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Aangeslotenen Reglement voor de Stichting Businessclub Cartouche  

 

In dit reglement zijn de rechten en plichten van de aangeslotenen van de Stichting 
Businessclub Cartouche (de “Stichting”) vastgelegd. 

 

Artikel 1 

Algemeen 

1.1. Aangeslotenen van de stichting kunnen zijn alle bedrijven en of ondernemende 
particulieren die direct of indirect verbonden zijn met de Voorburgse Mixed Hockey 
Club Cartouche (“Hockeyvereniging Cartouche”) in de ruimste zin van het 
woord. 

 
1.2 Het bestuur beslist uitsluitend over de toelating van een aangeslotene of afwijzing 

van toelating van een aangeslotene. De aanmelding geschiedt op basis van een 
door het bestuur vastgesteld aanmeldingsformulier dat op de website van de 
Stichting is geplaatst. 

 
1.3 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier bepaalt het bestuur binnen vier 

weken over de toelating van een aangeslotene. Afwijzing van toelating is ter 
uitsluitende beoordeling van het bestuur. Het bestuur is niet verplicht hierover 
verantwoording af te leggen in welke zin dan ook.  

 
1.4 De toelating van een aangeslotene wordt definitief per het moment van ontvangst 

door het bestuur van de stichting van (i) een getekende aangeslotene-
overeenkomst of bevestiging waarbij de aangeslotene zich conformeert aan de 
statuten van de Stichting en dit aangeslotene reglement en (ii) ontvangst van het 
entreegeld. 

 
1.5 Aangesloten bedrijven hebben het recht 1 x per jaar twee personen aan te wijzen 

die de bedrijven op bijeenkomsten van de Stichting vertegenwoordigen. 
Tussentijdse wijzigingen of het al dan niet eenmalig een vervanger aan te wijzen 
is niet toegestaan. Op de aanwijzing van personen is artikel 1.3 van 
overeenkomstige toepassing. 

 
1.6 Rechten of verplichtingen die gekoppeld zijn aan het zijn van aangeslotene zijn 

niet overdraagbaar. 
 
1.7 In het geval geen of geen tijdige opzegging van het deelnemerschap van de 

aangeslotene conform de statuten heeft plaats gevonden dan wordt het 
deelnemerschap automatisch met één jaar verlengd. 

 

Artikel 2 

Financiële bijdragen 

2.1 Het bestuur kan besluiten dat een aangeslotene entreegeld dient te voldoen, de 
hoogte van welk bedrag wordt vastgesteld door het bestuur. 
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2.2 Een aangeslotene kan daarnaast door het bestuur verplicht worden jaarlijks een 
door het bestuur vast te stellen bijdrage te betalen. 

2.3 De jaarlijkse bijdrage wordt via een factuur ter betaling aangeboden. Facturering 
vindt jaarlijks plaats per 1 januari voor het komende jaar. De aangeslotene 
verplicht zich om een automatische incasso voor de inning van de bijdrage en het 
entreegeld af te geven.  

2.4 Het entreegeld en de door het bestuur vast te stellen bijdrage als bedoeld in 
artikel 2.1 en 2.2 kunnen variëren voor bedrijven of ondernemende particulieren. 
Daarnaast kan het entreegeld en de bijdrage variëren al naar gelang bedrijven 
één of twee personen aanwijzen als bedoeld in artikel 1.5. 

2.5 Indien een aangeslotene gedurende een kalenderjaar toegelaten wordt, wordt in 
de maand na de datum van ondertekening van de aangeslotene-overeenkomst 
een factuur toegezonden voor een pro rata gedeelte van de jaarlijkse bijdrage.  

2.6 Betaling van de factuur vindt plaats door middel van een door de aangeslotene 
verplicht afgegeven doorlopende automatische machtiging ter incasso. Het 
bestuur is bevoegd per 1 januari van ieder jaar of tussentijds als bedoeld in artikel 
2.4 gebruik te maken van de afgegeven automatische machtiging. 

2.7 De ontvangen bijdragen van de aangeslotenen worden onder aftrek van de kosten 
van de Stichting aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting als 
opgenomen in de statuten van de Stichting. 

 
 
Artikel 3 

Overige bepalingen 

3.1 Het aangeslotenen reglement vloeit voort uit de statuten van de Stichting. 
Bij strijdigheid en/of onverenigbaarheid van bepalingen uit de statuten met een of 
meer bepalingen uit het aangeslotenen reglement, prevaleert het bepaalde in de 
statuten. 

 
3.2 Het bestuur van de Stichting is gerechtigd om wijzigingen in dit aangeslotenen 

reglement door te voeren. De aangeslotenen worden zo snel als mogelijk hiervan 
op de hoogte gebracht. 

3.3  In alle gevallen waarin dit aangeslotenen reglement niet voorziet beslist het 
bestuur van de Stichting. 

3.4 Alle aangesloten kunnen worden vermeld op de website van de Stichting en/of 
uitingen op of rond (evenementen van) Hockeyvereniging Cartouche of de 
Stichting. 

 


