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Aanleiding  
Dit huishoudelijke reglement, met verwijzing naar de statuten van de vereniging d.d. mei 1980, is bedoeld om 
zaken van huishoudelijke aard te regelen die niet staan vermeld in ons Statuut, Wedstrijd Reglement en/of als 
aanvulling/aanscherping van richtlijnen. Het huishoudelijke reglement is van kracht ingaande eerstvolgende 
ledenvergadering. 
  
Artikel 1 (Lidmaatschap en Contributie) 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd te weten 1 kalenderjaar, welke jaarlijks stilzwijgend 
wordt verlengd. 
1) De vereniging kent de volgende lidmaatschapsvormen:  

a) Regulier lid; €30,- per jaar,  
b) Senior lid (65+); €20,- per jaar,  
c) Ereleden; Een erelid wordt benoemd door het DB tijdens de algemene ledenvergadering,  
d) Sponsoren en Donateurs.  

2) Alle leden van de vereniging dienen hun contributie voor 1 maart van het lopende jaar te hebben betaald. 
Als enig lid gedurende het kalenderjaar niet heeft voldaan aan de contributieplicht, volgt een aanmaning 
van het bestuur tot betaling, daarna treedt art. 7 lid 2 van de statuten in werking (uitsluiting van 
activiteiten van VVB). De statuten zijn te vinden op de website van VVB.  

3) Bij overtreding van dit artikel lid 1 zal er een boete worden opgelegd van ‚€10,-, boven op het 
contributiebedrag.  

4) Leden die aan activiteiten deelnemen van een lopend kalenderjaar, dienen geen achterstand te hebben in  
betaling van voorgaande kalenderjaren. Eventuele (achterstand)contributie(s) dient men alsnog te  
voldoen, vermeerderd met de €10,-, boete per kalenderjaar. Dit geldt niet voor nieuwe leden.  

5) Personen die meer dan 2 keer op het veld komen, worden niet meer aangemerkt als bezoeker. Zij zullen  
vriendelijk worden verzocht zich aan te melden als lid van VVB.  

 
 

Artikel 2 (Sociaal beroep)  
1) Een sociaal beroep wordt gedaan op elk lid van VVB. Het is niet alleen bestuurs- en/of commissieleden 

aangelegenheid, maar van alle leden. Samen kunnen wij er een mooie vereniging van maken en op 
sportieve vriendschappelijke wijze de continuïteit van de zangvogelsport waarborgen.  

2) Hulp kan bestaan uit het klaarzetten van materiaal, opruimen en opbergen van materiaal, hulp bij scoren 
(ook de kans geven aan nieuwe potentiele scoorders), wegwijs maken van nieuwe leden, werven van 
sponsoren, uitdelen van eten/drinken, enzovoorts. Alles echter op vrijwillige basis.  

3) Bij constatering van onregelmatigheden dient men het DB te verwittigen.  
4) Wildplassen is verboden, in overeenstemming met wetgeving. Het DB zorgt voor sanitaire voorzieningen 

Bij aanwezigheid van een mobieltoilet is men verplicht hier gebruik van te maken.  
5) De container dient alleen gebruikt te worden voor materialen/eigendommen van de vereniging. 

Privégoederen van leden mogen hierin niet worden opgeslagen.  
 

Artikel 3 (Sanctiebepalingen)  
1) Op overtredingen van reglementen (met uitzondering van te late contributiebetaling) worden sancties 

opgelegd in de vorm van geldboetes, ten hoogte van het contributiebedrag.  
Het dagelijks bestuur kan hiervan afwijken, afhankelijk van de aard en zwaarte van de overtreding.    

2) Bij herhaling kan des betreffend lid worden uitgesloten van deelname aan activiteiten gedurende het 
betreffende jaar.  

3) Het is niet toegestaan op het veld, parkeerterrein en/of verenigingsapp uit te schelden, te vloeken en/of 
krachttermen te gebruiken. Het dagelijks bestuur kan een sanctie in de vorm van een schorsing voor de 
rest van het seizoen opleggen en/of een geschillencommissie om advies vragen.   

4) Het toepassen van fysiek geweld zal meteen leiden tot (voorlopige) schorsing met als gevolg dat betrokken 
lid kan worden geroyeerd. Elk incident zal worden voorgelegd aan de geschillencommissie en het DB, 
gezamenlijk zullen ze met een bindend oordeel komen. Het is niet uitgesloten dat er, na besluitvorming, 
melding wordt gedaan bij de wijkagent door het DB. 

5) Schorsing en royement van desbetreffend lid zal worden doorgegeven aan het bestuur van de overige 
zangvogelverenigingen. Het gevolg kan zijn dat desbetreffend lid ook daar niet zal kunnen deelnemen aan 
activiteiten, afhankelijk van de richtlijnen van betreffende VV.  
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6) Alleen het DB mag buiten VVB optreden namens de vereniging. Leden mogen nooit en te nimmer zonder 
overleg en toestemming van het bestuur, optreden namens de vereniging.   

7) Het is niet toegestaan te gokken: zoals kaartspelen met inzet van geld of andere zaken die enige materiële 
waarde vertegenwoordigen. 

 

Artikel 4 (Bruin gevederde vogels) 
1) Het is niet toegestaan op wedstrijddagen zich met bruin gevederde (jongmangs/ tigrimangs) in het open 

veld, of nabij de wedstrijdringen te bevinden.  
2) De mogelijkheid bestaat echter wel om deze bruin gevederde vogels (jongmangs/ tigrimangs) op  

niet-wedstrijddagen, niet hinderlijk, te trotten op het parkeerterrein, tenzij de overige leden hier bezwaar 
op maken.   

3) Uiteraard mogen ook oema’s/poppen ook nóóit op het veld worden getrot.  
 

Artikel 5 (Vogels op autodak en trotten van vogels)  
1) Het is niet toegestaan om op wedstrijddagen tijdens wedstrijden,  

a. Een vogel op een autodak te plaatsen.  
b. Hinderlijk een vogel naast de auto van een andere wedstrijddeelnemer te trotten. 
c. Oema’s/poppen uit de auto te halen.  

 

Artikel 6 (Prikken)  
Het is alleen toegestaan vogels in of achter een auto te prikken, niet zichtbaar voor het wedstrijdgedeelte van 
het veld. Hou hierbij echter rekening dat dit niet storend werkt voor eventuele vogels in andere auto’s. 
 

Artikel 7 (Parkeren) 
1) Parkeren geschiedt op aanwijzing van het dagelijks bestuur en/of wedstrijdcommissie.  

De auto dient men recht te parkeren in 1 parkeervak, niet schuin of meerdere parkeervakken in beslag 
nemen.  

2) De leden worden verzocht zo veel mogelijk gebruik te maken van parkeren in: 
a. Parkeervak 1; 
b. Parkeervak 2; 
c. Parkeervak 3.  

 

Artikel 8 (Catering/ consumptie)  
1) Catering zal worden verzorgd door een aangewezen persoon afgesproken dagen. Het DB zal er zorg voor 

dragen dat deze persoon wordt aangewezen. 
2) Het is niet toegestaan op deze afgesproken dagen eten uit te delen, mits overeengekomen met het DB en 

de cateraar. Consumptie voor strikt eigen gebruik is uiteraard wel toegestaan.  
3) Sterke drank is niet toegestaan, evenals het uitdelen hiervan. Het meenemen en zelf consumeren van 

sterke drank is op eigen verantwoording en voor eigen risico.  
 

Artikel 9 (Wedplaats)  
Wedstrijdringen dienen te worden geplaatst aan de lange zijde (evenwijdig aan de sloot) van het veld. In het 
belang van de vogels kan er ook gebruik worden gemaakt van het voormalig picolet veld.  
 

Artikel 10 (Schoonhouden veld)  
Men is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het veld. Dit houdt in dat een ieder zijn vuil/ afval in de 
daarvoor bestemde vuilcontainers dient te deponeren en/of mee te nemen.  
 

Artikel 11 (Verdeeldheid)  
Een lid dat verdeeldheid zaait binnen de vereniging, dan zal ter verantwoording worden geroepen door het DB 
en/of de geschillencommissie.  
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Artikel 12 (Social media) 
- Website 

De website van Beef-free zal zoveel mogelijk up to date gehouden worden, zodat leden op de hoogte 
kunnen blijven van juiste en actuele informatie.   

- Beef-Free verenigingsapp 
Alleen betalende leden worden toegevoegd van de app.  
Indien het contributiegeld niet voldaan is voor 1 maart van het lopende jaar, wordt men verwijderd van de 
verenigingsapp. Na betaling wordt men pas weer toegevoegd.  
Nadrukkelijk verzoek om alleen vogel gerelateerde zaken op de officiële Beef-Free verenigingsapp te 
plaatsen. Elkaar iets positiefs toewensen op een bepaalde feestdag mag.  

- Het is niet toegestaan de vereniging in diskrediet te brengen door leden, al dan niet via de bekende sociale 
multimediakanalen. Bij overtreding zal een passende maatregel worden genomen, na overleg met de 
geschillencommissie en het dagelijks bestuur. Uitspraak is hierbij bindend.  

- Het is absoluut niet toegestaan om pornografisch/racistisch/gewelddadig materiaal te plaatsen. Ook is het 
niet toegestaan om elkaar uit te schelden en onheus te bejegenen (onbeleefd, onvriendelijk, beledigend 
toespreken en/of schelden).  
Bij overtreding volgt 1 officiële waarschuwing, daarna volgt verwijdering van de app.  

 

Artikel 13 (Slot bepalingen)  
1) Het dagelijkse bestuur behoudt zich het recht ten alle tijde dit huishoudelijke reglement aan te passen.   
2) In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het Dagelijkse Bestuur van de vereniging, eventueel 

in overleg met de geschillen- en/of wedstrijd commissie.  
 


