
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
1. De vereniging draagt de naam Rugbyclub RCC/ Bekaro, is gevestigd te Roosendaal, opgericht 2-6-
1978 en ontstaan uit de fusie tussen r.c. K.C.T. en r.c. Roosendaal, de Centaurer. 
 
2. LEDEN, ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS 
Deze worden als volgt ingedeeld: 
- I.   Leden:a. Ereleden 
                   b. Leden 
- II.  Aspirant-leden 
- III. Begunstigende leden 
 
ad. I.a. Ereleden zijn degene die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de rugbysport in 
het algemeen dan wel de vereniging in het bijzonder. Ze worden op voorstel van het bestuur of van 
minimaal 10 leden op een algemene vergadering en met algemene stemmen voor het leven 
benoemd. Zij hebben dezelfde rechten als leden maar hoeven geen contributie te betalen. 
ad. I.b. Leden zijn zij die zich als zodanig hebben opgegeven en door het bestuur zijn aanvaard. Zij 
moeten voldoen aan wat in de statuten over hen wordt gesteld en aan hetgeen verbonden is met het 
spelend lid zijn bij de Nederlandse Rugby Bond (hierna: NRB).  
ad. II. Aspirant-leden zijn zij die zich als zodanig hebben aangemeld en door het bestuur zijn 
aanvaard. Zij moeten voldoen aan het in de statuten betreffende hen gestelde en mogen ook worden 
aangeduid met de omschrijving "jeugdleden". Jeugdleden worden volgens de reglementen van de 
Nederlandse Rugby Bond in leeftijdscategorieën ingedeeld.  
ad  III. Voor begunstigende leden geldt het gestelde in de statuten. Daarnaast mogen zij geen spelend 
lid van de vereniging bij de NRB zijn en niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen.  
 
3. LIDMAATSCHAP 
a. Aanmelding geschiedt schriftelijk bij de ledenbeheerder van de vereniging. Bij aanmelding gaat het 
lidmaatschap in nadat de contributie is voldaan. Voor introductieleden geldt aanvullend dat het 
lidmaatschap pas ingaat nadat het lidmaatschap bij de NRB onherroepelijk is. 
b. Een lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele 
verordeningen door het bestuur uitgevaardigd en gepubliceerd in het officiële orgaan van de 
vereniging. 
c. Indien de jaarlijkse bijdrage niet is voldaan voor aanvang van het boekjaar, 1 augustus, waarop de 
bijdrage betrekking heeft is men niet gerechtigd aan activiteiten van de vereniging deel te nemen. 
behoudens het gestelde onder punt 5.C hierna. 
 
4. HET BESTUUR 
a. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen. 
b.. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en treedt beslissend op daar waar de 
statuten en het huishoudelijk reglement niet in voorzien. 
c. Vergaderingen, stemmingen en verkiezingen worden geheel in de statuten geregeld. 
d. Over zaken welke om een beslissing vragen voordat hierover in een bestuursvergadering kan 
worden beslist kan worden besloten door 3 bestuursleden. Zij dienen hiervan de overige 
bestuursleden onverwijld in kennis te stellen. 
 
5. CONTRIBUTIE 
a. De leden, aspirant-leden en begunstigende leden betalen een jaarlijkse bijdrage die wordt 
vastgesteld op een algemene vergadering voor aanvang van het boekjaar. Tot de vergaderstukken 
van deze vergadering behoort onder andere de begroting voor het komende boekjaar evenals het 
voorstel van het bestuur over de hoogte van de contributie. 
b. De bijdrage dient te worden betaald in haar geheel voor aanvang van het boekjaar waarop het 
betrekking heeft. 
c. De contributie wordt automatisch geïnd tenzij de penningmeester met een andere wijze van betaling 
schriftelijk heeft ingestemd. 
d. Van het gestelde in punt b. hiervoor kan worden afgeweken ten aanzien van een lid indien de 
penningmeester hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Een aanvraag hiertoe dient schriftelijk te worden 
ingediend bij de penningmeester en met redenen te worden omkleed. 
d. De penningmeester is bevoegd om in gevallen van financieel onvermogen van een lid de bijdrage 
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 



 
6. ONKOSTEN 
Onkosten gemaakt door het bestuur, haar leden of vrijwilligers in verband met de uitoefening van hun 
functie en takenpakket komen ten koste van de vereniging indien van te voren schriftelijk toestemming 
is verkregen van het bestuur. 
 
7. REISKOSTEN 
a. Reiskosten worden behoudens in gevallen als hiervoor onder 6. genoemd vergoed conform het 
reiskostenreglement. Dit reiskostenreglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering met 
meerderheid van stemmen. 
b. Indien geen reiskostenreglement aanwezig is beslist het bestuur over de toekenning van een 
vergoeding van reiskosten. 
 
8. RUGBYTENUE 
a. Het tenue van de vereniging is shirt rood, broek zwart en kousen zwart. 
Van de spelers wordt verwacht dat zij hun tenue correct in orde houden en dat zij tijdens wedstrijden 
e.d. de clubkleuren hoog houden, dit alles de vereniging waardig. 
b. Het bestuur is bevoegd afwijking van het hiervoor onder a. genoemde toe te staan. 
 
9. ORGAAN VAN DE VERENIGING 
a. Door de vereniging wordt aan de leden per e-mail het officiële orgaan van de vereniging gezonden. 
b. Wat wordt aangemerkt als officieel orgaan van de vereniging wordt als zodanig kenbaar gemaakt. 
c. Het bestuur maakt door middel van het officiële orgaan kenbaar aan de leden alle beslissingen die 
van belang zijn voor de leden. 
d. De leden worden geacht van het gestelde in het orgaan op de hoogte te zijn indien voldaan is aan 
het gestelde onder a. hiervoor of vermeld is op de website www.rugbyroosendaal.nl. 
 
10. VERZEKERING 
a. De vereniging houdt een W.A. beroepen en bedrijven in stand.  
b. Behoudens de (beperkte) verzekering verbonden aan het lidmaatschap van de Nederlandse Rugby 
Bond zijn de leden niet door middel van hun lidmaatschap van de vereniging verzekerd. 
c. Voor een beroep op de verzekering van de NRB zijn de leden of hun wettelijk vertegenwoordigers 
zelf verantwoordelijk. 
 
11. KASCONTROLECOMMISSIE 
a. De algemene vergadering kiest op de vergadering waaraan de orde komt het jaarverslag en de 
rekening en verantwoording de kascontrolecommisssie.  
b. De leden van deze commissie moeten lid zijn van de vereniging en mogen geen deel uit maken van 
het bestuur. 
c. Leden die deel uitmaken van de kascontrolecommissie mogen deze functie niet langer dan drie jaar 
achtereen bekleden. 
 
12. AANSPRAKELIJKHEID 
a. De leden van de vereniging evenals de vereniging zelf kunnen bestuurders niet aansprakelijk 
stellen voor zaken die niet bestraft kunnen worden volgens het in Nederland geldende strafrecht en art 
1401 BW (onrechtmatige daad). 
b. Een ieder is gehouden de door de vereniging aan hem of haar opgedragen functie en of taak naar 
eer en geweten uit te oefenen. 
c. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van enig eigendom 
evenals bezit van de leden. 
d. Een ieder die lid wordt of aan activiteiten deelneemt, die de rugbysport betreffen en georganiseerd 
worden door of onder medeverantwoordelijkheid van de vereniging doet dit op eigen risico. Schade en 
of letsel van welke aard dan ook kan niet op de vereniging worden verhaald. 
 
13. Alcohol/ bestuursreglement 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden en toepassen van het alcohol-
bestuursreglement overeenkomstig de landelijke richtlijnen. Het bestuur is verplicht bij overtreding van 
het gestelde in het bestuursreglement alcoholverstrekking sancties aan betrokkene(n) op te leggen. 
 



 
13. Leden van verdienste. 
In het kader van het vrijwilligersbeleid van de vereniging wordt van de leden een vrijwilligersbijdrage 
gevraagd. Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is dan ook geen reden om iemand voor te 
stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van 
de vereniging of niet-lid kan een reden zijn om zo’n  persoon voor te dragen als lid van verdienste. 
Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen 
in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken 
dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste. 
 

a. Zittende bestuursleden kunnen niet als lid van verdienste worden voorgedragen; 
b. Om als lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een buitengewone 

prestatie op sportgebied of bijzondere betekenis voor de vereniging 
c. Bij de benoeming  tot lid van verdienste zal een omschrijving worden gegeven van de redenen 

hiervoor. 
d. Leden van verdienste zijn niet vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen 

aan de vereniging indien zij tevens lid op grond van de statuten zijn. 
e. Aan leden van verdienste komen geen andere rechten toe behoudens toegekend in dit 

huishoudelijk reglement. 
f. De leden van verdienste  zullen op een prominente plek in de accommodatie van de 

vereniging worden vermeld, inclusief vermelding van het jaartal.. Ook zal een vermelding op 
de internetsite van de vereniging plaatsvinden. 

 
De bevoegheid van de benoeming tot lid van verdienste berust bij het bestuur. 
 
14. Ereleden 
Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “leden van verdienste”, maar dan dient sprake 
te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) op sportgebied of jarenlange werkzaamheden van een 
vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging. Voor de benoeming en de rechten en 
verplichtingen van een erelid geldt overigens hetgeen in de statuten is bepaald. 
 
15. SLOTBEPALING 
Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na aanneming van de algemene vergadering van 
kracht. Wijziging van het huishoudelijk reglement moet door de algemene vergadering worden 
goedgekeurd met minstens twee derde deel van de uitgebrachte stemmen conform de richtlijnen voor 
het wijzigen van de statuten.  
 

 

Roosendaal 15 mei 2012 

 
 



REISKOSTENREGLEMENT RUGBY CLUB R.C.C. BEKARO 
 
Het bestuur van rugbyclub R.C.C. kan reiskosten vergoeden op grond van onderstaand reglement 
conform het huishoudelijk reglement. 
 
I. Vergoeding voor spelers niet zijnde jeugd (aspirant-leden) van R.C.C. 
A. Wedstrijden georganiseerd door R.C.C./N.R.B. 
- Voor thuiswedstrijden wordt geen vergoeding verstrekt 
- Voor uitwedstrijden wordt geen vergoeding verstrekt 
B. Trainingen/wedstrijden georganiseerd rechtstreeks door N.R.B. en/of District-Zuid en/of RTC 
1. Het totaal van de vergoeding uit hoofde van deze activiteiten wordt vastgesteld bij het goedkeuren 
van begroting door de Algemene Vergadering. 
2. Binnen de budgettaire ruimte zoals hiervoor onder 1 bepaald krijgt men voor bezoeken aan deze 
trainingen/wedstrijden vergoed een door het bestuur vast te stellen bijdrage in de reiskosten. Nadere 
voorwaarden zijn: 
- Men is door de N.R.B. en/of District-Zuid en/of RTC persoonlijk uitgenodigd de trainingen of 
wedstrijden te bezoeken. 
- Vooraf is door het bestuur goedkeuring verleend voor het bezoeken van de training/wedstrijd. 
- De trainingen zijn t.b.v. selecties van de N.R.B. en/of District-Zuid en/of RTC. 
- Door de N.R.B. en/of District-Zuid en/of RTC wordt geen vergoeding gegeven.  
II. Jeugdwedstrijden/-trainingen 
1. Bij het vaststellen van de begroting wordt vastgesteld of reiskosten t.b.v. jeugdwedstrijden evenals 
trainingen met andere verenigingen, gehouden buiten Roosendaal worden betaald door de vereniging. 
2. Personen die jeugdspelers vervoeren met een auto t.b.v. deze trainingen en/of wedstrijden buiten 
de gemeente Roosendaal krijgen een vergoeding van 10 eurocent per kilometer. 
3. Jeugdleden betalen per seizoen een reiskostenbijdrage welke nader wordt vastgesteld door het 
bestuur van R.C.C.. indien conform punt 1 hiervoor besloten is de reiskosten te vergoeden. 
III. Vergaderingen 
Het bezoeken van vergaderingen buiten de gemeente Roosendaal en Nispen welke in opdracht van 
het bestuur of het jeugdbestuur worden bezocht worden vergoed. De hoogte van de vergoeding 
bedraagt een door het bestuur vast te stellen bedrag per kilometer met een maximum van 19 
eurocent. 
IV. Voor andere dan de genoemde activiteiten zal het bestuur vooraf om een beslissing moeten 
worden gevraagd door de personen die een vergoeding willen hebben.  
Voor de hoogte van de vergoeding geld het gestelde onder punt III hiervoor. 
V. Over zaken waarin dit besluit niet voorziet beslist het bestuur van R.C.C.. Indien een 
belanghebbende het niet met de beslissing van het bestuur eens is kan men deze beslissing ter 
beoordeling voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Deze zal dan onherroepelijk beslissen. 
VI. Dit reiskostenreglement is geldig per 1 augustus 2012 
 
Roosendaal  15 mei 2012 
 


