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Nederlandse Club Tarragona 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 1.   Algemene bepalingen 

 
1. De vereniging, genaamd Nederlandse Club Tarragona, hierna te noemen "NCT" is bij 

notariële akte opgericht op 18 maart 2010. 
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 

statuten van de NCT van 18 maart 2010. 
3. Correspondentie aan de NCT kan per e-mail worden gericht aan: 

voorzitter@nctarragona.com of info@nctarragona.com of per brief aan het huisadres 
van de voorzitter. 

Artikel 2. Leden van verdienste en ereleden 

 
1. Leden van verdienste zijn leden van de NCT, die wegens bijzondere verdiensten jegens 

de vereniging door het Bestuur als zodanig zijn benoemd.  
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk 

hebben gemaakt en op voordracht van het Bestuur als zodanig door de Algemene 
Ledenvergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. 
Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen; zij hebben 
echter wel alle rechten van de leden. 

 Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. 
3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de 

vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het Bestuur tot erevoorzitter 
worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering met tenminste 4/5 der geldig 
uitgebrachte stemmen. 

Artikel 3. Het lidmaatschap 

 
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de 

secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier of door invulling van het 
aanmeldingsformulier dat is te vinden op de website van de NCT, waarop de volgende 
gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, tele-
foonnummer, e-mail adres, of bij ontbreken daarvan het post adres, en waarop de 
betrokkene verklaart in te stemmen met het uitsluitend gebruik van zijn/haar n.a.w. 
gegevens voor de behartiging van NCT aangelegenheden. 

Artikel 4. Aanneming van leden 

 
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris, 

namens het Bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaat-
schap verlenen dan wel weigeren. 

2. Van de toelating dan wel weigering wordt mededeling gedaan tijdens de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering dan wel zoveel eerder via de NCT Nieuwsbrief. Binnen 30 
dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, 
bij het Bestuur bezwaar maken tegen de toelating dan wel weigering. Mocht het bezwaar 
door het Bestuur worden afgewezen, dan wordt daarvan schriftelijk mededeling gedaan 
aan de persoon die het bezwaar heeft ingediend. 

Artikel 5.  Communicatie 

 
1. Algemene communicatie vindt plaats via de website van de NCT, zie 

https://www.nctarragona.com/ . Bijdragen en commentaren geplaatst op deze website 
mogen het belang of de goede naam van de NVT niet schaden. 
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2. Bijzondere communicatie zoals oproepen voor de Algemene Ledenvergadering en 
eventueel andere evenementen gebeurt door middel van e-mail aan de e-mail adressen 
van de leden. In het geval een lid geen e-mail adres heeft kan zij of hij het Bestuur 
vragen de communicatie per brief te doen. Hiervoor worden de gebruikelijke portokosten 
en administratieve kosten van 10,00 Euro in rekening gebracht.  

Artikel 6. Contributie en financiën  

 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene 

Ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Bij voorkeur ontvangt de 
penningmeester de jaarlijks verschuldigde contributie á contant tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. In uitzonderingsgevallen bij voor beeld bij niet aanwezigheid op de 
Algemene Ledenvergadering kan de verschuldigde contributie bancair aan de 
penningmeester overgemaakt worden. Een lid dient daartoe contact op te nemen met de 
penningmeester, 

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en betalen enkel voor kosten van 
deelname aan NCT evenementen. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt, blijft 
niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

4. Het lid dat zich voor enig evenement van de NCT heeft aangemeld voor deelname maar 
binnen de drie dagen vóór het evenement zich alsnog afmeldt dan wel in het geheel niet 
verschijnt blijft gehouden om de bijdrage aan het evenement aan de NCT te betalen. 

5. Indien de Algemene Ledenvergadering dit wenst kan een kascommissie worden benoemt 
bestaande uit twee leden die de juistheid van de financiële verslagen beoordeelt. Bij 
goedkeuring van het verslag van de kascommissie wordt aan de penningmeester 
decharge verleent over het door deze commissie onderzochte financiële jaar. 

Artikel 7. Kostenvergoedingen 
 

Bestuursleden vervullen hun inspanningen ten behoeve van de club onbezoldigd tenzij het 
Bestuur van opvatting is dat voor specifieke werkzaamheden een vergoeding, in rede, op zijn 
plaats is. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de leden 
 

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de NCT dan wel 
op locatie van NCT evenementen bij derden aangerichte schade, behoudens deugdelijk 
tegenbewijs van het lid. 

Artikel 9. Disciplinaire maatregelen 

 
Leden die zich tijdens door de NCT georganiseerde evenementen misdragen of in het 
algemeen de NCT zonder redenen in een kwaad daglicht stellen kunnen worden bestraft.  
1. Een onafhankelijke disciplinair onderzoeker, benoemt door het Bestuur, onderzoekt de 

overtreding en bepaalt of het een lichte, ernstige of zeer ernstige overtreding is. 
2. Bij een vermoedelijk zeer ernstige overtreding kan het Bestuur hangende het onderzoek een 

tijdelijk schorsing opleggen. 
3. De onderzoeker stelt afhankelijk van de overtreding de strafmaatregel voor welke kan 

bestaan uit:  
a. een berisping, 
b. tijdelijke schorsing of 
c. royement.  

4. Het Bestuur stelt het lid formeel in kennis van de strafmaatregel en het rapport van de 
onderzoeker. 

5. Tegen de beslissing van het Bestuur kan het lid binnen 15 dagen beroep aantekenen bij de 
Algemene Ledenvergadering. Dit beroep schort de maatregel niet op.  
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6. Het Bestuur informeert de Algemene Ledenvergadering over genomen en lopende 
disciplinaire maatregelen en vraagt haar instemming met de genomen besluiten.   

Artikel 10.  Wijziging van het huishoudelijk reglement 

 
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de 

Algemene Ledenvergadering.  
2. Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement en de voorgestelde nieuwe tekst 

dient gelijk met de aankondiging van de voorgenomen Algemene Ledenvergadering aan 
de leden verstuurd te worden.   

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 11. Slotbepalingen 

 
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
2.  Na vaststelling van het huishoudelijk reglement of wijzigingen daarin, door het Bestuur 

wordt de tekst zo spoedig mogelijk digitaal bekend gemaakt aan de leden. Die tot een 
week vóór de Algemene Ledenvergadering digitaal hun zienswijze aan de secretaris 
bekend kunnen maken. 

 Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in 
werking 14 dagen na het verschijnen van de NCT Nieuwsbrief waarin de definitieve tekst 
van het reglement is opgenomen. 

 
Aldus vastgesteld te [plaats] , in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, de dato 
[datum]. 
 
Namens het Bestuur van de vereniging. 
 
 
 
 
 
De voorzitter:      De secretaris: 


