
HUISHOUDELIJK REGLEMENT R.M.H.C. De Pelikaan 

Clubtenue. 

Artikel 1 

1. Het tenue van de vereniging bestaat uit:
- een lichtblauw shirt;

- een donkerblauwe broek (heren/jongens) of een donkerblauwe rok (dames/meisjes);

- licht- en donkerblauw gestreepte kousen.
Het bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten,
zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.

2. Het is teams en (aspirant-)leden niet toegestaan op het tenue of andere kleding die een
relatie heeft met de hockeysport, reclame te dragen, een en ander ter beoordeling aan het
bestuur, tenzij daartoe de schriftelijke toestemming van het bestuur is verkregen.

3. De (aspirant-)leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde
clubtenue te dragen.

Leden. 

Artikel 2 

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene

vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de

statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.

2. Trainingsleden zijn I eden die de hockeysport beoefenen door middel van het volgen van
training en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Trainingsleden spelen geen
competitie.

3. • Fithockeyleden zijn leden die deelnemen aan fithockey. 
4. * Niet-spelende leden zijn leden die niet (meer) actief deelnemen aan de hockeysport.
5. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, al dan niet lid van de vereniging, die door 

hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie 
door het bestuur de titel lid van verdienste is verleend.

6. Aspirant-leden zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
7. Personen die als (aspirant-)lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging, met

uitzondering van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, 
worden daardoor lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en zijn als
zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en 
haar organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak.

8. Personen, die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of zullen
uitoefenen, met uitzondering van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben 
of zullen hebben, dienen zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en
besluiten van de KNHB en haar organen, waaronder met name is begrepen de
tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen nemen en alle vereiste 
regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele persoon een daartoe 
strekkende overeenkomst wordt aangegaan. 

9. De (aspirant-)leden van de vereniging zijn verplicht: 





Contributiereglement. 

Artikel 4 

Het door de algemene vergadering vast te stellen contributiereglement voorziet in bepalingen 
over de opzegging van het lidmaatschap en over de contributie en het entreegeld. 

Tuchtreglement. 

Artikel 5 

De algemene vergadering stelt een tuchtreglement vast. 

Wijzigingen huishoudelijk reglement. 

Artikel 6 

1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd.

2. Een besluit tot wijziging treedt in werking op de dag volgende op die waarop de

algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip

vaststelt.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato
 19 september 2016  en per 19 september 2016 in werking getreden


