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1. Contributie 

De contributie voor het lidmaatschap voor leden en begunstigers van Dorans E-sport Vereniging 

Nijmegen (in het vervolg: “de vereniging”) over één verenigingsjaar bedraagt €25,-. 

Na 1 februari zal de contributie voor de rest van het verenigingsjaar voor nieuwe leden verlaagd 

worden tot €12,50. 

Het lidmaatschap voor alumni bedraagt € 5,- per verenigingsjaar. 

Bij vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap kan het bestuur besluiten tot (gedeeltelijke) 

teruggave van de contributie. 

 

2. Adreswijzigingen en opzegging van lidmaatschap 

Adreswijzigingen en opzegging van lidmaatschap dienen schriftelijk aan het bestuur doorgegeven te 

worden.  

 

3. Rechten leden en begunstigers 

Leden en begunstigers hebben het recht om aan activiteiten deel te nemen die door de vereniging 

worden georganiseerd.  

Leden hebben het recht om aan trainingen op locatie deel te nemen. Zij kunnen het bestuur 

verzoeken om in een team geplaatst te worden. Daarnaast hebben leden het recht te stemmen in de 

algemene ledenvergadering (in het vervolg: “ALV”). 

 

4. Verplichtingen leden en begunstigers  

Leden en begunstigers worden geacht om volgens normale omgangsvormen met elkaar en de 

vereniging om te gaan. 

Leden worden geacht bij te dragen aan het opruimen van de trainingslokalen na afloop van eigen 

training. Verder worden zij geacht zuinig om te gaan met het verenigingsmateriaal. 

Leden en begunstigers die deelnemen in een commissie dienen in alle gevallen te handelen in het 

belang van de vereniging. Commissieleden zijn voor al hun handelingen ten behoeve deze commissie 

verantwoording schuldig aan het bestuur. 

Boetes die door derden aan teams of leden worden opgelegd dienen door hen zelf te worden betaald.  

 

5. Rechten alumni 

Alumni mogen naar de jaarlijkse alumniactiviteit. Leden en begunstigers mogen hierbij ook aanwezig 

zijn.  



 

6. Rechten van het bestuur en zijn leden  

Het bestuur heeft het recht om leden en begunstigers wegens ongepast gedrag een geschikte straf te 

geven, te schorsen of te royeren.  

 

7. Verplichtingen van het bestuur en zijn leden 

Het bestuur is verplicht:  

● een goede band te onderhouden met zijn leden en begunstigers, andere 

studentenverenigingen en overlegorganen waarvan hij het van belang acht dat de 

samenwerking voordeel oplevert voor zijn leden en begunstigers.  

● leden te stimuleren tot het organiseren van activiteiten, alsmede zelf activiteiten te 

organiseren.  

● zorg te dragen voor het bestaan van de vereniging, alsmede voor behoorlijk bestuur. 

● minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering te beleggen.   

 

De voorzitter:  

● is de hoofdverantwoordelijke van het bestuur en daarmee hoofdverantwoordelijk voor het 

beleid en daden van het bestuur.  

● heeft de doorslaggevende stem bij stakende stemmen van een bestuursvergadering.  

● is medeverantwoordelijk voor het financieel beleid van de vereniging.  

● is in principe het eerste aanspreekpunt voor derden en het heeft ook als taak het 

onderhouden van contacten met derden.  

 

De secretaris:  

● is de vervanger van de voorzitter in diens afwezigheid. 

● is hoofdverantwoordelijk voor de ledenlijst en alle administratie, zoals post, die geen 

betrekking heeft op de financiën.  

● is verantwoordelijk voor het schrijven van de notulen tijdens bestuursvergaderingen en 

algemene ledenvergaderingen.   

● is medeverantwoordelijk voor het beleid en daden van het bestuur.  

 

De penningmeester:   

● is hoofdverantwoordelijk voor het financieel beleid en moet toezien op de inkomsten en 

uitgaven van de vereniging.  

● moet zorg dragen voor een deugdelijke en controleerbare boekhouding.   

● is verantwoordelijk voor het innen van de contributie.  

● is medeverantwoordelijk voor het beleid en daden van het bestuur. 

 

De overige bestuursleden:    

● zijn verantwoordelijk voor de taken die zij tijdens bestuursvergaderingen tot zich nemen.   



● zijn medeverantwoordelijk voor het beleid en daden van het bestuur.  

 

Het bestuur: 

● is verantwoordelijk voor het in teams indelen van nieuwe spelers. 

● is verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingsgelegenheden. 

● streeft naar het volledig houden van de teams. 

● is verantwoordelijk voor de uitstraling van de vereniging. 

● is verantwoordelijk voor het binnenhalen en behouden van sponsoren. 

 

 

8. Rechten van de senaat en zijn leden  

De senaat heeft het recht het bestuur ter verantwoording te roepen wanneer hij dit nodig acht.  

De senaat heeft het recht alle informatie van het bestuur te verkrijgen wanneer hij hierom vraagt.  

De leden van de senaat hebben het recht een bestuursvergadering bij te wonen, mits zij dit van 

tevoren aangeven.   

 

9. Verplichtingen van de senaat en zijn leden   

De senaat dient uitsluitend te handelen in het belang van de vereniging.  

 

10. Teams en competities 

Teams hebben een captain, deze persoon is verantwoordelijk voor contact met het bestuur en houdt 

toezicht op participatie. Een coach kan de rol van teamcaptain aannemen. 

Deelnemende teams zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals die zijn opgesteld voor de 

desbetreffende competitie. 

Vanuit de teams moet doorlopend informatie met betrekking tot vertrekkende spelers/speelsters aan 

de Technische Commissie verstrekt worden. 

 

11. Algemeen 

In alle gevallen waarin de statuten of dit reglement niet voorzien beslist het bestuur. 

 

12. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement 

Indien er wijzigingen optreden in het beleid van instanties waar de vereniging aan gebonden is, 

kunnen deze wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden doorgevoerd zonder toestemming 

van de ALV; wel moeten de doorgevoerde wijzigingen op de eerstvolgende ALV vermeld worden. 



Overige wijzigingen worden door het bestuur ter stemming gebracht tijdens de ALV. Indien een 

meerderheid van de aanwezigen op de ALV akkoord gaat met een wijziging wordt deze doorgevoerd. 

Voorstellen voor een wijziging van het Huishoudelijk Reglement dienen met de uitnodiging voor de 

ALV meegestuurd te worden. Een wijziging in het Huishoudelijk Reglement kan per artikel of in zijn 

geheel ter stemming worden voorgelegd aan de ALV.  


