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Huishoudelijk reglement
Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1

Het huishoudelijk en veiligheidsreglement is van toepassing voor ABC Taxus leden en het
bestuur op het terrein van ABC Taxus óf in voorkomende gevallen op terreinen waar de
vereniging zich als zodanig presenteert, bijvoorbeeld tijdens demonstraties.

1.2

Dit huishoudelijk reglement is geschreven om de dagelijkse gang van zaken in onze
vereniging nader weer te geven. Het beoogt de rechten en plichten van de leden en het
bestuur duidelijk te maken. Indien het huishoudelijk reglement en de statuten onderling
onverhoopt tegenstrijdig zijn, gaan de statuten te alle tijden voor.

1.3

Waarin dit reglement sprake is van leden, worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,
bedoeld: aspirant-, junior (tot 18 jr.) en senior leden, alsmede leerlingen, ereleden,
gastschutters en alle anderen die aan activiteiten van ABC Taxus deelnemen.

1.4

Ieder lid, zoals gedefinieerd in art. 1.3, wordt geacht het huishoudelijk en
veiligheidsreglement te kennen.

1.5

Het is de leden toegestaan op schietbijeenkomsten bij de vereniging één of meerdere
introducees mee te brengen.

1.6

Voordat een introducee mag worden meegebracht moet dit ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het bestuur.

1.7

Wanneer een introducee wordt meegenomen is het lid dat de introducee meeneemt
verantwoordelijk voor de introducee. Indien het lid nog minderjarig is moet een instructeur
of bestuurslid bereid gevonden worden om de introducee te begeleiden.

1.8

Belangstellenden, die niet onder de definitie van art 1.3 vallen, dienen door de aanwezige
leden op de veiligheidsregels gewezen te worden.

1.9

Leden, die aan het schieten deelnemen, worden geacht behulpzaam te zijn bij het
opbouwen en opruimen van het (trainings-)materiaal.

1.10

Elk lid wordt geacht behulpzaam te zijn bij het onderhouden van het verenigingsmateriaal.

1.11

Gebruik van verenigingsmateriaal is slechts toegestaan na overleg met de
materiaalcommissie of, bij afwezigheid, met een bestuurslid.

1.12a

ABC Taxus kiest voor een cultuur van saamhorigheid in onze gezamenlijke verplichtingen.
De vereniging verwacht van haar leden dat zij zich tenminste één keer per jaar inzetten
voor de vereniging. Alle leden boven de 16 jaar worden gevraagd om te helpen in de
kantine tenzij zij zich anders dienstbaar inzetten; hiertoe wordt een rooster opgesteld.
Vrijgesteld van deze kantinedienst zijn:
- leden ouder dan 70 jaar,
- ereleden.

1.12b

1.13a

Op het terrein van ABC Taxus zijn huisdieren niet toegestaan.
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1.13b

Hulp- en blindengeleidehonden zijn geen huisdieren en daarom toegestaan op het terrein
van ABC Taxus.

1.14

Gastschutters (leden van een andere boogschietvereniging die gebruik willen maken van de
accommodatie van ABC Taxus) mogen dat zes keer per jaar, tegen een vergoeding van 2,50
euro per keer. Aanmelding is verplicht bij het Secretariaat en betaling aan de bar.

1.15

Wanneer een lid schade toebrengt aan accommodatie van ABC Taxus of aan de inventaris
dan is dit lid verplicht dit te melden bij het bestuur. De veroorzaakte schade kan verhaald
worden op dat lid. Eenieder die een ander schade ziet toebrengen moet dit melden bij het
bestuur.

1.16

Buiten de reguliere openingstijden is het niet de bedoeling dat het pand geopend wordt.
Uitzondering hiervoor zijn activiteiten met goedkeuring van het bestuur. Het pand mag een
half uur voor openingstijd worden geopend ten behoeve van kantine voorbereidingen.

1.17a

Wanneer een lid 1 jaar lid is en minimaal 18 jaar oud is kan deze een sleutel aanvragen van
het hek dat toegang verschaft tot het buitenterrein. Hiervoor moet een borg worden
betaald.
Wanneer een lid 1 jaar lid is en minimaal 18 jaar oud is kan deze in overleg met het bestuur
een sleutel aanvragen van het pand. Hiervoor moet een borg worden betaald en deelname
aan het sleutelrooster is verplicht.

1.17b

1.18

ABC Taxus is actief op sociale media, toegang tot besloten delen van sociale media is
uitsluitend voor leden en voor begunstigers van ABC Taxus. Begunstigen zijn mensen die
zonder dat zij lid zijn van de vereniging zich inzetten. Bijvoorbeeld ouders- of partners van
(jeugd)leden die zich inzetten als (bar)vrijwilliger of andere belanghebbenden.

Artikel 2 Leerlingen en training
2.1

Leerlingen zijn gedurende hun leerperiode géén lid van ABC Taxus en worden dus niet als
lid bij de Nederlandse Handboog Bond aangemeld, maar vallen desalniettemin onder art.
1.3.

2.2

De minimumleeftijd voor leerlingen is vastgesteld op 10 jaar.

2.3

De lesperiode bestaat uit 8 lessen welke binnen één lesperiode moet worden gevolgd.

2.4

Na de leerperiode dient de leerling voldoende schietvaardig te zijn en de veiligheidsregels
zelfstandig te kunnen toepassen. Voor de beoordeling hiervan is de
instructeur/instructeurscommissie verantwoordelijk.

2.5

Wordt aan de in art. 2.4 gestelde eisen voldaan, dan kan de leerling junioren lid of senioren
lid worden (afhankelijk van de leeftijd) en dient deze over eigen materiaal te beschikken. In
overleg met de instructeur/instructeurscommissie en/of bestuur kan een
overbruggingsperiode worden afgesproken met betrekking tot het beschikken over eigen
materiaal.

2.6

Bij het aannemen van leerlingen, dient zo goed als mogelijk is, te worden ingeschat of de
betreffende kandidaat-leerling binnen de gestelde termijn aan de in art. 2.4 gestelde eisen
zal kunnen voldoen. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde eisen zal de
instructeur/instructeurscommissie de lesovereenkomst beëindigen.
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Artikel 3 Kleding
3.1

De wedstrijdkleding moet conform de richtlijnen van de NHB zijn.

3.2

Bovenstaande kleding is bedoeld voor officiële wedstrijden waaraan meerdere
verenigingen deelnemen en andere activiteiten waarbij de vereniging zich in het openbaar
presenteert.

3.3

De schiethal mag enkel worden betreden met schone 1 (sport)schoenen. Dit om onnodige
beschadigingen en/of slijtage aan de sportvloer te voorkomen.
Het bestuur raadt aan om twee paar schoenen te gebruiken: één paar voor binnentraining
en één paar voor buitentraining.

Artikel 4 Contributie
4.1

De contributiefacturen dienen voor 31 december door de leden ontvangen te zijn.

4.2

Leden hebben tot 1 december de tijd om hun lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij het
secretariaat van ABC Taxus.

4.3

Ná 1 december wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor een heel jaar voortgezet. In
overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken.

4.4

Het bestuur meldt leden aan of af bij de Nederlandse Handboogbond.

4.5

De contributie, dan wel het eerste gedeelte, dient vóór 1 februari aan de vereniging betaald
te zijn.

4.6

Indien een lid niet in staat is om de contributie voor de afgesproken termijn te betalen,
dient deze voor 1 februari een regeling te treffen met de penningmeester.

4.7

Als de contributie niet is betaald voor de afgesproken termijn en er geen regeling is
getroffen met het bestuur, is ABC Taxus gemachtigd om administratiekosten in rekening te
brengen. Het lid is dit bedrag naast de normale contributie verschuldigd.

4.8

Indien het lid in gebreke blijft bij de betaling van de contributie kan een incassobureau
worden ingeschakeld. De kosten hiervoor zijn voor rekening van het lid.

4.9

Indien het lid in gebreke blijft bij de betaling van de contributie voor een half jaar zal het
lid voor het jaar daaropvolgend uitgeschreven worden. De betalingsverplichting over het
voorgaande zal blijven bestaan.

4.10

Indien een lid van een andere boogschietvereniging dan ABC Taxus, bij ABC Taxus vaker wilt
schieten dan het aantal keren genoemd in artikel 1.14 dan zal het bestuur in overleg met
het bestuur van de andere desbetreffende vereniging een regeling treffen m.b.t. de
contributie die billijk is voor alle betrokken partijen.

Buiten gedragen schoenen dienen eerst grondig schoon gemaakt te worden alvorens in de
schiethal gedragen te worden. Afvegen aan een borstel en/of deurmat is niet voldoende. Twijfel?
Bespreek het met één van de trainers of bestuurslid.
1
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Veiligheidsreglement
Artikel 5 Algemene bepalingen
5.1

In bijzondere situaties is het bestuur bevoegd tijdelijke wijzigingen aan te brengen in het
veiligheidsreglement. Dit kan, mondeling voor eenmalige of kortdurende situaties, of
schriftelijk, voor langere perioden, het geval zijn. Deze wijzigingen kunnen worden
aangebracht door een enkel bestuurslid of door het bestuur als geheel.

5.2

Elk lid is verplicht mee te werken aan de nakoming van dit veiligheidsreglement. Deze
verplichting houdt in:
a. zelf actief aan de veiligheid meewerken;
b. anderen op mogelijke gevaren wijzen;
c. bij mogelijk gevaar of overtreding van de regels een aanwezig bestuurslid hierop
attent maken of zo nodig zelf maatregelen te treffen door bijvoorbeeld het schieten
stop te zetten.

5.3

Het bestuur is verplicht voldoende kopieën van het veiligheidsreglement op een voor leden
toegankelijk locatie in het gebouw van de vereniging te bewaren.

5.4

Indien een lid zich niet aan de veiligheidsregels houdt, kan dit lid door de aanwezige
bestuursleden worden bestraft. Deze bestraffing kan zijn een:
a. persoonlijke waarschuwing
b. openbare waarschuwing
c. tijdelijk schietverbod
d. tijdelijke schorsing
e. royement van het lidmaatschap

5.5

Alleen tegen Art. 6.4 lid e. is binnen een maand schriftelijk beroep mogelijk. (zie Art. 6 lid 6
statuten).

5.6

Eenieder is verplicht actief mee te werken aan veilige omgeving en anderen wijzen op
mogelijke onveilige situaties.

Artikel 6 Schieten
6.1

Het is de schutters alleen toegestaan te schieten vanaf de meet, met een been over de
meet, in de richting van het doel. Anders dan in het barebow vak (zone1), worden tijdens
reguliere openingstijden alle schietoefeningen vanaf de meet uitgevoerd.

6.2

Schutter is alleen toegestaan te schieten op doelen recht voor zich uit (in een 90 graden
hoek ten opzichte van de meet).

6.3

Het is de verantwoordelijkheid van de schutters een (tijdelijke) meet aan te leggen.

6.4

Indien buiten geschoten wordt, dient de rode vlag gehesen te worden.

6.5

Doelen dienen zodanig opgesteld te worden dat de algemene veiligheid te allen tijde wordt
gewaarborgd. Algemeen uitgangspunt dient te zijn dat pijlen die het doel missen in een
veiligheidszone terechtkomen waarbij mens of dier op geen enkele wijze gevaar lopen.
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6.6

Het is verboden een pijl op de boog te leggen en/of de boog uit te trekken, tenzij staand op
de meet conform artikel 7.1 en richtend op een algemeen geaccepteerd doel op 90 graden
van de meet zoals bedoeld onder artikel 7.2.

6.7

Instructeurs moeten een veilige plek innemen tijdens het geven van instructie.

6.8

Het is verboden een pijl op de boog te leggen, de boog te spannen en/of te schieten als
zich in de gevarenzone mensen of dieren bevinden.

6.9

Schutters dienen voor hen onbekende afstanden te benaderen met uiterste zorgvuldigheid
en met inachtneming van de algemene veiligheid, ongeacht het type boog dat wordt
gebruikt.
a. Een afstand wordt als onbekend beschouwd indien een schutter:
 die afstand niet eerder heeft geschoten
 een vizier (opnieuw) moet instellen
 andere (met name lichtere) pijlen heeft
 een zwaardere boog heeft (of zwaardere latten bij dezelfde boog)
b. Schutters met vizieren dienen vizierstanden volgens een geaccepteerde en veilige
wijze te bepalen.
c. Schutters zónder vizier dienen eerst in overleg met ervaren schutters te bepalen onder
welke schiethoek ze de gewenste afstand, met inachtneming van art 7.5, veilig kunnen
bereiken.

6.10

Het nuttigen van alcohol en/of verdovende middelen voor of tijdens trainingen,
wedstrijden of andere boogschietactiviteiten is verboden.

6.11

De gevarenzones worden door het bestuur vastgesteld. Hierbij worden de richtlijnen van de
Nederlandse Handboog Bond als basis gebruikt. Het bestuur houdt zich het recht voor om,
door omstandigheden gedwongen, van deze richtlijnen af te wijken.

6.12

De zones 1, 2 en 3 van het buitenveld liggen dicht bij elkaar. Schutters moeten binnen hun
zone samen schieten en tegelijk hun pijlen ophalen. Voor illustratie zie bijlage 1 of het bord
hangend aan de linkerzijde van het buitenveld.

6.13

Wanneer een pijl over de lijn of in het gearceerde vlak komt (zie bijlage 1) tussen zones kan
deze pijl pas opgehaald orden als de schutters in beide zones hun pijlen ophalen in
verband met overlappende veiligheidszones.

6.14

De Barebow-schutters mogen gebruik maken van zone 1. Het schieten dient te gebeuren
vanaf de meet en altijd in een rechte lijn richting wal.

6.15

Het is barebow-schutters niet toegestaan om een afstand verder dan 60m te schieten. Het
is echter mogelijk dat pijlen onbedoeld en niet tegen de regels in voorbij de 60 meter
komen.

6.16

Het zgn. clout-shooting is ten strengste verboden. Clout-shooting is een discipline waarbij
een doelwit dat ver weg op de grond ligt geraakt moet worden, de boog moet daarom erg
omhooggericht worden.
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6.17

Buiten schieten is toegestaan zolang treffers op 90 meter zichtbaar zijn met een standaard
wedstrijd verrekijker. Wanneer de zichtbaarheid dit niet meer toelaat, is buiten schieten
niet meer toegestaan.

Artikel 7 Gedrag tijdens het schieten
7.1

In verband met de concentratie van de schutters, dienen schutters niet gehinderd/
gestoord te worden. Mogelijke uitzondering is als de groep als geheel akkoord gaat dit
artikel voor de duur van de verschieting naast zich neer te leggen.

7.2

Een verzoek van de schutters om rust dient door iedereen gerespecteerd te worden.

7.3

Schutters die hun pijlen verschoten hebben, dienen terug te treden tot achter een
(denkbeeldige) wachtlijn volgens de veldindeling.

7.4

Om het wachten door de andere schutters ten gevolge van het opsporen van zoekgeraakte
pijlen niet onnodig lang te laten duren, dienen alleen direct zichtbare pijlen te worden
gehaald.
Zoekgeraakte pijlen kunnen in overleg met de overige schutters alsnog in een later stadium
gezocht worden. Indien het zoeken dan nog te veel tijd vergt, dient na afloop van de
training/wedstrijd/ vrij schieten verder gezocht te worden.

7.5

Indien er meer dan 12 schutters binnen willen schieten, dient er geschoten te worden in
A/B-formatie.

7.6

De boog mag alleen op daarvoor aangewezen plekken opgebouwd worden. Indien er
training gegeven wordt dan dient er gewacht te worden met opbouwen totdat de
betreffende training beëindigd is.

7.7

In de kantine is het meedragen van pijlen niet toegestaan. Laat je pijlen bijvoorbeeld
achter bij je boog of bij je andere boogspullen.
Een uitzondering hierop is het vervoeren van je schietmateriaal tussen de schiethal en het
buitenterrein. Om de sportvloer zoveel mogelijk te ontlasten dient de kleine vluchtdeur in
de schiethal gesloten te blijven. De kortst mogelijke route tussen schiethal en de kantinebuitendeuren dient gekozen te worden.
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Gedragscode
Inleiding
De vereniging draait op vrijwilligers en deze maken samen de vereniging. Bij ABC Taxus vinden wij
professionaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Deze gedragscode bestaat uit
gedragsregels die gelden voor leden en iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor de
Arnhemse Boogschiet Club Taxus.
De vrijwilliger (is een lid van de vereniging of een gemachtigde hiervan):
IS PROFESSIONEEL
1.
2.
3.
4a.

4b.

De vrijwilliger beoefent zijn* functie uit op correcte wijze, rekening houdend met ieders
belangen bij de handboogsport. In de uitoefening van zijn functie overtreedt hij nooit
regels uit deze gedragscode.
De vrijwilliger handelt altijd in het belang van de vereniging en richt zich op het belang van
de leden.
De vrijwilliger houdt zich aan regels van de vereniging waaronder de statuten, het
huishoudelijk reglement en de regels rondom privacy.
De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met verzamelde informatie. De verzamelde informatie
wordt alleen gebruikt voor het beoogde doel binnen de vereniging. (Digitaal) opgeslagen
informatie over leden wordt in een goed beveiligde omgeving opgeslagen en wordt alleen
met toestemming van de betreffende sporter gedeeld met anderen (zie privacy-beleid),
zoals bijvoorbeeld sociale media.
De vrijwilliger verklaart de vergaarde informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van
derden te gebruiken.
IS INTEGER

5a.
5b.
6.
7.
8.
9.

10.

De vrijwilliger behandelt mensen, leden en niet-leden, eerlijk en gelijk. Dit ongeacht
geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, huidskleur, seksuele geaardheid,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische status, etc.
De vrijwilliger zal zich naar andere leden en/of vrijwilligers en vice versa, niet
aanstootgevend gedragen en de ander in zijn waarde laten.
De vrijwilliger gedraagt zich hoffelijk en respectvol. Hij onthoudt zich van grievende en/of
beledigende opmerkingen.
De vrijwilliger raakt niemand tegen zijn wil aan. Hij gebruikt geen fysiek of verbaal geweld
en zal niemand seksueel intimideren en/of pesten.
De vrijwilliger is transparant over financiële zaken die betrekking hebben tot ABC Taxus.
Giften boven de 25,- euro (geschatte waarde) worden gemeld bij het bestuur.
De vrijwilliger vervult geen nevenfuncties (gelijkwaardige functies buiten de vereniging) die
in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie binnen de vereniging. Als hij een financieel
belang aangaat dat in strijd is of kan zijn met zijn met het belang van de Vereeniging, moet
(in overleg met het bestuur) een functie neergelegd te worden.
De vrijwilliger voorkomt bij alle samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van
bevoordeling en belangenverstrengeling.
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IS VERANTWOORDELIJK
11.

12.
13.

14.
15.

De vrijwilliger werkt mee aan een heldere en open communicatie: Op alle niveaus wordt
eenieder zo geïnformeerd dat iedereen zijn vastgestelde rol binnen de organisatie
optimaal kan vervullen. Communicatie tussen vrijwilligers, leden van de vereniging en met
externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden.
De vrijwilliger zet zich in voor een goede samenwerking: Het is belangrijk dat vrijwilligers,
zowel intern als extern, goed met elkaar samenwerken.
De vrijwilliger spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te
houden. Dit betekent:
a. Ervoor zorgen dat de organisatie alert blijft op onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend
gedrag.
b. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag.
c. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels, normen van sporters, trainers,
coaches en anderen.
De vrijwilliger ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, wet- en
regelgeving, deze gedragscode en alle andere van toepassing zijnde normen en
regelementen.
De vrijwilliger is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze
gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of de
vertrouwenspersoon van de vereniging.
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Bijlage 1 Veldindeling
Het veld is onderverdeeld in drie veiligheidszones. In het gearceerde vlak mag niemand komen
wanneer er geschoten wordt. In de drie zones moet gelijktijdig geschoten en pijlen gehaald
worden.

