
Huishoudelijk Reglement 

 
 

Hoofdstuk 1: Organisatie der vereniging. 

 
 

Artikel 1.  

 

De Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging, afgekort A.S.S.V., is opgericht te Amsterdam de 

1e Maart 1948.  

 

Artikel 2.  

 

De vereniging stelt zich ten doel, de betere besteding van de vrije tijd van het personeel der 

N.V. Nederlandse Spoorwegen en haar dochterondernemingen te bevorderen.  

 

Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten, oefeningen en wedstrijden, 

het uitgeven van een verenigingsorgaan zomede door andere wettige middelen, welke hiertoe 

dienstig kunnen zijn.  

 

Artikel 3.  

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 1 Januari van het daar op volgend jaar.  

 

Artikel 4.  

 

De kleuren van de vereniging zijn Shirt - rood, Broek - wit.  

 

 

 

Hoofdstuk 2: Leden der vereniging. 

 

 
Artikel 5.  

 

De vereniging bestaat uit ereleden, leden van verdienste, werkende leden en ondersteunende 

leden.  

 

Artikel 6.  

 

Ereleden zijn personen die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging door de 

algemene vergadering tot erelid zijn benoemd met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige 

stemmen. Indien zij geen werkend lid zijn hebben zij een adviserende stem.  

 

 



 

 

Artikel 7.  

 

Werkende leden zijn zij, die na schriftelijke aanmelding, als zodanig door het bestuur zijn 

aangenomen, zij zijn stemgerechtigd. 

 

Artikel 8.  

 

Ondersteunende leden zijn personen, die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen en 

als zodanig door het bestuur zijn aangenomen. Zij hebben het recht tot bijwoning van 

bijeenkomsten, algemene vergaderingen en clubavonden, doch zij hebben geen stemrecht.  

 

Artikel 9.  

 

Om als werkend lid te kunnen toetreden moet men:  

 

a. In dienst zijn van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, op wachtgeld gesteld of 

gepensioneerd;  

 

b. Idem van een der dochterondernemingen;  

 

c. Door het bestuur zijn aangesteld, evenwel mag het maximum aantal personen hiervan 

het aantal van 20% van het totale niet overschrijden;  

 

d. Gezinsleden van een personeelslid, genoemd onder a of b.  

 

Artikel 10.  

 

Na een onderzoek betreffende de geschiktheid van de kandidaat, beslist het bestuur over het al 

dan niet aannemen, met welke beslissing de kandidaat schriftelijk in kennis gesteld wordt.  

Een afgewezen kandidaat kan eerst na een jaar opnieuw worden voorgesteld.  

  

Artikel 11.  

 

Een werkend lid betaald bij aanmelding als lid f. 1,00 inschrijfgeld en ontvangt daarvoor een 

bewijs van lidmaatschap en een exemplaar van de Statuten en H.R.  

 

Artikel 12.  

 

Fysieke personen die als ondersteunend lid wensen toe te treden, kunnen zich met een daartoe 

strekkend verzoek tot het bestuur richten.  

Over het al dan niet aannemen beslist het bestuur.  

 

Artikel 13.  

 

Het lidmaatschap eindigt:  

 

a) Door opzegging per aangetekend schrijven, met een opzegtermijn  

            van tenminste drie maanden;  



 

b) Door royering wegens wanbetaling;  

 

c) Door de bevoegdheid van het bestuur om elk lid van de ledenlijst af te voeren, dat 

handelt in strijd met de Statuten of het H.R., een verenigings- of commissiebesluit, of de 

belangen van de vereniging schaadt;  

 

d) Door overlijden;  

 

 

Artikel 14.  

 

Schriftelijke opzegging, als bedoeld in art. 13 onder a. wordt alleen dan aanvaard, wanneer het 

lid aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.  

 

Op het tijdstip van de opzegging moet de contributie over de volgende 3 maanden zijn voldaan.  

 

Artikel 15.  

 

Het besluit tot schrapping ingevolge sub b. en c. van art. 13 wordt per aangetekend schrijven ter 

kennis van het betrokken lid gebracht.  

 

Artikel 16.  

 

De op grond van sub c. van art. 13 afgevoerde leden kunnen alleen door de eerstvolgende 

algemene vergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen in hun rechten 

worden hersteld.  

 

Artikel 17.  

 

Wegens handeling in strijd met de statuten en het H.R., het niet nakomen van een 

bestuursbesluit dat door de algemene vergadering bekrachtigd is, of het op andere wijze 

schaden van de belangen der vereniging, kunnen de leden door het bestuur gestraft worden.  

Het bestuur stelt voor elk geval afzonderlijk de strafmaat vast. Door het bestuur kan geen straf 

worden uitgesproken, voor het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld zich voor het bestuur  

te verantwoorden.  

 

Artikel 18.  

 

Indien het bestuur een lid een schorsing voor bepaalde tijd als straf (zie art 17) heeft opgelegd, 

dan is het lid gedurende die tijd uitgesloten van alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.  

Over het tijdvak van de schorsing is contributie verschuldigd.  

 

 

Artikel 19.  

 

Gestrafte leden (zie art. 17 en 18) kunnen van deze straf bij de algemene vergadering in beroep 

komen.  

 

 



Artikel 20.  

 

De door de leden moedwillig veroorzaakte boeten, aangerichte schade aan eigendommen van 

de vereniging of door de vereniging in bruikleen of in huur ontvangen goederen, moeten door 

betrokken leden worden vergoed.  

 

Artikel 21.  

 

Bij verhuizing is een lid verplicht de secretaris onverwijld het nieuwe adres schriftelijk mede te 

delen.  

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Afdelingen. 
 

Artikel 22.  

 

Ten einde de belangen van de aangesloten leden optimaal te kunnen behartigen worden binnen 

de vereniging aparte afdelingen onderscheiden, elk vertegenwoordigende een toegewezen tak 

van sport of ontspanning.  

 

De oprichting c.q. opheffing van een afdeling behoeft de goedkeuring van het Hoofdbestuur.  

 

 

Hoofdstuk 4: Hoofdbestuur. 

 
 

Artikel 23.  

 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een 2e 

penningmeester, een algemeen adjunct, alsmede zoveel leden als het Hoofdbestuur 

noodzakelijk acht en voor elke zelfstandige afdeling een commissaris.  

 

Zij worden uit en door de werkende leden gekozen. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en 

voldoen aan de criteria van art. 9 sub a en b.  

 

 

Artikel 24  

 

Bestuursleden hebben zitting voor de tijd van drie jaar. Op de vergadering bedoeld in art. 44 

onder a. treedt het aantal bestuursleden af dat volgens rooster aan de beurt is om af te treden.  

 

Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.  

 

Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, de overige functies worden 

door het bestuur onderling verdeeld.  

 



Artikel 25.  

 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechten.  

 

 

Artikel 26.  

 

De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging, hij leidt de bestuurs- en algemene 

vergaderingen en oefent toezicht uit op het volvoeren van hun taak door de bestuursleden.  

 

 

Artikel 27  

 

De secretaris voert de briefwisseling van de vereniging en zorgt voor de administratie, met in 

achtneming van de richtlijnen van de bonden, waarbij de vereniging is aangesloten. Hij draagt 

zorg dat de leden in kennis worden gesteld van genomen bestuursbesluiten.  

 

Hij stuurt ingekomen stukken, bestemd voor de diverse commissies na kennisneming 

onmiddellijk aan deze door.  

 

Hij heeft het beheer over het archief en is verplicht afschrift te houden van alle van hem 

uitgaande belangrijke stukken.  

 

In de vergadering, bedoeld in art. 48 onder a, brengt hij een door hem opgesteld verslag uit over 

het afgelopen verenigingsjaar.  

 

 

Artikel 28.  

 

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de 

vereniging toekomende gelden tegen afgifte van kwitantie. Hij is gerechtigd deze gelden bij een  

erkende bankinstelling te beleggen. Hij draagt zorg voor de boekhouding der vereniging en is 

alleen bevoegd die uitgaven te doen, welke een gevolg zijn van de toepassing van dit reglement  

of van door de algemene vergadering genomen besluiten. Hij moet zijn boekhouding en kas ten 

allen tijd ter inzage houden van de financiële commissie, bedoeld in art. 37.  

 

In de vergadering bedoeld in art. 48 onder a, brengt hij verslag uit en dient een begroting in 

voor het volgende verenigingsjaar alsmede die zaken welke verder aan het dagelijks bestuur 

worden opgedragen.  

 

 

Artikel 29.  

 

Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan is hij verplicht zijn voornemen tenminste 14 

dagen van te voren aan het bestuur schriftelijk kenbaar te maken.  

 

Wanneer de meerderheid van het bestuur of dit college 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 algemene vergadering, uitgeschreven na de termijn van 4 weken in de vorige zin genoemd, 

een nieuw bestuur kiezen.  



Bestaat een vacature in het bestuur, dan wordt de waarneming van deze functie tijdelijk door de 

overblijvende bestuursleden aan een lid, dat tot bestuurslid verkiesbaar is, opgedragen tot de  

eerstvolgende algemene vergadering. 

 

De penningmeester kan alleen dan aftreden, wanneer de financiële commissie zijn beheer heeft 

gecontroleerd en hij alle onder zijn beheer zijnde eigendommen der vereniging heeft 

afgedragen eerst dan kan hem volledige de charge verleend worden. Een en ander moet  

binnen 3 weken na datum van zijn bedanken geschieden.  

 

 

Artikel 30.  

 

Een bestuurslid kan, wanneer zijn gedrag of handelingen daartoe aanleiding geven, door de 

meerderheid van het bestuur geschorst worden tot de eerstvolgende algemene vergadering.  

 

Deze vergadering moet binnen 3 weken na de schorsing gehouden worden; zij kan de schorsing 

opheffen of de betrokken persoon uit functie ontzetten. De schorsing treedt onmiddellijk in 

werking. Het voorstel tot schorsing wordt bij de secretaris ingediend, behalve wanneer het ten 

doel heeft deze zelf uit zijn functie te schorsen, in welk geval het bij de voorzitter wordt 

ingediend.  

 

 

Artikel 31. 

 

Besluiten van het bestuur worden, voor zover mogelijk en gewenst, in het orgaan ter kennis van 

de leden gebracht.  

 

 

Artikel 32.  

 

Een bestuursbesluit is alleen dan wettig, als de meerderheid van de bestuursleden tijdens de 

stemming erover aanwezig is en de meerderheid der aanwezige bestuursleden zich voor het 

besluit verklaart. Moet een besluit genomen worden zonder dat het bestuur bijeenkomt, dan is 

het wettig , als de meerderheid der bestuursleden zich er schriftelijk voor verklaart.  

 

Hoofdstuk 5: Dagelijks bestuur. 
 

 

Artikel 33.  

 

De voorzitter, de secretaris, de penningmeester, 2e penningmeester en algemeen adjunct en de  

toegevoegde leden vormen tezamen het Dagelijks bestuur.  

 

Zij behandelen die zaken, die geen uitstel gedogen of niet van ingrijpende aard zijn, alsmede 

zaken die aan het Dagelijks bestuur worden opgedragen.  

 

 

 

 



Hoofdstuk 6: Afdelingsbesturen. 
 

Artikel 34.  

 

De in art. 22 genoemde afdelingen hebben een bestuur bestaande uit tenminste een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken in de afdeling.  

 

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur. Elke afdeling wijst een 

vertegenwoordiger aan voor het hoofdbestuur.  

 

 

Artikel 35.  

 

De goede gang van zaken, zoals in het vorige artikel bedoeld, wordt vastgelegd in een 

reglement, dat door het hoofdbestuur moet worden goedgekeurd.  

 

Vaststelling en inning van de contributie vindt plaats in overleg met het hoofdbestuur.  

 

 

Artikel 36.  

 

De taken van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de afdeling zijn analoog aan 

die, zoals die gelden voor het hoofdbestuur. (art. 26 t/m 28)  

 

Het afdelingsbestuur stelt een regeling vast voor het periodiek aftreden en de verkiesbaarheid 

en herkiesbaarheid van de leden van het bestuur.  

 

 

 

Hoofdstuk 7: Commissies. 
 

Artikel 37.  

 

Er is een financiële commissie, bestaande uit 3 leden en er zijn commissies met een bijzondere 

opdracht.  

 

 

Artikel 38.  

 

De leden der financiële commissie worden in de vergadering, bedoeld in art. 48 onder a. uit de 

werkende leden, met uitzondering van de bestuursleden, gekozen en hebben zitting voor het op 

de vergadering volgende verenigingsjaar.  

 

 

 

 

 



Artikel 39.  

 

De financiële commissie heeft de bevoegdheid te allen tijde het financiële beleid van het 

bestuur te controleren.  

 

Artikel 40.  

 

De financiële commissie brengt eenmaal per kwartaal aan het bestuur en eenmaal per jaar aan 

de algemene vergadering t.w. de vergadering bedoeld in art. 48 onder a. verslag uit van haar  

bevindingen.  

 

Artikel 41.  

 

Het bestuur heeft te allen tijde het recht commissies met een bijzondere opdracht in te stellen en 

haar werkwijze te regelen. Voor de leiding van deze commissies wijst het bestuur bij voorkeur 

een zijner leden aan.  

 

Artikel 42.  

 

De benoeming van een commissie met een bijzondere opdracht geschiedt voor een bij het 

benoemingsbesluit te bepalen tijd van ten hoogste een jaar of tot de opdracht is volbracht of  

ingetrokken.  

 

Artikel 43.  

 

De commissies met een bijzondere opdracht zijn aan het bestuur verantwoording verschuldigd 

over al haar handelingen.  

 

Hoofdstuk 8: Vergaderingen. 
 

Artikel 44.  

 

De vergaderingen worden onderscheiden in:  

 

a. bestuursvergaderingen;  

 

b. commissievergaderingen;  

 

c. afdelingsvergaderingen;  

 

d. algemene vergaderingen.  

 

 

Artikel 45.  

 

Bestuursvergaderingen hebben plaats:  

 

a. minstens eenmaal per maand , op uitnodiging van de secretaris;  

 

b. wanneer de voorzitter of minstens 3 der overige bestuursleden dit wensen.  



Behalve bestuursleden hebben ook ereleden toegang tot de bestuursvergaderingen. Een erelid 

heeft op een bestuursvergadering evenwel slechts een adviserende stem.  

 

 

Artikel 46.  

 

Commissievergaderingen hebben plaats zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid van een 

commissie dit verlangen.  

 

 

Artikel 47.  

 

Afdelingsvergaderingen hebben plaats zo dikwijls het bestuur van een afdeling dit noodzakelijk 

acht om belangrijke bestuursbesluiten een afdeling betreffende, ter kennis van de leden dier 

afdeling te brengen.  

 

Artikel 48.  

 

Algemene vergaderingen hebben plaats:  

 

a. elk jaar op een datum, liggende zo spoedig mogelijk na het  

   beëindigen van het verenigingsjaar.  

 

b. op andere tijdstippen in het jaar, echter alleen dan, wanneer  

    zulks door het bestuur noodzakelijk geacht wordt;  

 

c. indien tenminste 15 stemgerechtelijke leden het verlangen hiertoe schriftelijk aan  het bestuur 

kenbaar maken, onder opgave van de punten welke zij behandeld wensen te zien.  

 

Zulk een vergadering moet binnen 3 weken, nadat het betrokken schrijven bij het bestuur is 

binnengekomen, gehouden worden.  

 

Tot de algemene vergadering hebben toegang, alle leden genoemd in artikel 5 van dit reglement 

 

 

Artikel 49.  

 

Op de agenda van de jaarvergadering, bedoeld onder a. van het vorige artikel, moeten in elk 

geval de volgende punten voorkomen:  

 

a. jaarverslag van de secretaris;  

 

b. jaarverslag van de penningmeester; 

 

c. begroting voor het volgende verenigingsjaar; 

 

d. bestuursverkiezing; 

 

e. rapport van alle commissies; 

 



f. verkiezing financiële commissie 

 

g. vaststelling der contributie voor de werkende leden en van een minimum bijdrage voor   

ondersteunende leden voor het volgende verenigingsjaar. 

 

 

Artikel 50.  

 

De secretaris zendt de convocaties voor de algemene vergadering, bevattende de gehele agenda, 

tenminste 7 dagen tevoren aan de leden. In dringende gevallen kan het bestuur deze termijn tot 

3 dagen terugbrengen.  

 

Voorstellen, welke de leden door de algemene vergadering wensen behandeld te zien, moeten 

tenminste 2 dagen voor het plaatsvinden der vergadering, schriftelijk bij de secretaris  

worden ingediend. Later ingediende voorstellen kunnen alleen met goedvinden van het bestuur 

in behandeling worden genomen.  

 

 

Artikel 51.  

 

Het stembureau op een algemene vergadering wordt gevormd door drie, door de voorzitter aan 

te wijzen stemgerechtigden. Ingeval van verkiezing bij rondzendbrief wijst het bestuur een  

stembureau aan en stelt daarvoor een reglement van orde vast. Benoemingen geschieden en 

besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen (behoudens in gevallen waarvoor het  

reglement anders bepaalt).  

 

Onder meerderheid van stemmen wordt hier verstaan, dat om gekozen te worden, een kandidaat 

tenminste de helft plus een van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich moet hebben 

verenigd (zonodig naar boven afgerond tot een rond getal).  

 

Eveneens wordt een voorstel geacht te zijn aangenomen of een besluit geacht te zijn genomen, 

wanneer tenminste de helft plus een van het aantal uitgebrachte geldige stemmen zich er voor  

hebben verklaard. Over het benoemen van personen tot een of andere functie wordt schriftelijk 

gestemd, tenzij zulks door enkele kandidaatstelling overbodig blijkt.  

 

Over zaken wordt mondeling gestemd, echter heeft de voorzitter, zowel als de vergadering het 

recht hiervan af te wijken.  

 

 

Artikel 52  

 

Heeft geen kandidaat de meerderheid, als bedoeld in voorgaande artikel, verkregen, dan heeft 

een herstemming plaats tussen hen, die het grootste en het op een na grootste aantal stemmen 

op zich verenigd hebben. Komen meerdere personen hiervoor in aanmerking, dan vindt de 

herstemming tussen al die personen plaats.  

 

Verkrijgt ook dan niemand het vereiste aantal stemmen, dan volgt er een herstemming tussen 

die personen die dan weer de meeste stemmen en de op een na meeste stemmen op zich 

verenigd hebben. Wanneer iemand niet in herstemming wenst te komen, wordt zijn  



naam van de kandidatenlijst geschrapt en vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Hetzelfde 

geldt ook, wanneer een gekozene voor de betreffende functie niet in aanmerking wenst te 

komen.  

 

 

Artikel 53.  

 

Niet van waarde zijn:  

 

a. blanco stembriefjes;  

 

b. stembriefjes waarop overbodige namen of overbodige mededelingen voorkomen;  

 

c. stembriefjes waarop namen voorkomen van personen , die niet op officiële kandidatenlijst 

vermeld staan;  

 

d. ondertekende stembriefjes.  

 

 

Artikel 54.  

 

Een stemming mag nooit ten doel hebben, uit te maken, welke van twee voorstellen de meest 

verkieslijke is.  

 

Over alle voorstellen wordt gestemd, naar volgorde van indiening, tenzij de voorzitter van 

mening is, dat een later ingediend voorstel van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval  

het later ingediende voorstel het eerst in behandeling komt. Ieder lid heeft het recht staande de 

vergadering amendementen voor te stellen; deze worden voor het betrokken voorstel in  

stemming gebracht en wel het eerste dat amendement, dat volgens de mening van de voorzitter 

de verste strekking heeft.  

 

 

Artikel 55.  

 

Bij staking van stemmen in een algemene vergadering beslist het bestuur. Bij staking van 

stemmen in een bestuurs-, commissie-, of afdelingsvergadering, niet rakende de verkiezing van 

personen, dan is het voorstel verworpen  

 

stemmen bij volmacht is toegestaan met dien verstande dat een lid slecht een volmacht kan 

hebben.  

 

 

Artikel 56  

 

Tot wijziging van de statuten en het H.R. kan alleen door een algemene vergadering worden 

besloten met tenminste 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.  

 

Voorstellen tot wijziging van de statuten en het H.R. moeten tenminste 14 dagen voor de dag 

der algemene vergadering aan de leden bekend worden gemaakt.  

 



Artikel 57.  

 

Een wijziging in de statuten en het H.R. treedt in werking, de dag volgende op die, waarop de 

vergadering, bedoeld in het vorige artikel, hieraan haar goedkeuring heeft gehecht.  

 

 

Artikel 58.  

 

De vereniging kan ontbonden worden door een, uitsluitend tot dat doel belegde Algemene 

vergadering, waarin met tenminste 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen tot 

ontbinding besloten wordt. 

 

Een voorstel tot ontbinding der vereniging moet tenminste 30 dagen voor de dag der algemene 

vergadering, die daarover moet beslissen, aan de leden worden bekend gemaakt.  

 

Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, zie art. 47., dan moet binnen 40 dagen een tweede 

vergadering worden belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, met tenminste 2/3  

der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding kan worden besloten.  

 

De agenda van deze tweede vergadering moet eveneens tenminste 30 dagen tevoren aan de 

leden worden bekend gemaakt.  

 

 

Artikel 59.  

 

Bij ontbinding der vereniging wordt door de algemene vergadering, welke tot ontbinding 

besluit, tevens de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.  

 

Eveneens op welke wijze een eventueel nadelig saldo zal worden vereffend.  

 

 

Artikel 60.  

 

De algemene vergadering kan, met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, dispensatie 

verlenen van een of meerdere artikelen van dit reglement.  

 

 

Artikel 61.  

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, welke beslissing echter de 

goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering behoeft.  

 

 

Artikel 62.  

 

Door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de Statuten en het H.R., 

benevens alle wijzigingen, welke daarin eventueel nog worden aangebracht. 

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Statuten en het H.R.  

 

 



Artikel 63. 

 

Dit reglement treedt in werking de achtste April 1994.  

 

Aldus goedgekeurd door de algemene vergadering, gehouden te  

Amsterdam, de zevende April 1994  

 

Het bestuur der Amsterdamse Spoorweg Sport Vereniging “A.S.S.V.” 

 


