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Artikel 1: Algemeen.
l. Jaarlijks zal onder auspiciën van het bestuur, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden, een competitie voor het club kampioenschap van Rotterdam worden
gehouden voor de leden van de Vogel Vereniging Euromast(nader te noemen V.V.E),
- a : Deze competitie is alleen toegankelijk voor leden van de v.v.E. die hun
contributie verplichtingen op tijd hebben voldaan.
- b : Alle door de V.V.E georganiseerde wedstrijden worden gespeeld volgens de
regels zoals die zijn neergelegd en voorgeschreven door de v.v.E. in haar
V/edstrij dreglement (ïyR).
- c : Een geplande wedshijd kan worden uitgesteld.
Er dient wel een nieuwe datum worden bepaald.
(zie verder anikel I van liet Wedstrijdregiement).
- d : Als streefdatum voor aanvang van de competitie zal de 1e zondag van de maand
juli worden aangehouden.
2 : Het verenigingsjaar loopt van 0l januari tot en met 31 december van elk jaar.
3: Wildplassen is absoluut niet toegestaan,
- a : Bij de 1e (eerste overtredïng), zal een boete worden opgelegd,
- b : Brj herhaling zal een lid direct geschorst worden en op de eèrst volgende
Algemene Leden Vergadering worden voorgedragen om geroyeerd te worden uit de
vereniging.

4 : Beschikbaarstelling bestuursfunctie,
- a : Alleen leden die hun contributie verplichtingen altijd op tijd en correct hebben
voldaan mogen/kunnen zich beschikbaar stellen vooï een bèstuursfunctie,
- b : Om zich beschikbaar te stellen voor de functie van voorzitter van de vereniging,
dient het lid tenminste drie(3) jaren aan een gesloten lid te zijn geweest van de
vereniging,
- c : Om zich verkiesbaar te stellen voor alle overige bestuursfuncties dient het lid
tenminste een (l) jaar lid te zijn geweest van de vereniging.
5 : Het Dagelijks Bestuur (D.B.) van de vereniging,
- a : Het Dagelijks Bestuur van de vereniging bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris
en de Penningmeester van de vereniging,
- b : Bij afivezigheid van een van de leden van het D.B. voorzíet zlj zelf in
waameming van het afuezige lid.
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Artikel2: verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur.

I : Het aanstellen/benoemen van eeÍl cornpetitieleirJer en wedstrijdleiders picolet en
twa twa,
- a : Deze wedstrijd functionarissen zullen/kururen pas benoemd worden na
goedkeuring verkregen van de leden tijdens de Algèmene Leden Vergadering in het
voorjaar.
2 : Het vooraf treffen van de nodige maatregelen voor de te organiseren wedstrijden,
met inbegrip van prijzen en het zorgen voor deugdelijk wedstrijdmateriaal:
- a : Onder wedstrijdmateriaal wordt verstaan:
- materiaal om de o'ringen,, te kunnen maken,
- wedstrijdkwaliteit trotten,
- wedstrijdklokken,
- knjt,
- scoreborden,
- al het andere materiaal die de wedstrijdleiders en de competitieleider nodig
achten
voor het goed laten verlopen van de *àd.t.i|d.,

3 : Het vaststellen van de data en de tijden der wedstrijden en het inloten voor deze

wedstrijden.

4 : Het vaststellen van de voorwaarden voor deelname (Zie wedstrijdreglement).
5 : Het samenstellen van een team voor het spelen van wedstrijden in binnen- en
eventueel buitenland, in samenwerking en op voorstel van de wedstrijdleiding.

Artikel3 : Taken van de Competitieleider.

I : Het organiserenvan;
- a : de jaarlijkse verenigingscompetitie,

- b : alle eendaagse wedstrijden,

2 : Het tijdig verstrekken van een competitie/wedstrijdschema aan de (deelnemencle)
leden.

3 : Het tddig doorgeven van afgelaste wedstrijden aan de belanghebbenden,
- a : zowel mondeling, telefonisch als welvia email(indien bekànd) en vermelcling
op
de website van de vereniging.

4 : Het definitief vaststellen en bekendmaken van de uitslagen, waarin ook vervat de
uitgestelde en/of niet gespeelde wedstrijden
5 : De competitieleider maakt geen deeluit van het bestuur van de v.v.E., maar
rvoont cpverzoek van het Dagelijks Bestuur(het D.B.) van de vereniging de
bestuursvergadering bij,
- a : De competitieleider heeft geen stemrecht tijdens bestuursvergadering.
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6 : Samen met het bestuur benoemen van de respectievelijke wedstrijdleiders
en
eventuele assistent wedstrijdleiders picolet en twa twa.
7 : Het zorg dragen dat de lotingen op adequate wijze zullen geschieden.

AÉikel4 : Taken van de Wedstrijdleider.

I

: Het op- en afbouwen en controleren van de wedstrijdringen,
wedstrijdmateriaal en

alles wat daarmede samenhangt.

2 : Het vragen aan een clublid(leden) om hem assisteren

bij

deze werkzaamheden.

3 : Het handhaven van de orde en de zorg voor het regelmatig verloop
van de aan
hem toegewezen wedstrijden.
4 : Het verzamelen en bij houden van de wedstrijduitslagen en
deze in het bezit doen
komen van de competitieleider.

IV.V.E.,
:9: wedskijdleiders picolet en twa twa maken geen deeluit van het bestuur van de
- a : indien nodig zullen zij op uitnodiging van het bestuur, aanzittentijdens
bestuursvergaderingen,
- b : zij hebben geen stemrecht tijciens bestuursvergaderingerl

Artikel 5 : Aanvang Verenigingscompetitie,
1 : Jaai{ijks zal door het bestuur van de vogelvereniging
Euromast tijdens de

Algemene Leden vergadering in het voorjà bekenà gJmaakt
worden;
- : De aanvangsdafum van de verenigingscompetitie,1
- b : Datum, tijdstip en plaats van loting voor de verenigingscompetitie,
-_ c : Het competitiesysteem
en de daarvoor eventueet getdànde piomotie- en
degradatie regeling (indien van toepassing),

Artikel 6 : Contributie.

I : Iedere lid van de v.v.E. is verpricht contributie te beíaien,
- a : De contributie moet uiterhjk op 3l mei van elk
verenigingsjaar betaald zijn.
- b :-Bd betating na 3l mei vaneklaar wordt de
contributÉ u"itoogd met een
toeslag van € 5,-- c : Het in gebreke blijven zal resulteren, dat het lid
niet aan de
verenigingscompetitie zal kunnen deelnemen, tenzij de contibutie
met een opgeiegde
-b.;
verhoging van € 5,-- als nog voor de dag van de toiing (zie
H.R. artikel s sub
is
voldaan.
2:De hoogte van de contributie wordt vastgesterd tijdens de
Algemene Leden Vergadering in het voorjàr op voJrstel van het bestuur

en zal na
goedkeuring van de aanwezige leden, het volgende verenigingsjaar
pas in gaan.
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3 : Tijdens een lopend verenigingsjaar zaler geen contributieverhoging plaatsvinden.

4 : De contributie dient steeds in één keer, met een eventuele verhoging(zieartikei
ó
sub a en b van dit H.R.) van € 5,-- vorledig betaald worden.
,

Artikel 7 : Prijzen Verenigingscompetitie.
1 : Voor de competitie ;
- a: Et prijzen beschikbaar zullen worden gesteld voor de
le tot en met de 4e plaats,
- b : Deze prijzen zullen bestaan uit trofeeën/bekers, zowel voor
de picolet als de de
twa twa competitie,

2 : Ook-kan er prijs voor de hoogste score in zowel de picolet als de
twa twa klasse
beschikbaar worden gesteld.
3 : De prijzen voor zowel de picolet als de twa twa klasse
dienen altijd gelijkwaardige

te zijn.

4 : De prijzen zullen steeds worden aangeschaft uit do ontvangen gelden
van de leden
voor deelname aan de jaarlijkse verenigingscompetitie .n
onfvangen

sponsoring,
"u*nto*il
- : De kampioen krijgt:_ De kampioensbeker en een
eventueel beschikbaar gestelde
1
wisselbeker, die bestemd is ,oo, à. eerste prijs,
- b : De 2e plaats krijgt : de beker die bestemd is
voor de tweede prijs,
- c : De 3e plaats k rjgt : de beker die bestemd is voor de derde p"jr,
- d : De 4e plaats krijgt : de beker die bestemd is voor de vierdJplaats,
5 : Indien een lid een eventuele wisseibeker 3(drie)maal heeft gewonnen,
dan wordt
dat lid eigenaar van deze wisselbeker.

6 : Er zou ook een prijs beschikbaar kunnen worden gesteld voor het sportiefste
lid
van de competitie.

Artikel

S:

Tijdens de Competitie.

I : Het is absoluut niet toegestaan om tijdens wedstrijden zich met een bruin
gevederde vogel op het veld te bevinden,
- a : D9 mogelijkheid bestaat echter wel om deze
bruin gevederde vogels aan de
overzijde van het veld, langs het trottoir te trotten.

2 t H9t is niet toegestaan om op wedstrijddagen op of rond het veld
een vogel op een
autodak te plaatsen(p-arkeervakken langs trottoir veldzijde), dit vooral
als eï op die
dag nog wedskijden bezig zijn.
3 : Hetis niet toegestaan om op wedstrijddagen een vogel naast of nabij
de auto van
een andere wedstrijddeelnemer "op hinderlijke wijze",ie
trotten,

4 : Het is alleen toegestaan om vogels in de auto te prikken.
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5 : Parkeren kan geschieden op aanwijzing van het dagelijks bestuur

eÍ/of

6 : Tijdens de wedstfljden moeten vogels die " Gezakt ,' zrjn of ,' saka
ste4 roepen

9P:endusdanigeafstandzíjn,datandere,og'ls,,*,ato.*.a'tffi"rgeen
hinder van mogen ondervinden.

Artikel 9: Consumptie

:

1 Het bestuur bepaalt de toewijzing van de verkopers van consumptie,
- a : Toewijnngzal in principe geschieden volgens het biedsysteem,te
hoogste
bieder zal namens de VVE de verkooprechten verkrijgen.
- b : Het bieden voor de verkoop t.b.v. buitenseizoen-Jn zaal
zalsteeds apart
geschieden.

2 : Omdat er namens de Yogel Vereniging Euromast een verkoper is
aangewezen
voor de ylrkoop van eten en frisdrank,ls het niet toegestaan
omzelf mee[ebrachte
eten en drinken op het veld, gratis te verdelen of besóhikbaar
te steilen aÀ andere
Ieden en ofbezoekers.
3 : Leden die met eigen eten en drinken naar het veld komen, moeten
ook zelf hun
afral opruimen en afuoeren, of zíjnlhaar vuiUafval netjes in de daarvoor
bestemde
vuilcontainers te deponeren.

Artikel

10 : Gedragscode

lid dat een ofFrcial of een andere lid, op welke w,ijze dan ook, betedigt of
onheus bejegent, wordt ;
- a : direct uit een eventueel bezigzijnde wedstrijd gehaald
en verliezer verklaart van
1 : Een

die wedstrijd.
- b : van verdere deelname aan de competitie met alle ingeschreven
vogels
uitgesloten.
- c : van verder deelname aan eendaagse wedstrijden georganiseerd
door de V.V.E.
worden uitgesloten.
- d : tevens voor de rest van het lopende seizoen geschorst.
- e.: bij emstig wangedrag, door een lid, met gebiuik van
fusiekgeweld, zaldat lid
onherroepelijk worden geschorst en voorgedràgen worelen roor.*n royement
uit de
vereniging.
- f : er zal geen restitutie van reeds betaalde inschrijfgelden
en of contributie
plaatsvinden.

2 : Mocht een lid voor de tweede maal dit gedrag vertonen dan wordt, door
het
bestuur op de eerst volgende ALV, uoo.g*rt*ld óm hem zijn lidmaatschap
te
ontnemen ( te royeren uit de vereniging
).
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lHe1is niet toegestaan op het veld uit te schelden, te vloeken en/of krachttermen te
gebruiken en zal daarom ook absoruut niet worden geaccepteerd.
- a : Bij overtreding van dit artikel, kan het dagelijki
bestuur de sanctie van schorsing
voor de rest van het seizoen opleggen.

4 : Een sociaal beroep wordt gedaan op elk lid van de V.V.E. Rotterdam
om bij het
constateren van onregelmatigheden de'oCommissaris
Orde", terstond mondeling of
schriftelijk hiervan in kennis te stellen.
5 : Personen die zich misdragen en geschorst worden komen
op een zwartelijst van
V'V'E. te staan zodat ztj zichniei Ui; andere verenigingen kunnen inschrijven
om
in herhaling te vervallen.
de

6 : Bij een orde verstoring, zal naeen vordering van de
Commissaris Orde om het
veld te verlaten, hieraan terstond gehoor moeten worclen
gegeven.
- a : Indien een lid,op vordering weigert om het veld
te ràtàtrn en moet de hulp van
de politie worden ingeroepen,iat
onherroepelijk worden geschorst en worden
voorgedragen voor royement uit de"llid
vereniging.
7 : Leden die een vriend of familie meenemen naar het veld,
zijn bij een eventuele
huishoudelijk overtreding, verantwoordelijk voor deze personen.
8 : van elke schorsing zal schriftelijk melding worden gedaan
aan de andere
verenigingen en een eventuele ', Landelijke drganisatiJ,,.

Artikel 1l : Slotbepalingen

I

: In alle gevallen waarin

dit Huishoudelijk Reglement niet in vooruiet beslist het
Dagelijks Bestuur van de Vogelvereniging EurJmast.

!-:H9t Dagelijkse Besruur behoudt zich het recht voor om ten aile tijde dit
Huishoudelijke Reglement aan te passen.
3 : Bij overkeding van elk in dit Huishoudelijk Reglement gestelde
artikelen en of
voorwaarden,zal een geldboete van maximai € 50,-- op ge-legd
worden, vergezeld
met een officiele schriftelijk waarschuwing.

4: Indien een bepaald artikel in dit Huishoudelijk Reglement af in het
ril/edstrijdreglement
val de vogel vereniging Euromíst Rotterdam, een andere
bepaalde strafmaatregel of sanctie roo.schriift,
vervalt het in lid 3 van dit artikel
bepaalde.
5

opgelegde sanctie en of officiële schriftelijke waarschuwing zal
een
: YY-"tk"
schriftelijk mededeling worden gedaan aan de andere §urinaamse
zangvogel
verenigingen en een eventuele'rLandelijke organisatie van
surinaamse
Zangvogelverenigingen,', in Nederland.
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