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Huishoudelijk Reglement van SMHC 

In overeenstemming met artikel 23 van de Statuten heeft de Algemene Leden Vergadering 

(hierna te noemen ALV) het Huishoudelijk Reglement als volgt vastgesteld: 

Artikel 1 Clubkleuren en clubkleding 

De kleuren van SMHC zijn blauw, groen en wit. De clubvlag en clubembleem zijn door het 

Bestuur in overeenstemming hiermede bepaald. De clubkleding, die is verplicht bij het 

deelnemen aan wedstrijden, bestaat uit: 

 Voor heren/jongens: groen shirt met clubembleem, een donkerblauwe korte broek en 

groene kousen met een wit boord. 

 Voor dames/meisjes: groen shirt met clubembleem, een donderblauwe rok en groene 

kousen met een wit boord. 

Artikel 2 Lid 

1. Binnen SMHC wordt er voor wat betreft de gewone leden, als bedoeld in artikel 4, lid 

1 van de Statuten, een onderscheid gemaakt tussen leden, die wel en leden die geen 

bemoeienis met de hockeysport hebben. Onder een gewoon lid, dat geen bemoeienis 

met de hockeysport heeft, wordt verstaand diegene die de hockeysport niet actief 

beoefent, maar die blijk geeft van actief aan SMHC te willen deelnemen door het 

vervullen van een bestuursfunctie of een andere functie binnen SMHC. Of er sprake 

is van een actief aan SMHC deelnemen, staat uitsluitend ter vrije beoordeling van het 

Bestuur. Een dergelijk lid wordt ook wel aangeduid als Algemeen Niet-Spelend Lid. 

2. Ter zake van de leden die de hockeysport actief beoefenen, wordt een onderscheid 

gemaakt overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement van de KNHB en met 

inachtneming van de door de KNHB gestelde of te stellen leeftijdsgrenzen. Zo zal 

SMHC kennen: 

a. seniorleden, te onderscheiden in gewone seniorleden, semi-veteranen, semi-

veterinnen, veteranen en veterinnen.  

b. Juniorleden, te onderscheiden in junioren A, B, C, D, E, F en Benjamins. 

Pas wanneer een lid dat de hockeysport actief beoefent de leeftijd van achttien (18) 

bereikt, wordt hij gewoon lid van SMHC in de zin van artikel 4 onder 1 van de 

Statuten. 

Artikel 3 Toelating als lid 

Een verzoek om toelating als lid moet schriftelijk bij de Penningmeester van het Bestuur 

worden gedaan op het formulier dat via de website van SMHC gedownload kan worden. Het 

Bestuur kan in aanvulling op de inlichtingen, die volgens het formulier van de kandidaat 

worden gevraagd, nog nadere inlichtingen vragen alvorens een beslissing tot toelating te 

nemen. Wanneer een minderjarige verzoekt om toelating als lid, moet dit verzoek mede zijn 

ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ten blijke van diens toestemming. 

1. Iemand die als aspirant lid is aangenomen door het Bestuur, wordt gewoon lid van 

SMHC zodra hij/zij de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, zonder dat hiertoe nog 

nadere formaliteiten behoeven te worden ingevuld. 
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2. Het Bestuur kan, doch slechts na voorafgaande toestemming van de ALV, besluiten 

voor bepaalde categorieën van leden, als bedoeld in artikel 2 van dit reglement, een 

ledenstop in te voeren. Voor het opheffen van een ledenstop heeft het Bestuur geen 

voorafgaande toestemming van de ALV nodig. Het Bestuur beslist zo spoedig 

mogelijk op een verzoek om toelating als lid. 

Artikel 4 Kennis van Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Aan ieder gewoon en aspirant lid wordt bij toetreden als lid gewezen op een exemplaar van 

de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement, welke zijn vermeld op de website van 

SMHC.  

Een lid wordt geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen. 

Artikel 5 Ledenadministratie 

1. De Penningmeester zal zo spoedig mogelijk na de toelating van een lid, die toelating 

doen publiceren op de website van SMHC. 

2. De Penningmeester houdt namens het Bestuur het ledenregister bij. De 

Penningmeester zal daarin onverwijld alle mutaties in het ledenbestand aantekenen. 

3. De leden zijn verplicht iedere wijziging van adres of telefoonnummer onverwijld 

schriftelijk of per e-mail aan de Penningmeester te melden. 

Artikel 6 Betalingsverplichting van de leden 

1. De overeenkomstig artikel 11 van de Statuten vastgestelde jaarlijkse contributie moet 

door elk lid bij vooruitbetaling worden voldaan binnen dertig dagen na dagtekening 

van de contributienota. 

2. De ALV zal bij het vaststellen van de jaarlijkse contributie tevens het voor dat jaar 

geldende entreegelden bepalen.  

 

Entreegeld is niet verschuldigd door personen die opnieuw lid van SMHC worden en die in 

het verleden het toen geldende entreegeld hebben voldaan. 

Artikel 7 Einde van het lidmaatschap 

1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Statuten kan het Bestuur een 

lid, die de jaarlijkse contributie niet tijdig conform het voorgaande artikel heeft voldaan 

voor de duur van één maand schorsen. Wanneer een lid tijdens die schorsing niet 

alsnog de jaarlijkse contributie volledig heeft voldaan, dan kan het Bestuur besluiten 

het lid te ontzetten. Wegens schuld ontzette leden kunnen door het Bestuur weer als 

lid worden toegelaten, indien zij alsnog volledig aan hun betalingsverplichtingen 

jegens SMHC hebben voldaan. 

2. Het Bestuur kan besluiten het lidmaatschap van een lid namens SMHC door 

opzegging te doen eindigen conform artikel 8 van de Statuten, indien het betrokken 

lid naar inzicht van het Bestuur de geschiktheid tot een redelijke beoefening van de 

hockeysport blijkt te missen. 

Een dergelijke ongeschiktheid kan zijn gelegen in het feit dat betrokkene zich bij 

herhaling zodanig gedraagt, dat de sfeer in het team er ernstig onder lijdt of het 

aanzien van SMHC wordt geschaad. 
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Het Bestuur kan echter pas tot een dergelijk besluit komen op daartoe strekkend 

advies van de technische commissie. 

De technische commissie kan een dergelijk advies slechts geven in overleg met de 

volledige technische commissie en niet nadat waarschuwingen aan het adres van de 

betrokkenen niet tot een duurzame verbetering hebben geleid. 

3. Indien een lid zijn lidmaatschap wil beëindigen, dan dient een schriftelijke opzegging 

uiterlijk tot 4 weken voor 1 juli van enig jaar te zijn ingediend bij de Penningmeester 

van SMHC. 

Artikel 8 Deelneming aan wedstrijden 

Recht op deelneming aan wedstrijden en oefeningen hebben slechts die leden, die daartoe 

door of namens het Bestuur worden uitgenodigd. Het Bestuur is gerechtigd een lid van 

deelneming aan één of meerdere wedstrijden uit te sluiten wegens wangedrag vóór, tijdens 

of na een wedstrijd of oefening. 

Artikel 9 Commissies 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Statuten is het Bestuur gerechtigd 

om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 

uitvoeren door een gewoon lid van SMHC in plaats van door een commissie. 

2. SMHC kent in ieder geval de navolgende commissies: 

a. De technische commissie, onder leiding van de technische commissaris, 

belast met het samenstellen van wedstrijdteams en het organiseren van 

oefeningen voor de leden. Zij zorgt er tevens voor dat daarvoor in aanmerking 

komende teams worden voorzien van adequate begeleiding. Daarnaast 

bevordert zij de contacten tussen trainers, begeleiders en spelers. Aan het 

overleg van de technische commissie nemen zo nodig deel de aanvoerders 

van de seniorenteams en de begeleiders van de jeugdteams. 

b. De wedstrijdcommissie, onder leiding van de wedstrijdsecretaris, belast met 

het onderhouden van de contacten met de andere verenigingen ter zake van 

de te houden wedstrijden, het bepalen van de tijdstippen van de te houden 

wedstrijden en in het algemeen alles dat te maken heeft met het spelen van 

veldwedstrijden en het deelnemen aan toernooien. 

c. De kluscommissie, onder leiding van de betrokken commissaris, belast met de 

zorg voor het veld, de materialen en het clubhuis(interieur). Tot haar zorg 

wordt tevens gerekend het treffen van die personele en procedurele 

voorzieningen, die de goede gang van zaken tijdens wedstrijddagen 

waarborgen. 

d. De scheidsrechterscommissie, onder leiding van de scheidsrechters- 

commissaris, belast met het opleiden, aanwijzen, beoordelen en begeleiden 

van de clubscheidsrechters, alsmede met het bevorderen van spelinzicht bij 

leden en andere daarvoor in aanmerking komende personen. 

e. De barcommissie, onder leiding van de barcommissaris, belast met het 

beheer en het doen functioneren van de barvoorziening in het clubhuis, 

waaronder voorraadbeheer, openingstijden en personele bezetting. 
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3. Er wordt naar gestreefd dat de Voorzitters van de commissie tevens lid zijn van het 

Bestuur. De Voorzitter van een commissie moet gewoon lid zijn van SMHC. De 

samenstelling van een commissie vindt plaats in overleg tussen Bestuur en de 

Voorzitter van de commissie. De leden van een commissie worden benoemd door het 

Bestuur. 

4. De door het Bestuur ingestelde commissies brengen regelmatig verslag uit aan het 

Bestuur. Aan het einde van het Verenigingsjaar, althans tijdig voor de ALV, dienen zij 

bij de Secretaris een schriftelijk verslag in over de werkzaamheden die zij in het af te 

sluiten jaar hebben verricht. De verslagen van de in artikel 9, lid 2 genoemde 

commissies moeten deel uitmaken van het door het Bestuur tijdens de ALV uit te 

brengen jaarverslag. 

5. Met oog op de continuïteit van de werkzaamheden van de commissies, wijst elke 

Voorzitter van een commissie een plaatsvervangende Voorzitter aan uit de 

commissieleden. De plaatsvervangende Voorzitter vervangt de Voorzitter van de 

betreffende commissie bij diens verlet of ontstentenis. 

Artikel 10 

Artikel 10.1 Bestuursleden 

1. Overeenkomstig artikel 13 lid 2 van de Statuten worden Bestuursleden door de ALV 

benoemd. Nader geldt: de benoeming geschiedt voor een periode van drie 

verenigingsjaren. Ieder Bestuurslid kan voor maximaal één aanvolgende periode 

worden benoemd in dezelfde functie. Bij tussentijdse benoeming, wegens vertrek van 

een zittend Bestuurslid, gaat de bestuursperiode van het nieuwe bestuurslid in op de 

eerstvolgende jaarlijkse ALV, bedoeld in artikel 12 van dit reglement; zulks onverlet 

een eventuele benoeming als Bestuurslid op een eerder te houden ALV. 

2. Benoeming van een Bestuurslid door de ALV (Statuten artikel 3, lid 2) geschiedt 

nadat het gewone lid van SMHC als zodanig door verkiezing is aangewezen dor de 

ALV uit de aanwezig leden. 

3. Bestuursleden worden gekozen uit leden die hiertoe als kandidaat zijn voorgesteld. 

4. Kandidaatstelling kan geschieden door het Bestuur na een besluit ter zake in een 

Bestuursvergadering. Kandidaatstelling kan daarnaast geschieden door overlegging 

van een ondertekende schriftelijke kandidatuur van een gewoon lid van SMHC, 

ondersteund dor tenminste 5 leden van SMHC en die deze ondersteuning kenbaar 

hebben gemaakt door mede ondertekening van de bedoelde kandidatuur. De 

kandidaatstelling door het Bestuur wordt kenbaar gemaakt in de convocatie bedoeld 

in artikel 19 der Statuten. De schriftelijke kandidaatstelling anders dan door het 

Bestuur, kan tot aanvang van de vergadering waarin de kandidatuur wordt 

behandeld, worden ingediend bij de Bestuursvoorzitter. 

Artikel 10.2 Einde Bestuurslidmaatschap 

Elke Bestuurslid, dat voor zijn functie bedankt, is verplicht deze te blijven waarnemen, totdat 

in zijn opvolging is voorzien. Het Bestuur kan in afwachting van de benoeming van een 

opvolger door de ALV tijdelijk in de vacature voorzien. Indien echter binnen het 

verenigingsjaar twee of meer Bestuursleden voor hun functie bedanken, dient een 

buitengewone ALV bijeengeroepen te worden door het Bestuur binnen één maand nadat het 
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in tijdsvolgorde laatst aftredende Bestuurslid bedankt, teneinde in de ontstane vacatures te 

voorzien. 

Artikel 10.3 Dagelijks Bestuur 

Het dagelijks Bestuur van SMHC bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris en de 

Penningmeester. Het dagelijks Bestuur is bevoegd te handelen in alle zaken die niet statutair 

of reglementair uitdrukkelijk zijn voorbehouden of opgedragen aan, de ALV, dan wel de 

Voorzitter en Secretaris gezamenlijk, dan wel het Bestuur of haar onderscheiden 

commissies. 

Artikel 10.4 Vergadering van het Bestuur 

Besluitvorming binnen de vergadering van het Bestuur vindt plaats volgens dezelfde regelen 

als bepaald voor de besluitvorming binnen de ALV in artikel 20, lid 1, lid 2 en lid 3. Het in de 

vergadering van het Bestuur uitgesproken oordeel van de Voorzitter, dat door de vergadering 

een besluit is genomen, is beslissend. 

Artikel 11 Verplichtingen en aansprakelijkheid van leden 

1. Een lid dient materialen, gelden of bescheiden die eigendom zijn van SMHC, of die 

SMHC in bruikleen heeft ontvangen en die onder hem berusten of waarvoor hij 

uitdrukkelijk verantwoordelijkheid heeft aanvaard, in zo goed mogelijke staat te 

bewaren. 

2. Indien materialen, gelden of bescheiden die eigendom zijn van SMHC of die SMHC in 

bruikleen heeft ontvangen, schade wordt toegebracht door één of meer leden of 

aspirant leden of indien schade ontstaat door schuld of nalatigheid van één of meer 

leden of aspirant leden, dan kan het Bestuur die kosten van het herstel van de 

schade verhalen op de betreffende leden of aspirant leden. 

3. Een competitiespelend lid dient, in navolging van de regels zoals door de KNHB 

opgesteld, bereid te zijn het diploma clubscheidsrechter te behalen en na het behalen 

daarvan op aanwijzing van de scheidsrechtercommissaris als arbiter bij 

clubwedstrijden op te treden. 

4. Indien een clublid in clubverband aan andere hockeyactiviteiten wil deelnemen dan 

die welke door het Bestuur zijn geïnitieerd, of dergelijke activiteiten zelf wil 

organiseren, dan dient het Bestuur wat dat betreft vooraf op de hoogte te worden 

gesteld. 

5. Seniorleden worden verplicht bij te dragen aan het functioneren van de bar in het 

clubhuis, die onder supervisie van (een lid van) de barcommissie. 

Artikel 12 De ALV 

Jaarlijks vindt een ALV plaats op een door het Bestuur te bepalen tijdstip. In deze 

vergadering komen aan de orde: 

1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 21 van de 

Statuten; 

2. De benoeming van de kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar; 

3. Voorziening in eventuele vacatures; 
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4. Voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering. 

Artikel 13 Nadere regels 

Het Bestuur is ter uitvoering van zijn taak bevoegd tot het stellen aan de gewone leden en 

aspirant leden van nadere regels, voor zover niet in strijd met de Statuten of dit reglement. 

Artikel 14 Onvoorziene gevallen 

In alle gevallen, waarin niet in dit reglement is voorzien en waarin het Bestuur binnen de 

grenzen van de Statuten kan voorzien, beslist het Bestuur. 

Artikel 15 Wijziging van het huishoudelijk reglement 

Dit reglement behoudt zijn geldigheid totdat het door een ALV wordt opgeheven. In geval van 

wijziging van het reglement door de ALV verliezen slechts de gewijzigde bepalingen hun 

geldigheid. Voor een besluit tot opheffing of wijziging is een gewone meerderheid van 

stemmen van de tijdens de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden vereist. Het 

Bestuur zal de wijziging, waartoe de ALV heeft besloten, onverwijld doen publiceren op de 

website van de vereniging. 

Artikel 16 Besluitenregister 

Van de besluiten welke zijn genomen door de ALV, alsmede die genomen door de 

vergadering van het Bestuur, wordt een besluitenregister aangehouden. De Secretaris is 

belast met de inrichting en het beheer van dit register. 

 

Aldus vastgesteld op de ALV van 23 april 2015. 


