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Art. 1a. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee 
bestuursleden.  

Art. 1b. Alle bestuursleden zullen hun functie, welke na onderling overleg is vastgesteld, uitvoeren conform  

              Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De WBTR. 

   

Art.2  

  

Het bestuur kan zich bij de uitoefening van haar taken laten bijstaan door commissies, vast of ad hoc. 

In de commissies kunnen leden plaatsnemen uit de categorie gewone leden, ereleden, jeugdleden, 

dag-leden en niet-actieve leden.  
Bij de instelling van een commissie omschrijft het bestuur de taken en bevoegdheden.  

De commissie kiest een woordvoerder.  

Art.3  

  

Handelingen, verricht door bestuursleden, welke de vereniging financieel binden, mogen slechts 

worden verricht na instemming van de penningmeester en het bedrag van 125 euro niet te boven 

gaan. Indien dit laatste het geval is, behoeft men toestemming van het bestuur.  

Art.4   

  

Het bestuur houdt minimaal 4 bestuursvergaderingen per verenigingsjaar.  

Ieder bestuurslid is bevoegd tot het vragen van een stemming over een bepaald onderwerp.   

Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter bepalend.  

Art.5  

  

Bij de uitnodiging voor een algemene of bijzondere ledenvergadering wordt een agenda van punten 

gevoegd, die op de vergadering worden behandeld.  

Indien hierom wordt verzocht en tenminste twee/derde van de aanwezigen hiermee akkoord gaan, 

kan een extra punt op de agenda worden geplaatst.  

Een verzoek hiertoe dient voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter kenbaar te worden 

gemaakt. Wordt het verzoek ingewilligd dan wordt het extra agendapunt ingevoegd voor het 

agendapunt: rondvraag.  

Art.6  

  

Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de leden stemming wordt 

gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.  

Art.7  

  

Stembriefjes die onleesbaar of onduidelijk zijn ingevuld of meer namen bevatten dan het gewenste 

aantal, worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.  

Art.8  De penningmeester zal de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het komende 

boekjaar minimaal zeven dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering aan de leden 

beschikbaar stellen.  

  

Art.9  Kandidaat-leden die niet direct als lid kunnen worden geaccepteerd zullen in tijdsvolgorde van 

aanmelding op een wachtlijst worden geplaatst.  

Bij opvulling van de ledenlijst zal het bestuur bij voorkeur de bovenste van de wachtlijst als lid 

aannemen.  
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Art.10 Prijzen of premies, die niet op persoonlijke titel zijn behaald, maar die aan de vereniging of team 
worden toegekend, komen toe aan de vereniging.  

  

Art. 11 Contributie.  

  De contributiebijdragen per jaar:   

1) De contributie voor senioren avondleden bedraagt  € 115,00.  

2) De contributie voor jeugdleden bedraagt  €  75,00.  

3) De contributie voor senioren dag-leden bedraagt  € 75,00.  

4) De contributie voor niet-actieve leden bedraagt  € 15,00.  

T.a.v. deze contributiebedragen zijn de volgende afspraken van toepassing:  

a) Conform de statuten zijn ereleden vrijgesteld van contributie. Indien van toepassing, dienen 

ereleden wel een competitiebijdrage te betalen zoals beschreven in punt c.  

b) Niet-actief geldt slechts indien dit van toepassing is voor een periode van minimaal een half jaar 

en gaat in op 1 februari of 1 augustus.  

c) Jeugdleden en senioren-avondleden die deelnemen aan de HBB-competitie betalen ook een 

competitiebijdrage. Deze bijdrage is per afdeling gebaseerd op het totaal door BV De Valken 20 

te betalen competitiebijdrage aan de HBB gedeeld door het aantal competitiespelers.  

d) Jeugdleden die deelnemen aan de selectietraining georganiseerd door de HBB, betalen de helft 

van de kosten voor deelname aan deze training. De andere helft wordt betaald door BV De 

Valken 20.  

e) Voor leden die gedurende het seizoen lid worden, wordt het contributiebedrag bepaald op basis 

van het resterende aantal maanden in het lopende seizoen.  

Betaling van contributiebijdragen:  

1) De verschuldigde contributie, over een heel jaar, dient in één keer betaald te worden binnen 

veertien dagen na ingang van het nieuwe seizoen, voor onze vereniging is dit begin augustus.   

2) Indien de contributie niet binnen de daartoe gestelde termijn betaald is, kan bij iedere 

betalingsherinnering € 2 aan aanmaningskosten in rekening worden gebracht.  

3) Restitutie van een half jaar contributie is enkel mogelijk indien een lid voor 1 februari schriftelijk 

dan wel per mail aangeeft zijn lidmaatschap te beëindigen. Restitutie is niet mogelijk voor leden 

die deelnemen aan de HBB competitie.  

4) Leden die op 1 februari niet-actief lid worden, ontvangen in februari een restitutie van de teveel 

betaalde contributie.  
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Art. 12     1)  De senioren avondleden  spelen op de:                                                                                                                                              

a. Maandagavond van 20:30 tot 22:00 uur in sporthal De Belleman in Dommelen.  

b. Dinsdagavond van 20:30 tot 22:30 uur in sporthal De Belleman in Dommelen.  

2) Jeugdleden spelen op de dinsdagavond van 18:00 tot 20:30 uur in sporthal De Belleman in 

Dommelen.  

3) Senioren dag-leden spelen op de dinsdagochtend van 9:00 tot 11:00 uur in sporthal De Wedert in 

Valkenswaard.  

Aan het begin van het seizoen bepaalt het bestuur op welke dagen en ochtenden niet wordt 

gespeeld i.v.m. de zomervakantieperiode en feestdagen. Jeugdleden spelen ook niet in de weken 
wanneer het middelbaar onderwijs in Valkenswaard vakantie heeft.  

  

Art. 13 Leeftijdsgrenzen.  

  De leeftijdsgrens per afdeling is:  

1) Seniorenleden van de avondclub dienen minimaal 15 jaar te zijn.  

2) Seniorenleden van de dagclub dienen minimaal 15 jaar te zijn.  

3) Jeugdleden zijn niet ouder dan 21 jaar. Het streven is dat jeugdleden de overstap maken naar de 

senioren als ze een leeftijd hebben van 16 tot 18 jaar.   

Voor alle leeftijdsgrenzen wordt als peildatum 1 augustus gehanteerd.  

  

Art. 14 Gastspeler.  

BV De Valken 20 biedt niet leden de mogelijkheid om als gastspeler maximaal 10 keer per seizoen 
een ochtend of avond kan meespelen voor € 5,- per keer. Gastspelers dienen zich aan het begin van 

de speelochtend of -avond te melden bij een bestuurs- of commissielid.  

Een gastspeler is een speler die geen interesse heeft om lid te worden van BV De Valken 20. Voor 

mensen die wel geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap biedt BV De Valken 20 de mogelijkheid  om 

maximaal 3 keer kosteloos proef te spelen  

  

Art. 15 Commissies.  

  De vereniging heeft de volgende commissies:  

1) Kascontrolecommissie.  

2) Web & sociale media commissie.  

3) Ledenadministratiecommissie.  

4) Jeugdcommissie.  

5) Avondclubcommissie.  

6) Dag-clubcommissie.  
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15a. Andere commissies kunnen door de ALV worden ingesteld. Commissies dienen te zijn samengesteld 

uit meerderjarige leden (18 jaar en ouder). De leden voor de commissies worden door de ALV voor 

de tijd van 1 jaar gekozen, met uitzondering van de Kascontrolecommissie (zie artikel 15c)  

   Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar m.u.v. de leden van de Kascontrolecommissie.  

  

15b. De commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van 

haar taak. In de commissies genoemd onder 4), 5) en 6) van dit artikel, heeft een bestuurslid zitting.  

Deze treedt bij voorkeur op als voorzitter van de betreffende commissie.  

  Bij ongeschiktheid ter vervulling van hun taak of bij het niet behoorlijk vervullen hiervan, kunnen 

commissieleden door het bestuur onder opgave van reden van hun taak worden ontheven.  

  De commissie stelt een afgevaardigde aan, die namens de commissie aan de bestuursvergadering 

verantwoording aflegt over de genomen besluiten.  

  Alle besluiten dienen voor uitvoering, goedkeuring van het bestuur te krijgen i.v.m. onder andere het 

toegewezen budget, dat goedgekeurd is door de ALV.  

  

15c. De Kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en één reserve lid, die elk twee jaar zitting hebben. 

Elk jaar wordt het langstzittende lid vervangen door een nieuw lid. Leden van het bestuur mogen 

geen deel uit maken van deze commissie. Het langstzittende lid is automatisch Voorzitter van de 

Kascontrolecommissie. Deze draagt er zorg voor, dat in overleg met de penningmeester de 

Kascontrolecommissie zich van haar taak tijdig kwijt. De Kascontrolecommissie mag willekeurig in 

het jaar een controle uitvoeren van alle lopende financiële zaken.  

  

  De Kascontrolecommissie heeft de volgende taken:  

1. Toezicht houden op het beheer van de penningmeester en heeft ten aller tijden het recht op 

de kas, de boeken en de bescheiden te controleren.  

2. VERPLICHT de kascontrole ten minste één maal per jaar uitvoeren, te weten vóór de jaarlijks 
te houden ALV.  

3. Haar bevindingen aan de ALV mede te delen.  

4. Indien de controle hiertoe aanleiding geeft de ALV voor te stellen, het bestuur voor haar 

beheer in het betreffende verenigingsjaar decharge te verlenen.  

  

15d. Web & sociale media commissie bestaat uit ten minste één en maximaal drie leden. De commissie 

houdt de website van BV De Valken up-to-date op basis van input van het bestuur en de andere 

commissies en zorgt dat de vereniging aanwezig is op diverse sociale media (bijv. Instagram, 

Facebook en Twitter).  

  

15e. De Ledenadministratie bestaat uit ten minste één en maximaal drie leden. De commissie heeft tot 

taak het registeren van alle nieuwe leden, aanpassingen in gegevens van leden en het afmeldingen. 
Tevens is ze verantwoordelijk om samen met de jeugd-, avondclub- en dag-clubcommissie ervoor te 

zorgen dat nieuwe leden goed worden opgevangen.  
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15f. De Jeugdcommissie bestaat uit ten minste drie en maximaal negen leden. De commissie heeft tot taak 

alle voorkomende werkzaamheden betreffende de jeugd, behoudens de ledenadministratie, te 
organiseren en te begeleiden. De commissie is o.a. verantwoordelijk voor het aanstellen van een 

jeugdtrainer en afstemmen van trainingsaanpak met deze trainer en het regelen van deelname aan 

de HBB competitie, bekerwedstrijden en toernooien door de jeugdleden. De commissie kan zich in 

deze taak laten bijstaan door leden buiten deze commissie en derden (ouders).  

  

15g. De Avondclubcommissie bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. De commissie heeft tot 
taak alle voorkomende werkzaamheden betreffende de avondclub, behoudens de 

ledenadministratie, te organiseren en te begeleiden. De commissie is o.a. verantwoordelijk voor het 

aanstellen van een trainer en afstemmen van trainingsaanpak met deze trainer en het regelen van 
deelname aan de HBB competitie, bekerwedstrijden en toernooien door leden van de avondclub. De 

commissie kan zich in deze taak laten bijstaan door leden buiten deze commissie.  

  

15h. De Dag-clubcommissie bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. De commissie heeft tot 

taak alle voorkomende werkzaamheden betreffende de dag-club, behoudens de ledenadministratie, 

te organiseren en te begeleiden. De commissie kan zich in deze taak laten bijstaan door leden buiten 

deze commissie en derden.  

  

Art.16   Aansprakelijkheid.  

Het bestuur en/of de begeleiders/vrijwilligers van badmintonvereniging De Valken'20, zijn op geen 

enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen aan (mede)gebruikers overkomen, noch beschadiging, 

diefstal en/of vermissing van eigendommen van medegebruikers van de accommodatie.   

  

Art.17   Privacy Statement.  

  Het geldende privacy statement is als bijlage toegevoegd aan dit huishoudelijk reglement. (bijlage 1)  

  

Art.18   Slotbepaling.  

 

      18a. Aan alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van dit reglement, alsmede 

van alle bovenbedoelde door het bestuur vastgestelde reglementen, ter hand gesteld, gelijk mede 

van alle daarin later aangebracht wijzigingen.  

      18b. Alle leden, die na de fusie van BCV’73 en BV Dommelen automatisch lid zijn geworden van 

               BV De Valken’20 hebben hiermee het huidige bestuur toestemming verleend hun persoonsgegevens  

               te gebruiken volgens het in Bijlage 1 omschreven Privacy Statement. 

          

  Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in behandeling 

genomen worden.  

  

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van “Badmintonvereniging De Valken‘20”  

d.d. Maandag 27 september 2021.  
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Bijlage 1: Privacy Statement  

  

Badminton Vereniging De Valken ‘20 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In 
deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Badminton Vereniging De Valken ‘20 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee 

dat wij in ieder geval:   
– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;   

– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;   

– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens;   

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;   

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;   

– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en 
deze respecteren. Als Badminton Vereniging De Valken ‘20 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van 

jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, 

vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens boven aan de 

pagina.   

  

Verwerking van persoonsgegevens van leden   

Persoonsgegevens van leden worden door Badminton Vereniging De Valken ‘20 verwerkt ten behoeve van 

de volgende zaken: 

 – Administratieve doeleinden;   
– Contributie heffing;   

– Communicatie vanuit vrijwilligers over BVV ‘20 en/of uitnodigingen;   
– Communicatie naar de overkoepelende bond (HBB); 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:   
– Het ondertekende inschrijfformulier;   
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Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Badminton Vereniging De Valken ‘20 de volgende 

persoonsgegevens van iemand vragen:   
– Voornaam;   

– Tussenvoegsel;   

– Achternaam;   

– Adres;   

– Telefoonnummer;   
– E-mailadres;   

– Geslacht;   

– Geboortedatum;   
   

Persoonsgegevens worden door Badminton Vereniging De Valken ‘20 opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:   

– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 

7 jaar, volgens de bewaarplicht van de Belastingdienst.   

Verstrekking aan derden   

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:   

– Het verzorgen van de competitie (Helmondse Badminton Bond);   
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst 

hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 

beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens 

niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is 

dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval 

dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 

persoonsgegevens delen met derden indien diegene ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.   

Binnen de EU   

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.   

Minderjarigen   

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.   

Beveiliging   

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou 
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen 

genomen;   

– Alle personen die namens Badmintonvereniging De Valken ‘20 van jouw gegevens kennis kunnen nemen, 
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;   

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;   

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 
incidenten;   

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;   
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.   
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Rechten omtrent jouw gegevens   

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen 
hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte 
gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij 

kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.   

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan 
heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.   

Klachten   

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij hierover direct 
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacybescherming.   
Vragen   

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met 

ons op!  


