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1. Naam en zetel
1.1. De vereniging draagt de naam Fietscross Club Oss
1.2. Zij heeft haar zetel in Oss.
2. Doel
2.1.

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de fietssport in het
algemeen en de fietscross-sport in het bijzonder in al zijn verschijningsvormen. De vereniging
tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) het lidmaatschap te verwerven van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (K.N.W.U.);
b) het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Fietscross Federatie (N.F.F.);
c) deel te nemen aan door de onder a. genoemde bond goedgekeurde competities en andere
wedstrijden;
d) deel te nemen aan door de onder b. genoemde bond goedgekeurde competities en andere
wedstrijden;
e) wedstrijden te organiseren;
f) evenementen op het gebied van de fiets- en fietscrosssport te organiseren;
g) alle andere middelen, die ter beschikking van het doel, nuttig of gewenst kunnen zijn.

3. Het bestuur
3.1. Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar (minimaal 3). Bij gelijk aantal
bestuursleden telt bij een stemming de stem van de voorzitter dubbel.
3.2. Bestuurders worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering en met uitzondering van de
voorzitter, welke direct in functie wordt gekozen, mogen zij onderling de taakverdeling regelen.
Het bestuur van de vereniging wordt uit de leden gekozen door de leden, ouders/verzorgers van
leden, alsmede door de jeugdleiders/trainers, die lid zijn van de vereniging.
3.3. Bestuursverkiezingen vinden in principe plaats tijdens de algemene jaarvergadering.
3.4. De bestuursleden zijn aftredend volgens rooster.
3.5. Ieder jaar is 1 bestuurslid aftreedbaar en herkiesbaar.
3.6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
3.7. De genomen bestuursbesluiten zijn altijd een agendapunt op de eerstvolgende
ledenvergadering.
3.8. Besluiten, genomen door het bestuur, zullen kenbaar worden gemaakt door middel van publicatie
op het publicatiebord of per nieuwsbrief.
3.9. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
3.10. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een
bedrag of waarde van € 4.000,- te boven gaan.
3.11. Bij uitgaven van het bedrag hoger dan in punt 3.10 genoemd, beslist de algemene
ledenvergadering.
3.12. Stemrecht binnen de vereniging hebben:
a) de bestuursleden;
b) leden die 16 jaar of ouder zijn;
c) één ouder/verzorger van leden die nog geen 16 jaar zijn;
d) jeugdleiders/trainers die lid zijn van de vereniging
e) leden moeten minimaal 2 maanden lid zijn om mee te mogen stemmen.
3.13. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het
is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, die nodig zijn voor de dagelijkse leiding van
de vereniging.
3.14. Niemand van de bestuursleden heeft de bevoegdheid op te treden namens het gehele òf
namens het dagelijks bestuur, zonder toestemming van het gehele òf dagelijks bestuur.
3.15. Het bestuur vergadert met een zekere, in onderling overleg vast te stellen, regelmaat en zo vaak
als de voorzitter of tenminste 3 bestuursleden dit wenselijk achten.
3.16. Het bestuur is op zichzelf autonoom, maar ter voorkoming van organisatorische problemen is
overleg betreffende gebruik crossbaan, clubhuis en de daar omheen liggende accommodaties
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met de leden noodzakelijk, bij ingrijpende veranderingen hiervan. Het bestuur onthoudt zich te
allen tijde van acties die schadelijk zouden kunnen zijn voor de vereniging.
3.17. Het bestuur bevordert deelname in overkoepelende organisaties die de fietscross-sport in onze
plaats en regio ten goede komen.
4. Taken bestuur
De voorzitter:
4.1. De voorzitter leidt en zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor.
4.2. Is de woordvoerder namens de vereniging en bestuur naar gemeente en externe organisaties.
4.3. Vertegenwoordigt het bestuur naar buiten.
De secretaris:
De secretaris is tevens vice-voorzitter.
Maakt de agenda voor de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen in samenwerking met
het bestuur.
4.6. Maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.
4.7. Verzorgt de verzending van bovengenoemde uitnodigingen en verslagen.
4.8. Maakt het jaarverslag van de vereniging.
4.9. Registreert nieuwe leden.
4.10. Registreert in- en uitgaande post.
4.4.
4.5.

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

De penningmeester:
Houdt de financiële boekhouding bij in de ruimste zin van het woord.
Verzorgt de betalingen en doet uitgaven namens het bestuur tot een maximum van € 1.000, -.
Voor hogere bedragen heeft hij het fiat nodig van minstens 2 andere bestuursleden.
Maakt de jaarrekening en de begroting.
Geeft de datum aan waarop de jaarcontributie betaald dient te worden.
Ontvangt de contributiegelden.
Heeft zitting in de financiële commissie van de kantine.

Overige bestuursleden:
4.18. Overige bestuursleden hebben zitting in diverse commissies zoals: Baancommissie,
Terreincommissie, Wedstrijdcommissie, Kantinecommissie.
5. Leden
5.1. Leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek door het bestuur zijn toegelaten en een
lidmaatschapsformulier hebben ingevuld en ondertekend. Zie bijlage.
5.2. Juniorleden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben. Juniorleden moeten bij
inschrijving toestemming hebben van de ouderlijke macht.
5.3. Seniorleden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
5.4. Trainingsleden zijn leden die uitsluitend gebruik kunnen maken van de trainingsfaciliteiten van de
vereniging, maar uitgesloten zij van alle andere verplichtingen genoemd in punt 6.
5.5. In het geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene alsnog door de
eerstvolgende plaatsvindende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten.
5.6. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering iemand tot lid van verdienste
benoemen.
5.7. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdienste jegens de vereniging door het
bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
5.8. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering iemand tot erelid benoemen.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met
tenminste 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
5.9. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen. Zij hebben echter wel
alle rechten van de leden.
5.10. Met erelid wordt gelijk gesteld aan degene aan wie de titel “Erevoorzitter” is verleend.
6. Verplichtingen leden
6.1. Buiten de verplichtingen geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna
genoemde rechten en plichten:
6.2. Bij toetreden als lid hebben zij het recht de statuten in te zien en ontvangen 1 exemplaar van het
huishoudelijk reglement.
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen.
Zij hebben het recht om deel te nemen aan de ledenvergaderingen.
Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van een verandering van hun adres.
Zij hebben de plicht tot het betalen van de contributie op de door het bestuur bepaalde datum.
Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het
bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften
van de KNWU.
6.9. Juniorleden onder de leeftijd van 16 jaar kunnen vergezeld worden door de ouders tijdens de
ledenvergadering.
6.10. Zij zijn verplicht tot het dragen van clubkleding bij de trainingen van FCC Oss en bij alle
wedstrijden. (uitgezonder EK en WK ronden)Uitgezonderd zijn de rijders die ook onderdeel
uitmaken van een bij de K.N.W.U. of N.F.F. geregistreerd team, zij mogen bij wedstrijden het
teamshirt dragen.
Voor de regels van het dragen van teamkleding bij wedstrijden volgt FCC Oss de gestelde regels
van de KNWU of NFF
7. Voorstellen
7.1. De bestuursleden, leden die 16 jaar of ouder zijn, één ouder/verzorger van leden die nog geen
16 jaar zijn en de jeugdleiders/trainers die lid zijn van de vereniging, hebben het recht het woord
te voeren en voorstellen te doen, mits deze betrekking hebben op het behandelde agendapunt.
7.2. Voorstellen, niet vermeld op de agenda, moeten minimaal vijf dagen voor de ledenvergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend; bij voorkeur echter op langere termijn, zodat ze op
de uitnodiging kunnen worden vermeld.
7.3. Wanneer de voorstellen na verzending van de uitnodiging zijn binnengekomen, dient men deze
bij het agendapunt ‘Mededelingen’ van de ledenvergadering bekend te maken.
7.4. Op verzoek van het bestuur of minimaal drie stemgerechtigde leden, kan een commissielid
gevraagd worden zijn of haar mening te geven over het te behandelen agendapunt, indien deze
geen lid is van de vereniging.
8. Geldmiddelen
8.1. Om uitvoering te geven aan bestuurlijke en sportieve activiteiten komen de volgende
inkomstenbronnen in aanmerking:
a) Contributie van de leden;
b) Wedstrijd inkomsten
c) Donaties
d) Sponsoring
e) Subsidie
f) Kantine inkomsten
9. Commissies
9.1. Door het bestuur en op verzoek van de meerderheid van de algemene vergadering kunnen
commissies worden ingesteld voor een bepaald onderdeel van de vereniging. Deze commissies
kunnen een tijdelijk maar ook een meer blijvend karakter hebben. Zij worden ontbonden, zodra
de werkzaamheden naar het oordeel van het bestuur zijn geëindigd.
9.2. Ingestelde commissies brengen gevraagd en ongevraagd regelmatig verslag uit aan het bestuur,
schriftelijk dan wel mondeling.
9.3. Een commissie is niet bevoegd tot het nemen van besluiten. De verantwoordelijkheid voor elke
commissie berust bij het bestuur.
10. Kascommissie
10.1. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt er een kascommissie benoemd welke uit 2
personen bestaat.
10.2. Deze commissie controleert de boekingsstukken naar inhoud en legt overeenstemming met het
boekingssaldo en de saldi van bank- en girorekening.
10.3. Zij doet verslag van hun bevindingen aan de leden van de algemene ledenvergadering.
10.4. Ieder jaar wordt het langstzittende kascommissie lid vervangen door een nieuw lid.
11. Kantinecommissie
11.1. De kantinecommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
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11.2. De kantinecommissie bestaat uit
a) de penningmeester
b) 2 leden welke door het bestuur worden benoemd
11.3. Beheer van de gelden
11.4. Afdracht gelden regelen aan penningmeester
11.5. Beheer van de kantine en inkoopkas
11.6. Verantwoordelijk voor inkopen
12. Jeugdleiders / Trainers
12.1. Voor een goed functioneren binnen de vereniging als jeugdleiders / trainers is het gewenst dat
het bestuur:
a) regelmatig overleg pleegt met de jeugdleiders / trainers, waarbij belangrijke alle zaken ter
sprake kunnen worden gesteld;
b) overleg doet plaats vinden wanneer drie bestuursleden of één van de jeugdleiders / trainers dit
noodzakelijk achten.
12.2. Jeugdleiders / trainers kunnen aan het bestuur adviezen geven of voorstellen doen, Zij kunnen
naar aanleiding hiervan worden uitgenodigd om een bestuursvergadering gedeeltelijk bij te
wonen om hun advies of voorstel nader toe te lichten. Zij hebben in dit geval geen stemrecht.
12.3. Jeugdleiders / trainers, geen deel uitmakend van het bestuur, dragen geen bestuurlijke
verantwoordelijkheid.
12.4. Jeugdleiders / trainers ontvangen in principe geen financiële of andere vergoeding voor hun
werkzaamheden. De door hen in uitoefening als jeugdleider / trainer van de vereniging gemaakte
kosten, kunnen in overleg met het bestuur voor vergoeding in aanmerking komen.
13. Trainingen
13.1. De training wordt als regel gehouden op de eigen fietscrossbaan van de vereniging onder leiding
van een gediplomeerd jeugdleider / trainer of van iemand, die door het bestuur daartoe
buitengewoon geschikt is bevonden. In het laatste geval werkt hij als bedoeld in artikel 12
voornoemd.
13.2. Alle leden dienen tijdens de training de voorgeschreven veiligheidsattributen te allen tijde bij zich
te hebben en te dragen, als vermeld in het reglement K.N.W.U.
13.3. Bij slechte weersomstandigheden, bijvoorbeeld de wintermaanden, dient het bestuur in overleg
met de jeugdleider / trainer uit te zien naar een passende trainingsmogelijkheid voor de leden.
Een vergoeding hiervoor kan worden gevraagd aan de leden.
14. Clubwedstrijden
14.1. Het bestuur kan besluiten om een clubwedstrijd of clubkampioenschap te verrijden over een of
meerdere wedstrijden. Dit volgens een reglement, dat voor de eerste wedstrijd van het te houden
kampioenschap aan de leden wordt medegedeeld.
14.2. Naast toegekende wedstrijden van de K.N.W.U.of N.F.F., kan het bestuur
clubuitwisselingswedstrijden organiseren, met inachtneming van de reglementen van de
K.N.W.U.
15. Licentie
15.1. Het lid is verplicht een licentie bij de KNWU en N.F.F. aan te (laten) vragen gedurende de tijd van
het lidmaatschap.Met een licentie kan men deelnemen aan club(uitwisselings)wedstrijden,
afdelingswedstrijden, nationale en internationale wedstrijden, afhankelijk van het type
aangevraagde licentie.
15.2. De kosten, verbonden aan het aanvragen van een dergelijke licentie, worden via en door de
KNWU verrekend, ten behoeve van de NFF worden de licentiekosten door de club geïncasseerd.
16. Diversen
16.1. Bestuursleden of commissieleden ontvangen in principe geen financiële of andere vergoeding
voor hun werkzaamheden. De door hen, in functie uitgeoefende taak voor de vereniging,
gemaakte kosten kunnen in overleg met het bestuur voor vergoeding in aanmerking komen.
16.2. Het bestuur kan te allen tijde een beroep doen op de leden en ouders/verzorgers om tijdens een
wedstrijd daadwerkelijk met de organisatie mee te helpen.
16.3. Trainingen dienen te worden gehouden volgens de reglementen van de K.N.W.U.
16.4. Wedstrijden dienen te worden gehouden volgens de reglementen van de organiserende bond,
K.N.W.U.of N.F.F.
pagina 5

Versie 21 november 2013

16.5. Alle activiteiten van de vereniging dienen tijdig door middel van publicatie in het clubblad of via
e-mail, dan wel via het publicatiebord in het clubhuis of op de website aan de leden bekend te
worden gemaakt.
17. Sancties
17.1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel
de statuten, reglementen en of besluiten van organen, of waardoor de belangen van de
vereniging worden geschaad.
17.2. Een handeling welke strijdig is met in het vorige punt genoemd, kan het bestuur:
a) het lid mondeling tot de orde roepen;
b) het lid schriftelijk waarschuwen (aangetekend verzenden);
c) naar herhaaldelijk in gebreke stelling en geen verbetering zal het bestuur royement toepassen.
17.3. Dringend wordt aangeraden dat het bestuur goede dossiervorming pleegt van de gedragingen,
de brief wisseling als ook de gesprekken. En de gevoerde gesprekken schriftelijk vastlegt.
18. Opheffing of ontbinding
18.1. Opheffen van een vereniging door een besluit van de algemene ledenvergadering.
18.2. Opheffen van de vereniging kan door een gewijzigd bestemmingsplan.
18.3. Eigendom van de vereniging. Elk lid heeft bij ontbinding van de vereniging recht op een
evenredig deel van de opbrengst verminderd met eventuele kosten voortvloeiend uit de
opheffingsactiviteiten.
18.4. Waardebepaling vindt plaats door een commissie bestaande uit:
a) een functionaris uit het bestuur van de betrokken vereniging;
b) een functionaris van de gemeente;
c) een lid van de vereniging.
18.5. Kosten ontstaan door geschillen komen ten laste van de veroorzaker van het geschil.
19. Sponsors/Donateurs
19.1. Sponsors/Donateurs zijn die natuurlijke rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en
die zich jegens de vereniging om jaarlijks een bedrag aan de vereniging te storten.
19.2. Sponsors/Donateurs hoeven geen lid van de verenging te zijn.
19.3. Sponsors/Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke in de statuten
dan wel reglementen zijn neergelegd.
19.4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
20. Wijziging huishoudelijk reglement
20.1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door een besluit van de algemene leden
vergadering ,of doormiddel van een digitale stemming waartoe werd opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De
termijn van oproeping van een zodanige vergadering of digitale stemming moet ten minste 14
dagen bedragen.
20.2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering of digitale stemming wordt gehouden, moet een
afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden of per E mail verzonden zijn tot
na afloop van de dag waarop de vergadering of digitale stemming wordt gehouden.
20.3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig
is. Indien dit quotum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering
bijeen geroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden,
een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid
van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
21. Slotbepalingen
21.1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement
21.2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de
leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in
werking 14 dagen na de vastlegging en verschijning van het reglement.
21.3. Voor zover vorengenoemde onderwerpen en zaken welke niet genoemd zijn in dit huishoudelijk
reglement, beslist te allen tijde het bestuur.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging gehouden te Oss, op 21 november 2013.
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