REGLEMENT en STATUTEN
der R.K. Handclub te Hoogezand Sappemeer
noot editeur:
in het oorspronkelijk document zijn enkele handgeschreven wijzigingen aangebracht. Deze heb ik (klein
cursief) aangegeven.

DOEL
Artikel 1
Het doel der vereniging is, de behartiging van de Katholieke belangen in het algemeen en die van
de Parochie Kleinemeer in het bijzonder, met uitsluiting van elke actie op politiek gebied.
Artikel 2
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, waar de belangen der parochie
worden besproken en door het voeren van actie's voor bepaalde nuttige werken in de parochie en tegen
eventueel voorkomende aanvallen op de rechten der Geestelijkheid en der Parochianen en zoveel mogelijk
de onderlinge vrede in de Parochie te bewerkstelligen.
LEDEN
Artikel 3
Lid der vereniging kunnen zijn meerderjarige mannen uit de parochie Kleinemeer.
Artikel 4
a.
Zij die lid wensen te worden kunnen zich daarvoor bij het bestuur of een der leden aanmelden en
worden alsdan op de eerstkomende vergadering voorgedragen, de beslissing over de toelating valt dan de
volgende vergadering ;
b.
niemand wordt toegelaten indien voor de beslissende vergadering bij het bestuur door een der leden
hiertegen een bezwaar wordt ingegebracht.
Artikel 5
De leden hebben tevens het recht personen voor te dragen voor het lidmaatschap die niet zelf
hebben aangevraagd, hiervoor geldt dan eveneens het in artikel 4b bepaalde.
ERELEDEN
Artikel 6
Ereleden kunnen worden zij, die zich bijzonder verdienstig voor de club hebben gemaakt. Het
erelidmaatschap wordt enkel verleend aan iemand die daarvoor door het bestuur wordt voorgedragen en
slechts met algemene stemmen. Zij hebben te alle tijde toegang tot de vergaderingen, doch enkel een
adviserende stem en zijn tot geheimhouding verplicht.
BESTUUR
Artikel 7
Het bestuur bestaat uit drie personen, uit en door de leden op de Algemene Vergadering van
September bij volstrekte meerderheid te kiezen. Zij worden verkozen voor de tijd van drie jaren, met dien
verstande, dat elk jaar een der bestuursleden aftreedt. De eerste aftreding heeft plaats September 1931, de
twede September 1932 enz. en wordt voor de eerste keer bij loting bepaald.
Het bestuur verdeeld onderling de functies van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, de
functionarissen verrichten de werkzaamheden, welke als regel aan hun functies zijn verbonden.
VERGADERINGEN
Artikel 8
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter of beide andere Bestuursleden dit nodig achten.
Ledenvergaderingen worden gehouden gedurende alle maanden, iedere eerste Maandag van de
maand.
(handgeschreven wijziging: Vergadering 4 april ’60:
e
in plaats van iedere eerste maandag, de vergadering te houden op iedere 2 woensdag van de maanden)

Tevens heeft het Bestuur het recht vergaderingen te beleggen zo dikwijls zij dit nodig acht. Ook is
het bestuur verplicht binnen acht dagen een vergadering te beleggen zodra hiervoor een schriftelijk
gemotiveerd verzoek wordt ingediend, getekend door minstens vijf leden.

Artikel 10
De besprekingen op de vergaderingen zijn stipt geheim en mag hierover, op straffe van royement,
buiten de vergadering niet worden gesproken, tenzij de algemene vergadering over zeker punt de
geheimhouding opheft.
Een lid die zich aan overtreding van bovenstaande schuldig maakt, wordt, alvorens voor royement te
worden voorgedragen, door het bestuur gehoord.
Artikel 11
Behoudens royement is uittreden mogelijk door bedanken. Bedanken kan enkel schriftelijk
geschieden aan het bestuur. Door uittreden, op welke manier ook, vervalt alle recht op de bezittingen der
club.
Artikel 12
Besluiten op de vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, bij staking van
stemmen heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Bij twede staking van stemmen over personen, heeft een
herstemming plaats tussen dubbeltallen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Staken dan
nogmaals de stemmen dan zijn de oudsten in jaren verkozen. Bij twede staking van stemmen over zaken
wordt het voorstel verdaagd tot de volgende vergadering. Staken dan de stemmen opnieuw dan is het
voorstel verworpen.
Artikel 13
Alle vergaderingen zijn verplichtend. Zij, die zonder geldige redenen de vergadering verzuimen betalen een
boete van vijftig cent. Zaken of uitstedigheid zijn geen geldige redenen. Voor te laat komen wordt een boete
betaald van 25 cent.
(na ?? uur 50ct)
Artikel 13b
vergadering 4 Sept ’50 besluit bij art. 13 te voegen: Degene die ná 10 uur binnenkomt betaalt de volle boete.

MIDDELEN
Artikel 14
De inkomsten der club bestaan uit contributie van 50 cent (2,=) per lid en per maand op de
vergaderingen te voldoen, plus de boetes, alsmede uit schenkingen en donaties.
(vergadering 7 juli ’58 is de contributie (???) met 1 gulden verhoogd)
Artikel 14b
Bij besluit van vergadering 2 Januari ’50 is de contributie met 50ct per maand verhoogd en alzo gebracht op 1 gulden per lid.

Artikel 15
Voorstellen tot wijzigingen in dit reglement kunnen ter vergadering worden ingediend en worden dan
op de eerstvolgende vergadering behandeld. Zij behoeven om te worden aangenomen een meerderheid
van 2/3 der uitgebrachte stemmen.
Artikel 16
Ontbinding van de club kan niet plaats hebben dan bij besluit van 4/5 der uitgebrachte stemmen op
een daarvoor belegde vergadering.
Artikel 17
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Artikel 18
Bij ontbinding vervallen de eventuele baten aan het Parochiaal Armbestuur van Kleinemeer.
Goedgekeurd in de Vergadering van 29 September 1930
Herzien vergadering 6 Oct. 1947.

LEDEN:
A.J.Koeneman
L.Kroon
J. Fellinger
H.Letmaath
G.Kerdijk
A. de Ree
W. Fellinger
J. Timans
HET BESTUUR:
D.Bakker H.Fellinger
B.Ronde
A.Lieberom
N.Klein (penningm.)

B.Bulder
B.Wessels
N.Tuinman
M. de Witt
H.Klein
J.Kroon
Joh. Bakker
Otto van der Werff
Cor Scholtens
F.Ronde
Cris Thieme

