officiële berichten die in de Basketball 
Info zijn bekendgemaakt.  

Dispensatie  

A.3  De Algemene Vergadering kan met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen 
dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, tenzij de bevoegdheid voor 
dispensatie uitdrukkelijk aan het bestuur is toegekend.  

Wijzigingen  

A.4  Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht na besluit van de 
Algemene Vergadering, genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen.  

A.5  Elke wijziging van dit reglement wordt door het bestuur gepubliceerd in de 
JumpNews.  

A.6  De statuten en reglementen worden binnen vijf dagen na vaststelling door de 
Algemene Vergadering gepubliceerd op de website www.tonego65.com. De datum van 
inwerkingtreding van gewijzigde statuten en reglementen wordt bepaald door de 
Algemene Vergadering waarin vaststelling heeft plaatsgevonden of bij nader besluit 
van het bestuur. 
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Deel B – Bescherming persoonsgegevens 

B.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat bij het registreren en het gebruik van 
persoonsgegevens van de leden wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  

B.2  Voorafgaand aan het verstrekken van persoonsgegevens aan derden buiten Tonego65 
vraagt het bestuur toestemming aan de leden. Dit geldt niet in gevallen waarbij de 
Algemene Vergadering goedkeuring heeft verleend; de leden moeten dan in de 
gelegenheid gesteld worden om gedurende een redelijke termijn hiertegen bezwaar 
aan te tekenen.  

B.3  Tonego65 is gerechtigd om persoonsgegevens te delen wanneer dit nodig is voor het 
beoefenen van de basketbalsport.  

B.4  Leden hebben recht op informatie over en inzage in hun persoonsgegevens. Bovendien 
hebben leden het recht om aanvulling, verbetering, verwijdering en afscherming van 
hun persoonsgegevens aan te laten brengen indien deze gegevens feitelijk onjuist, 
onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de 
verwerking.  

 

Deel C - Beëindiging lidmaatschap 

C.1 Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk; per e-mail bij de 
ledenadministratie@tonego65.com of per post op het correspondentieadres. Bij 
voorkeur afmelden onder opgave reden.  

C.2 Zij, die zich niet uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het volgende speelseizoen hebben 
afgemeld, dienen de Bonds- en Rayonkosten voor het seizoen erop volgend te betalen.  

C.3 Zij, die op 31 mei nog een contributieschuld bij Tonego65 hebben kunnen door de 
vereniging op voorhand worden uitgeschreven bij de NBB en rayon. Het betreffende 
lid kan weer worden ingeschreven zodra alle schulden zijn afgelost. Voor het nieuwe 
speelseizoen gelden dan opnieuw inschrijvingskosten. 

C.4 Zij, die zich niet uiterlijk 31 augustus van het lopende speelseizoen hebben afgemeld, 
dienen de volledige contributie te voldoen.  

 

Deel D – Slotbepalingen 

D.1 In gevallen waarin dit reglement, andere reglementen, de statuten of de wet niet 
voorzien, beslist het bestuur.  

D.2  Wijziging in reglementen die deel uitmaakten van het oude Huishoudelijk Reglement 
tot de hernieuwde vaststelling van dit reglement, en waarin nog niet bepalingen met 
betrekking tot wijzigingen zijn opgenomen, is slechts mogelijk na besluit van de 
Algemene Vergadering, genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen.  

D.3  Waar in de statuten en in dit reglement termijnen worden genoemd die zijn 
uitgedrukt in dagen, worden werkdagen bedoeld. Daarmee worden alle dagen welke 
als niet-werkdagen zijn opgenomen in de Algemene Termijnenwet, alsmede dagen die 
door het bestuur zijn vastgesteld, in de termijnregeling niet meegerekend. De door 
het bestuur vastgestelde dagen worden jaarlijks in de eerste editie van de JumpNews 
gepubliceerd.  

 

*** Einde huishoudelijk reglement *** 
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