Huishoudelijk Reglement van de Stichting
Open Nederlandse Chemie Sportdagen
zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting ONCS,
na instemming van de Raad van Toezicht, op 4 Januari 2021

1.

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
1.1. De stichting: De Stichting Open Nederlandse Chemie Sportdagen.
1.2.

De statuten: De statuten, als vervat in de akte van oprichting van de
stichting, met inachtneming van nadien ingetreden wijzigingen of
vervangingen van deze statuten.

1.3.

Het reglement: Het huishoudelijk reglement, zoals bedoeld in artikel 13 van
de statuten.

1.4.

Het bestuur: Het bestuur van de stichting, zoals bedoeld in artikel 5 van de
statuten.

1.5.

ONCS: Het jaarlijkse sporttoernooi, zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten.
Dit toernooi draagt de naam 'Open Nederlandse Chemie Sportdagen'.

1.6.

(Stichtings)jaar: Het (stichtings)jaar wordt gelijk gezien aan het boekjaar,
welke zoals bepaald in artikel 10 van de statuten, gelijk loopt aan het
academisch jaar en start op 1 september.

1.7.

Raad van Toezicht of RvT: De Raad van Toezicht, zoals bedoeld in artikel 12
van de statuten.

1.8.

Afrondende toernooicommissie of ATC: De afrondende toernooicommissie,
zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten.

1.9.

Huidige toernooicommissie of HTC: De huidige toernooicommissie, zoals
bedoeld in artikel 4 van de statuten.

1.10.

Voorbereidende toernooicommmissie of VTC: De voorbereidende
toernooicommmissie, zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten.

1.11. Toernooicommissie of TC: Toernooicommissie en meer specifiek, de VTC, HTC
of ATC.
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2.

Algemene bepalingen
2.1. De aangelegenheden van de stichting, worden geregeld in dit reglement, met
inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten.
2.2. Dit reglement is openbaar.
2.3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
stichting.
2.4. Geen van de bestuursleden mag persoonlijk materieel gewin van activiteiten
van de stichting hebben. Vergoedingen van externe instanties vallen hier
niet onder.
2.5. De Open Nederlandse Chemie Sportdagen worden bij voorkeur gehouden op
de donderdag van Hemelvaart en de daaropvolgende vrijdag.

3.

Doel

De stichting stelt zich als doel de organisatie van de ONCS zoals beschreven in artikel
2 van de statuten.

4.

Bestuur
4.1. In het bestuur zijn in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester benoemd. De functie van voorzitter is niet in één persoon
verenigbaar met de functies secretaris of penningmeester. De functie van
secretaris wordt bij voorkeur uitgevoerd door de oud-voorzitter van de
stichting.
4.2. Tijdens de eerste bestuursvergadering met de RvT van ieder boekjaar, doch
uiterlijk binnen twee maanden na het verstrijken van het stichtingsjaar,
worden de twee bestuursleden zitting hebbende namens de oude ATC
gedechargeerd. Twee nieuwe bestuursleden, afkomstig uit de nieuwe VTC,
worden benoemd door de zittende bestuursleden.
4.3. Indien een toernooicommissie niet in staat is om bestuursleden voor de
stichting af te vaardigen, valt deze verantwoordelijkheid bij de
studievereniging welke leden voor deze TC levert.
4.4. De penningmeester en de voorzitter zijn bij voorkeur afkomstig uit de HTC.

5.

Taken en Bevoegdheden van het bestuur
5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheren van
haar eigendommen.
5.2. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
5.3. Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid in alle zaken die niet bij de
statuten of reglementen aan andere organen zijn opgedragen.
5.4. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen wanneer de meerderheid
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van de bestuursleden met het besluit instemt.
5.5. De penningmeester is te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van de
stichtingsfinanciën.
5.6. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de stichting.
Hieronder vallen: statuten, huishoudelijk reglement, de inschrijving van het
bestuur bij de Kamer van Koophandel en de notulen van de
bestuursvergaderingen.
5.7. Bestuursleden zijn in principe verplicht bestuursvergaderingen bij te wonen.
Bij verhindering dient contact opgenomen te worden met de voorzitter.
Indien deze verhinderd is, dient hij of zij zich af te melden bij zijn of haar
vervanger.
5.8. De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Ter vergadering kan elk bestuurslid
echter besluiten met gesloten deuren verder te vergaderen.
5.9. Het bestuur legt de organisatie van de ONCS van het lopende stichtingsjaar
bij de HTC, en die van het aankomende stichtingsjaar bij de VTC en
controleert begrotingen en afrekeningen voordat deze aan de Raad van
Toezicht worden voorgelegd.
5.10. De penningmeester uit de ATC controleert de boekhouding, hierover geeft hij
of zij een advies aan het stichtingsbestuur.
5.11. Bij herhaald wangedrag van een vereniging of haar leden, is het bestuur
bevoegd deze vereniging voor een jaar deelname aan en organisatie van het
toernooi te ontzeggen, na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5.12. Indien een vereniging drie jaar op rij niet heeft deelgenomen aan de ONCS of
gedurende drie jaar niet aanwezig is geweest in de Raad van Toezicht, is het
bestuur bevoegd deze vereniging niet meer uit te nodigen voor deelname
aan de ONCS, mits zij deze consequentie schriftelijk heeft medegedeeld bij
de laatst verstuurde uitnodiging. Deelname aan de ONCS door de
betreffende vereniging zal uit eigen initiatief moeten komen en is nog
toegestaan zolang zij in het HR opgenomen is.
5.13. Het bestuur is bevoegd een externe bètavereniging uit te nodigen voor
deelname aan de ONCS indien na de inschrijfdatum voor de
studieverenigingen vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht, teams vrij
zijn. Deze externe vereniging kan bijvoorbeeld een studievereniging van een
Hoge School, een broedervereniging of een buitenlandse studievereniging
zijn, zolang deze bèta gerelateerd is.
5.14. Het bestuur moet over iedere beslissing die genomen wordt buiten het
genoemde in statuten en HR verantwoording afleggen aan de Raad van
Toezicht.

6.

Charge en decharge toernooicommissies
6.1. Het bestuur dechargeert in de eerste vergadering van het stichtingsjaar de
oude ATC. Zoals bepaald in de statuten, artikel 5 lid 5, leidt dit automatisch
tot de beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur van de door deze
ATC afgevaardigde bestuursleden.
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6.2. Het bestuur benoemt in de eerste vergadering van het stichtingsjaar een
nieuwe ATC, met personen (bij voorkeur) uit de oude HTC.
6.3. Het bestuur benoemt in de eerste vergadering van het stichtingsjaar een
nieuwe HTC, met personen (bij voorkeur) uit de oude VTC. Het bestuur
benoemt in de eerste vergadering van het stichtingsjaar de nieuwe VTC.
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7.

De Raad van Toezicht
7.1. De Raad van Toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de
onderstaande studieverenigingen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Amsterdams Chemisch Dispuut (UvA/VU)
De Chemische Binding (UG)
Chemisch Dispuut Leiden (UL)
CODON (WUR)
C.T.S.G. Alembic (UT)
M.S.V. Alchimica (WUR)
T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' (TU/e)
U.S.S. Proton (UU)
V.C.M.W. Sigma (RU)
Nicolas Appert (WUR)

7.2. De Raad van Toezicht woont minimaal twee maal per jaar een vergadering
van het bestuur bij. Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door de
voorzitter van het bestuur, door aanschrijving van alle leden van de Raad van
Toezicht en het bestuur, en wel minimaal 14 dagen voordat de vergadering
plaatsvindt. Bij deze bijeenroeping voegt het bestuur alle relevante stukken,
die tijdens de vergadering besproken worden.
7.3. Indien een meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht dit nodig
acht, kan zij het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen met
aanwezigheid van de Raad van Toezicht. Mocht het bestuur hier niet toe
willen overgaan, dan kan deze meerderheid gezamenlijk zelf een vergadering
beleggen. Dit geschiedt op dezelfde wijze als wanneer het bestuur dit doet,
met dien verstande dat de Raad van Toezicht in dit geval een voorzitter en
een notulist aanwijst.
7.4. De Raad van Toezicht heeft de verplichting toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en de gang van zaken binnen de stichting.
7.5. De Raad van Toezicht heeft de mogelijkheid besluiten van het bestuur te
herroepen en bestuursleden te schorsen.
7.6. In de tweede Raad van Toezicht vergadering van het stichtingsjaar, wordt
besloten welke vereniging voor het komende stichtingsjaar de VTC mag
samenstellen. Hierbij mag elk lid van de Raad van Toezicht één stem
uitbrengen.

5

7.7. In aanvulling op lid 6 is bepaald dat een vereniging geen plaats mag nemen
in een VTC wanneer zij tegelijkertijd nog in een van de andere
toernooicommissies zit.
7.8. Wanneer bij een stemming zoals in lid 6 de stemmen staken, krijgt de
vereniging die de afgelopen ONCS heeft gewonnen de voorkeur boven
andere verenigingen. Wanneer deze vereniging niet een van de verenigingen
is waartussen de stemmen staken, zal een herstemming plaatsvinden tussen
de verenigingen met de meeste stemmen. Wanneer de stemmen eveneens
staken bij de tweede stemming, zal door loting bepaald worden welke
vereniging de komende ONCS mag organiseren.
7.9. De Raad van Toezicht controleert de voortgang van de toernooicommissies.
Dit doet zij aan de hand van informatie over de voortgang van iedere actieve
toernooicommissie die het bestuur bij iedere vergadering met de Raad van
Toezicht presenteert.
7.10. Het bestuur legt jaarlijks op haar eerste vergadering met de RvT de balans
van de stichting voor, ter goedkeuring van de RvT.
7.11. Het bestuur legt jaarlijks op haar eerste vergadering met de RvT de
afrekening van de ATC voor, ter goedkeuring van de RvT.
7.12. Het bestuur legt jaarlijks op haar tweede vergadering met de RvT de
begroting van de VTC voor, ter goedkeuring van de RvT.
7.13. De Raad van Toezicht moet te allen tijde haar goedkeuring geven in geval van
wijziging van statuten of huishoudelijk reglement, dan wel ontbinding van de
stichting.

8.

Financiën
8.1. De stichting heeft een rekening die beheerd wordt door de penningmeester
van de stichting. Naast de penningmeester van de stichting heeft ook de
penningmeester van de HTC beschikking over deze rekening.
8.2. Van de rekening wordt betaald: de reiskosten van de bestuursleden voor de
bestuursvergaderingen, vergaderkosten, administratieve kosten voor
vergaderingen van de stichting en eventuele incidentele kosten voor de
stichting.
8.3. De penningmeester van het bestuur kan voor de kosten genoemd onder 8.2
beschikken over een bedrag van €200,-. Mocht het bestuur genoodzaakt zijn
dit limiet te overschrijden, dan moet over deze overschrijding achteraf
verantwoording afgelegd worden aan de Raad van Toezicht.
8.4. Het bestuur dient te streven naar liquid middelen op de rekening tussen de
€5.000,- en €8.000,- na afloop van het stichtingsjaar, waarbij de liquid
middelen idealiter 20% van de totale begroting van de nieuwe HTC (exclusief
drankverkoop) bedraagt. Mocht het maximum overschreden worden, dan
dient het surplus besteed te worden aan een doel dat gerelateerd is aan de
ONCS. Het bestuur doet hierover een voorstel aan de Raad van Toezicht.
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Commissies

9.

9.1. Commissies zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur en de
Raad van Toezicht, behoudens in dit reglement bepaalde uitzonderingen.
9.2. Nieuwe commissies kunnen worden benoemd en opgeheven worden door
het bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
9.3. De commissie met een eigen kas, dient een financiële boekhouding bij te
houden. Deze valt onder verantwoording van de penningmeester van het
bestuur. De penningmeester van het bestuur heeft te allen tijde inzage in de
financiële boekhouding van deze commissie. De betreffende commissie
dient elk kwartaal verslag uit te brengen bij de penningmeester van het
bestuur.
9.4. Wijzigingen in de samenstelling van commissies dienen gemeld te worden bij
het bestuur.

10.

Diverse Commissies

10.1. De taken van de voorbereidende toernooicommissie (VTC) zijn:
a.
Het voorbereiden van en locatie zoeken voor de ONCS voor het volgende
stichtingsjaar.
b.
Het opstellen van een begroting en deze door het bestuur en de Raad van
Toezicht goed te laten keuren. Deze begroting wordt bij voorkeur

ondersteund door offertes en/of specificaties.

10.2. De taken van de huidige toernooicommissie (HTC) zijn:
a.
De organisatie van de ONCS in het lopende stichtingsjaar.
b.

Het overleggen van een afrekening van de georganiseerde ONCS aan het
bestuur, voor het einde van het stichtingsjaar.

10.3. De taken van de afrondende toernooicommissie (ATC) zijn:
a.
Het presenteren aan en laten goedkeuren van de afrekening van de ONCS
van het afgelopen stichtingsjaar door de Raad van Toezicht.
b.
Indien nodig, het afhandelen van nog lopende zaken van de ONCS van het
afgelopen stichtingsjaar.
c.
Het geven van begeleiding aan de HTC en, waar mogelijk, de VTC, in de
vorm van advies, overdracht van sponsorcontracten, draaiboeken en
tijdsplanningen.
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11.

Reglementswijzigingen en dispensatie

11.1. Wijziging, aanvulling of buitenwerkingstelling van dit reglement geschiedt
door het bestuur, na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
11.2. In principe wordt dispensatie verleend door het bestuur, na goedkeuring
door de Raad van Toezicht. In voorkomende gevallen beslist het bestuur. Het
bestuur legt verantwoording af over de dispensatie bij de Raad van Toezicht.
11.3. Onder dispensatie zoals vermeld in lid 2 wordt verstaan vrijstelling van één of
meerdere artikelen van het reglement voor de duur van maximaal één jaar.
Verlenging van dispensatie is niet mogelijk. Het verlenen van dispensatie
moet opgetekend worden in de notulen van de eerstvolgende
bestuursvergadering.

12.

Slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking na de bestuursvergadering, gehouden op 4 Januari
2021. Met de inwerkingstelling van dit reglement zijn alle voorgaande reglementen
vervallen verklaard.
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