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Huishoudelijk	  Reglement	  VV	  Bok	  2012	  
	  
Algemene	  bepalingen	  
Artikel	  1	  
1.	   De	  vereniging	  genaamd	  Bok,	  hierna	  te	  noemen	  "de	  vereniging",	  is	  opgericht	  op	  1	  augustus	  1977,	  

waarbij	  de	  oorspronkelijke	  statuten	  zijn	  vastgelegd	  in	  een	  notariële	  akte	  op	  15	  februari	  1978.	  
	   De	  vereniging	  is	  gevestigd	  te	  Kapelle.	  
2.	   Het	  huishoudelijk	  reglement	  is	  van	  toepassing	  in	  onverbrekelijke	  samenhang	  met	  de	  statuten	  van	  

de	  vereniging,	  zoals	  deze	  laatstelijk	  zijn	  gewijzigd	  en	  geheel	  opnieuw	  zijn	  vastgesteld	  bij	  notariële	  
akte	  op	  08-‐10-‐2012.	  

	   Deze	  statuten	  zijn	  gedeponeerd	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  en	  Fabrieken	  te	  Middelburg.	  
3.	   De	  vereniging	  is	  aangesloten	  bij	  de	  Nederlandse	  Volleybal	  Bond	  (Nevobo).	  
	   Uit	  haar	  aansluiting	  bij	  de	  Nevobo	  erkent	  de	  vereniging	  de	  consequenties	  daarvan,	  waaronder	  

aanvaarding	  van	  de	  bijbehorende	  verplichtingen	  en	  instructies	  van	  de	  bond	  en/of	  haar	  officiële	  
organen.	  

	  
Leden	  
Artikel	  2	  
1.	   De	  vereniging	  bestaat	  uit:	  
	   -‐	  gewone	  leden	  
	   -‐	  jeugdleden	  
	   -‐	  ereleden	  
2.	   Gewone	  leden	  zijn	  zij	  die	  voor	  1	  oktober	  van	  het	  lopende	  verenigingsjaar	  de	  leeftijd	  van	  18	  jaar	  

hebben	  bereikt.	  
	   De	  vereniging	  onderscheidt	  binnen	  deze	  categorie	  competitiespelende	  en	  recreatieve	  leden.	  
3.	   Jeugdleden	  zijn	  zij	  die	  op	  1	  oktober	  van	  het	  lopende	  verenigingsjaar	  de	  leeftijd	  van	  18	  jaar	  nog	  

niet	  hebben	  bereikt.	  
	   De	  vereniging	  onderscheidt	  binnen	  deze	  categorie	  mini’s	  en	  aspiranten.	  
4.	   Ereleden	  zijn	  zij,	  die	  wegens	  hun	  buitengewone	  verdienste	  voor	  de	  vereniging	  of	  de	  

volleybalsport	  als	  zodanig	  zijn	  benoemd	  door	  de	  algemene	  vergadering.	  
	  
Lidmaatschap	  
Artikel	  3	  
1.	   Aanvraag	  van	  het	  lidmaatschap	  geschiedt	  schriftelijk	  door	  invulling,	  dagtekening	  en	  

ondertekening	  van	  een	  inschrijfformulier.	  Dit	  inschrijfformulier	  bevat	  minimaal	  de	  volgende	  
informatie:	  naam,	  voornaam	  (voluit),	  adres,	  geboortedatum,	  telefoonnummer	  en	  e-‐mail	  adres.	  

	   Voor	  jeugdleden	  dient	  het	  formulier	  mede	  ondertekend	  te	  worden	  door	  de	  wettelijke	  
vertegenwoordiger.	  

	   Het	  bestuur	  kan	  vorderen,	  dat	  de	  in	  het	  formulier	  verstrekte	  gegevens	  door	  deugdelijke	  bewijzen	  
worden	  gestaafd.	  

2.	   Het	  lidmaatschap	  van	  nieuwe	  leden	  gaat	  in	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  maand	  waarin	  het	  bestuur	  
toestemming	  heeft	  gegeven	  tot	  toetreding	  van	  het	  lid.	  

3.	   Van	  nieuwe	  leden	  wordt	  na	  acceptatie	  een	  inschrijfgeld	  gevraagd.	  Het	  bedrag	  hiervan	  wordt	  
jaarlijks	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  vastgesteld.	  

4.	   Leden	  gaan	  akkoord	  met	  registratie	  van	  hun	  persoonlijke	  gegevens	  in	  de	  registers	  van	  de	  
vereniging,	  de	  bond	  en	  die	  instanties	  waaraan	  de	  bond	  deze	  gegevens	  verstrekt.	  

	   Leden	  kunnen	  schriftelijk	  bezwaar	  aantekenen	  tegen	  registratie	  in	  dergelijke	  registers	  bij	  het	  
bestuur	  van	  de	  vereniging.	  

	   De	  Registratie	  dient	  te	  voldoen	  aan	  de	  Wet	  op	  de	  Persoonsregistratie.	  
5.	   Het	  bestuur	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  degenen	  die	  als	  lid	  tot	  de	  vereniging	  worden	  toegelaten,	  

worden	  aangemeld	  bij	  de	  Nevobo.	  
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6.	   Het	  lidmaatschap	  eindigt	  overeenkomstig	  de	  bepalingen	  van	  artikel	  7.1	  van	  de	  statuten.	  
7.	   Opzegging	  van	  het	  lidmaatschap	  dient	  te	  geschieden	  conform	  de	  bepalingen	  van	  artikel	  7	  van	  de	  

statuten.	  
	   Opzegging	  door	  het	  lid	  kan	  slechts	  geschieden	  tegen	  het	  einde	  van	  het	  boekjaar	  en	  met	  

inachtneming	  van	  een	  opzeggingstermijn	  van	  vier	  weken.	  
	   Bijzondere	  omstandigheden	  staan	  het	  lid	  echter	  toe	  zijn	  lidmaatschap	  met	  onmiddellijke	  ingang	  

te	  beëindigen.	  De	  voorwaarden	  hiertoe	  zijn	  beschreven	  in	  artikel	  7.4.b	  van	  de	  statuten.	  	  
	  
Rechten	  en	  plichten	  van	  leden	  
Artikel	  4	  
Buiten	  de	  verplichtingen,	  voorvloeiende	  uit	  artikel	  5	  van	  de	  Statuten,	  hebben	  alle	  leden	  de	  hierna	  te	  
noemen	  rechten	  en	  plichten:	  
Rechten	  
1.	   Bij	  toetreding	  als	  lid	  hebben	  zij	  het	  recht	  op	  verzoek	  een	  exemplaar	  van	  de	  statuten	  en	  het	  

huishoudelijk	  reglement	  te	  ontvangen.	  
2.	   Zij	  hebben	  het	  recht	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  trainingen	  en	  wedstrijden.	  
3.	   Zij	  hebben	  het	  recht	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  debatten	  en	  stemmingen	  in	  de	  ledenvergaderingen.	  
4.	   Zij	  hebben	  het	  recht	  van	  vrije	  toegang	  tot	  wedstrijden	  en	  bijeenkomsten,	  voor	  zover	  door	  het	  

bestuur	  of	  de	  reglementen	  van	  de	  Nevobo	  niet	  anders	  is	  bepaald.	  
5.	   Zij	  hebben	  het	  recht	  om	  voorstellen,	  klachten	  en	  wensen	  bij	  het	  bestuur	  in	  te	  dienen.	  Het	  

bestuur	  is	  gehouden	  deze	  zo	  spoedig	  mogelijk	  te	  behandelen	  of	  te	  onderzoeken	  c.q.	  te	  doen	  
behandelen	  of	  te	  doen	  onderzoeken.	  Het	  bestuur	  is	  gehouden	  over	  het	  resultaat	  van	  de	  
behandeling	  en/of	  het	  onderzoek	  bericht	  te	  geven	  aan	  het	  lid	  dat	  het	  voorstel,	  de	  klacht	  of	  de	  
wens	  heeft	  ingediend.	  

Plichten	  
6.	   Zij	  hebben	  de	  plicht	  het	  bestuur	  in	  kennis	  te	  stellen	  van	  de	  verandering	  van	  hun	  contactgegevens	  

zoals	  adres,	  telefoonnummer	  en/of	  e-‐mail	  adres.	  
7.	   Zij	  hebben	  de	  plicht	  tot	  tijdige	  betaling	  van	  de	  contributie.	  
8.	   Zij	  hebben	  de	  plicht	  tot	  naleving	  van	  de	  statuten	  en	  reglementen	  van	  de	  vereniging,	  alsmede	  van	  

de	  door	  het	  bestuur	  of	  door	  het	  bestuur	  aangewezen	  commissies,	  werkgroepen	  of	  
functionarissen	  gegeven	  richtlijnen	  of	  aanwijzingen	  als	  ook	  de	  voorschriften	  van	  de	  Nevobo.	  

9.	   a.	   Zij	  hebben	  de	  plicht	  zich	  te	  gedragen	  volgens	  de	  huisregels	  van	  de	  accommodaties	  waar	  
onze	  vereniging	  te	  gast	  is,	  in	  het	  bijzonder	  volgens	  de	  gebruiksovereenkomst	  welke	  tussen	  
de	  vereniging	  en	  de	  exploitant	  van	  de	  sportaccommodatie	  waar	  de	  vereniging	  haar	  
thuiswedstrijden	  speelt	  is	  overeengekomen.	  

	   b.	   Zij	  hebben	  in	  dat	  kader	  de	  plicht	  alle	  aanwijzingen	  van	  de	  medewerkers	  van	  de	  exploitant,	  
het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  of	  de	  teamleiders	  of	  teambegeleiders	  op	  te	  volgen.	  

10.	   Zij	  hebben	  de	  plicht	  aan	  wedstrijden	  in	  competitieverband	  deel	  te	  nemen	  in	  de	  door	  de	  
vereniging	  voorgeschreven	  wedstrijdkleding.	  

11.	   Zij	  hebben	  de	  plicht	  zich	  bij	  toerbeurt	  beschikbaar	  te	  stellen	  voor	  het	  vervullen	  van	  een	  passende	  
verenigingsfunctie.	  

	   Jeugdleden	  mogen	  zich	  voor	  het	  vervullen	  van	  een	  verenigingsfunctie	  laten	  vertegenwoordigen	  
door	  een	  niet-‐lid,	  bijvoorbeeld	  hun	  wettelijke	  vertegenwoordiger.	  

	   Jeugdleden	  of	  hun	  vertegenwoordigers	  mogen	  geen	  bestuursfunctie	  bekleden.	  
	  
Aansprakelijkheid	  van	  de	  leden	  
Artikel	  5	  
1.	   Ieder	  der	  leden	  is	  aansprakelijk	  voor	  de	  door	  hem	  aan	  de	  eigendommen	  van	  de	  vereniging	  of	  

derden	  aangerichte	  schade.	  Elke	  aan	  de	  eigendommen	  van	  de	  vereniging	  geconstateerde	  schade	  
wordt	  geacht	  veroorzaakt	  te	  zijn	  door	  hem	  of	  hen	  die	  de	  betreffende	  zaak	  het	  laatst	  heeft	  of	  
hebben	  gebruikt,	  indien	  en	  voor	  zover	  het	  tegendeel	  niet	  door	  de	  betrokkene(n)	  wordt	  
aangetoond.	  
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2.	   Ieder	  der	  leden	  is	  aansprakelijk	  voor	  de	  sancties	  en	  boetes	  die	  hem	  door	  de	  Nevobo	  of	  haar	  
officials	  wordt	  opgelegd.	  	  

3.	   Voor	  de	  kosten	  die	  gepaard	  gaan	  met	  de	  afdoening	  van	  strafzaken	  e.d.	  door	  de	  Nevobo	  kunnen	  
de	  leden	  niet	  aansprakelijk	  worden	  gesteld.	  

	  
Straffen	  
Artikel	  6	  
1.	   In	  het	  algemeen	  zal	  strafbaar	  zijn	  zodanig	  handelen	  of	  nalaten,	  dat	  in	  strijd	  is	  met	  de	  wet,	  dan	  

wel	  de	  statuten,	  reglementen	  en/of	  besluiten	  van	  organen	  van	  de	  vereniging,	  of	  waardoor	  de	  
belangen	  van	  de	  vereniging	  worden	  geschaad.	  

2.	   a.	   Straffen	  opgelegd	  door	  de	  Strafvervolgingscommissie	  van	  de	  Nevobo,	  waaronder	  begrepen	  
die	  ten	  gevolge	  van	  gele	  of	  rode	  kaarten,	  dienen	  door	  de	  leden	  zelf	  te	  worden	  voldaan.	  

	   b.	   Boetes	  die	  door	  de	  Nevobo	  aan	  spelers	  worden	  opgelegd	  in	  verband	  met	  gebreken	  aan	  de	  
wedstrijdkleding	  of	  het	  gebrek	  aan	  uniformiteit	  daarvan,	  dienen	  door	  de	  leden	  zelf	  te	  
worden	  betaald,	  voor	  zover	  deze	  boetes	  de	  vereniging	  niet	  aantoonbaar	  aangerekend	  
kunnen	  worden.	  

	   c.	   Boetes	  die	  door	  de	  Nevobo	  aan	  verenigingsscheidsrechters	  worden	  opgelegd	  in	  verband	  
met	  het	  niet	  opkomen	  bij	  de	  hun	  aangewezen	  wedstrijd,	  dienen	  door	  de	  betreffende	  leden	  
zelf	  te	  worden	  voldaan,	  voor	  zover	  deze	  boetes	  de	  vereniging	  of	  de	  Nevobo	  niet	  
aantoonbaar	  aangerekend	  kunnen	  worden.	  

3.	   Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  om,	  met	  inachtneming	  van	  het	  beginsel	  van	  hoor	  en	  wederhoor,	  naast	  
een	  straf	  welke	  door	  de	  Nevobo	  aan	  een	  lid	  wordt	  gegeven,	  een	  bijkomende	  straf	  vanuit	  de	  
vereniging	  op	  te	  leggen.	  

4.	   Bij	  een	  beslissing	  als	  bedoeld	  in	  lid	  3	  van	  dit	  artikel	  heeft	  het	  desbetreffende	  lid	  een	  beroeps-‐
mogelijkheid	  bij	  de	  commissie	  van	  beroep	  van	  de	  vereniging.	  Dit	  beroep	  dient,	  binnen	  6	  weken	  
na	  het	  opleggen	  van	  de	  straf	  door	  het	  bestuur,	  schriftelijk	  aanhangig	  te	  worden	  gemaakt	  bij	  het	  
bestuur	  van	  de	  vereniging.	  

	  
Contributie	  
Artikel	  7	  
1.	   De	  leden	  zijn	  jaarlijks	  gehouden	  tot	  het	  betalen	  van	  een	  contributie.	  Zij	  kunnen	  daartoe	  in	  

categorieën	  worden	  ingedeeld,	  die	  een	  verschillende	  bijdrage	  betalen.	  
2.	   Ereleden	  zijn	  vrijgesteld	  van	  het	  betalen	  van	  contributie.	  
3.	   De	  contributiebijdragen	  worden	  in	  principe	  jaarlijks,	  op	  voorspraak	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  

vereniging,	  door	  de	  algemene	  vergadering	  vastgesteld.	  
4.	   Het	  bestuur	  is	  gerechtigd	  de	  door	  de	  algemene	  vergadering	  vastgestelde	  contributiebedragen	  

tussentijds	  aan	  te	  passen,	  wanneer	  de	  kostenontwikkeling	  alsmede	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  
vereniging	  dit	  noodzakelijk	  maken.	  In	  dat	  geval	  zal	  het	  bestuur	  de	  leden	  hierover	  minimaal	  4	  
weken	  vooraf	  schriftelijk	  informeren	  en	  op	  de	  eerstvolgende	  algemene	  vergadering	  
verantwoording	  afleggen.	  

5.	   Uitgangspunten	  bij	  de	  vaststelling	  van	  de	  jaarlijkse	  contributie	  vormen:	  
	   a.	   het	  verkrijgen	  van	  een	  geregelde	  sluitende	  begroting;	  
	   b.	   globale	  dekking	  van	  de	  kosten	  die	  voor	  de	  betreffende	  teams	  /	  ledencategorie	  worden	  

gemaakt.	  
6.	   Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  leden	  die	  vanwege	  moverende	  redenen	  voor	  een	  aaneengesloten	  

periode	  langer	  dan	  3	  maanden	  niet	  aan	  trainingen	  en/of	  wedstrijden	  deel	  kunnen	  nemen,	  
vrijstelling	  van	  contributieplicht	  verlenen.	  

	   Leden	  dienen	  het	  bestuur	  hier	  zelf	  schriftelijk	  om	  te	  verzoeken.	  
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	   Moverende	  redenen	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  vrijstelling	  van	  contributiebetaling	  zijn;	  
	   a.	   langdurige	  ziekte	  of	  blessure	  of	  zwangerschap;	  
	   b.	   studie;	  
	   c.	   verplichtingen	  aan	  de	  werkgever;	  
	   d.	   onvoorziene	  omstandigheden,	  dit	  ter	  beoordeling	  aan	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging.	  
7.	   Wanneer	  het	  lidmaatschap	  in	  de	  loop	  van	  een	  verenigingsjaar	  eindigt,	  blijft	  niettemin	  de	  

contributie	  voor	  het	  gehele	  jaar	  verschuldigd.	  
	  
Contributiebetaling	  
Artikel	  8	  
1.	   De	  contributie	  dient	  door	  de	  leden	  bij	  vooruitbetaling	  te	  worden	  voldaan,	  uiterlijk	  vóór	  de	  eerste	  

dag	  van	  de	  maand.	  
2.	   a.	   De	  door	  het	  lid	  verschuldigde	  contributie	  wordt	  in	  principe	  3	  maandelijks	  (per	  kwartaal)	  

vooraf	  geïnd	  door	  middel	  van	  automatische	  incasso	  door	  de	  vereniging	  of	  haar	  
administratiekantoor.	  

	   b.	   Leden	  dienen	  bij	  aanmelding	  toestemming	  te	  geven	  tot	  het	  automatisch	  incasseren	  van	  de	  
verschuldigde	  contributiebedragen	  van	  hun	  bankrekening	  en	  hiertoe	  een	  rekeningnummer	  
aan	  de	  vereniging	  op	  te	  geven.	  

	   c.	   De	  leden	  dragen	  er	  zorg	  voor	  dat	  de	  betreffende	  bankrekening	  een	  toereikend	  saldo	  heeft	  
voor	  afschrijving	  van	  de	  contributie.	  	  

	   d.	   Extra	  kosten	  die	  de	  vereniging	  of	  haar	  administratiekantoor	  moeten	  maken	  in	  verband	  met	  
een	  onvoldoend	  saldoniveau	  komen	  voor	  rekening	  van	  het	  betreffende	  lid.	  

3.	   a.	   Indien	  bij	  individuele	  leden	  principiële	  bezwaren	  bestaan	  tegen	  automatisch	  incasseren,	  
kunnen	  zij	  het	  bestuur	  verzoeken	  een	  alternatieve	  betalingsmethode	  toe	  te	  passen.	  

	   b.	   Deze	  alternatieve	  betalingsmethode	  zal	  bestaan	  uit	  het	  halfjaarlijks	  vooraf	  factureren	  van	  
de	  over	  die	  periode	  verschuldigde	  contributiebedragen.	  	  

	   c.	   Om	  de	  extra	  administratiekosten	  die	  deze	  wijze	  van	  factureren	  met	  zich	  meebrengt	  te	  
dekken,	  zal	  voor	  deze	  betalingswijze	  een	  toeslag	  worden	  berekend,	  waarvan	  de	  hoogte	  
jaarlijks	  door	  het	  bestuur	  zal	  worden	  vastgesteld.	  

4.	   a.	   Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  uit	  efficiencyoverwegingen	  af	  te	  zien	  van	  het	  principe	  van	  
automatische	  incasso.	  In	  dat	  geval	  zal	  de	  contributie	  halfjaarlijks	  vooraf	  aan	  de	  leden	  
worden	  gefactureerd.	  

5.	   a.	   Wanneer	  een	  lid	  gedurende	  6	  maanden	  geen	  contributie	  heeft	  betaald,	  wordt	  zij/hij	  door	  
het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  uit	  zijn	  lidmaatschap	  ontzet.	  

	   b.	   In	  dit	  geval	  blijft	  zijn	  contributieschuld	  echter	  bestaan.	  
	   c.	   Eerst	  wanneer	  alle	  achterstallige	  betalingen	  en	  bijkomende	  aanmanings-‐	  en	  

invorderingskosten	  zijn	  voldaan,	  kan	  weer	  toetreding	  als	  lid	  van	  de	  vereniging	  volgen.	  
	  
Donateurs	  
Artikel	  9	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  naast	  leden	  donateurs.	  
2.	   De	  bepalingen	  ten	  aanzien	  van	  donateurs	  zijn	  opgenomen	  in	  artikel	  8	  van	  de	  statuten.	  
	  
Verenigingsbeleid	  
Artikel	  10	  
1.	   Met	  de	  belangen	  van	  afzonderlijke	  ledengroepen	  wordt	  binnen	  de	  vereniging	  op	  een	  

gelijkwaardige	  wijze	  omgegaan.	  
	   a.	   Ten	  aanzien	  van	  het	  eerste	  dames-‐	  en	  herenteam	  wordt	  een	  prestatiegericht	  beleid	  

gevoerd,	  ten	  aanzien	  van	  de	  overige	  teams	  een	  breedtesportbeleid.	  	  
	   b.	   Binnen	  de	  laagste	  seniorenteams	  ligt	  de	  prioriteit	  bij	  opleiding	  en	  ontwikkeling	  van	  jeugd.	  
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	   c.	   De	  extra	  kosten	  die	  voortvloeien	  uit	  de	  prestatiegerichtheid	  van	  teams	  dienen	  in	  principe	  
door	  de	  teams	  zelf	  -‐	  via	  contributie	  -‐	  of	  sponsering	  te	  worden	  gedragen,	  zonder	  dat	  dit	  ten	  
koste	  gaat	  van	  de	  middelen	  van	  de	  overige	  teams.	  

2.	   Het	  algemene	  verenigingsbeleid	  is	  vastgelegd	  in	  een	  meerjaren	  Algemeen	  Beleidsplan.	  
3.	   Het	  sportieve	  verenigingsbeleid	  is	  vastgelegd	  in	  een	  Sportief	  Beleidsplan.	  
4.	   Het	  jeugdbeleid	  van	  de	  vereniging	  is	  vastgelegd	  in	  een	  Jeugdbeleidsplan.	  
5.	   De	  vereniging	  werkt	  actief	  aan	  kadervorming	  vanuit	  de	  eigen	  leden,	  opdat	  verenigingsfuncties	  

naar	  behoren	  kunnen	  worden	  ingevuld,	  tegen	  beheersbare	  kosten.	  
6.	   De	  vereniging	  voert	  een	  actief	  beleid	  op	  het	  gebied	  van	  sponsoring,	  waarbij	  het	  streven	  is	  

minimaal	  10%	  van	  de	  verenigingsbegroting	  via	  sponsoring	  te	  dekken.	  
	   Het	  sponsorbeleid	  van	  de	  vereniging	  is	  vastgelegd	  in	  een	  Sponsorbeleidsplan.	  
	  
Verenigingskader	  
Artikel	  11	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  verenigingsorganen	  en	  verenigingsfunctionarissen.	  
2.	   Tot	  de	  officiële	  verenigingsorganen	  behoren	  de	  algemene	  vergadering,	  het	  bestuur	  en	  de	  

commissies.	  
3.	   De	  vereniging	  kent	  minimaal	  de	  volgende	  commissies:	  
	   a.	   Jeugdcommissie	  
	   b.	   Technische	  commissie	  
	   c.	   Kascommissie	  
	   d.	   Commissie	  van	  beroep	  
4.	   Naast	  commissies	  kent	  de	  vereniging	  ook	  werkgroepen.	  Werkgroepen	  hebben	  geen	  officiële	  

status.	  Werkgroepen	  kunnen	  een	  tijdelijk	  of	  permanent	  karakter	  hebben.	  Voorbeelden	  van	  
werkgroepen	  zijn	  de	  werkgroep	  sponsoring	  of	  de	  werkgroep	  sportstimulering	  en	  ledenwerving.	  

5.	   De	  vereniging	  kent	  de	  volgende	  verenigingsfunctionarissen:	  
	   a.	   Bestuurslid	  
	   b.	   Commissielid	  
	   c.	   Werkgroeplid	  
	   d.	   Trainer	  /	  assistant	  trainer	  /	  trainer	  in	  opleiding	  
	   e.	   Coach	  (trainer	  /	  coach)	  
	   f.	   Aanvoerder	  
	   g.	   Coördinator	  
	   h.	   Contactpersoon	  
	   i.	   Zaalwacht	  
	   j.	   Official	  
6.	   a.	   Bestuursleden	  en	  commissieleden	  worden	  door	  de	  algemene	  vergadering	  van	  de	  vereniging	  

benoemd.	  
	   b.	   Werkgroepleden,	  trainers,	  coaches,	  coördinatoren	  en	  contactpersonen	  worden	  door	  het	  

bestuur	  benoemd.	  
	   c.	   Aanvoerders	  worden	  op	  voordracht	  van	  de	  teams	  door	  het	  bestuur	  benoemd.	  
	   d.	   Officials	  worden	  op	  voordracht	  van	  het	  bestuur	  door	  de	  Nevobo	  aangewezen	  of	  benoemd.	  
	  
Bestuur	  
Artikel	  12	  
1.	   Het	  (algemeen)	  bestuur	  bestaat	  uit	  een	  oneven	  aantal	  van	  minimaal	  3	  leden;	  een	  voorzitter,	  een	  

secretaris	  en	  een	  penningmeester,	  die	  allen	  meerderjarig	  moeten	  zijn.	  
	   Bij	  voorkeur	  bestaat	  het	  bestuur	  uit	  7	  leden;	  een	  voorzitter,	  een	  secretaris,	  een	  penningmeester,	  

een	  bestuurslid	  competitiezaken,	  een	  bestuurslid	  technische	  zaken,	  een	  bestuurslid	  jeugdzaken	  
en	  een	  algemeen	  bestuurslid.	  

2.	   Onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  het	  bestuur	  valt,	  onverminderd	  het	  bepaalde	  dienaangaande	  
in	  de	  statuten,	  elders	  in	  dit	  huishoudelijk	  reglement	  of	  in	  andere	  reglementen:	  
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	   a.	   de	  algemene	  leiding	  van	  zaken;	  
	   b.	   de	  uitvoering	  van	  de	  door	  de	  algemene	  vergadering	  genomen	  besluiten;	  
	   c.	   het	  toezicht	  op	  de	  naleving	  van	  de	  statuten	  en	  reglementen;	  
	   d.	   benoeming,	  ontslag	  en	  schorsing	  van	  personen	  werkzaam	  ten	  behoeve	  van	  de	  Vereniging.	  
3.	   Het	  bestuur	  vergadert	  tenminste	  éénmaal	  per	  3	  maanden	  volgens	  een	  vooraf	  vastgesteld	  

rooster,	  met	  uitzondering	  van	  de	  maanden	  juli	  en	  augustus.	  Daarnaast	  vergadert	  het	  bestuur	  zo	  
dikwijls	  als	  de	  voorzitter	  of	  tenminste	  3	  leden	  van	  het	  bestuur	  dit	  wenselijk	  achten.	  

4.	   Een	  oproep	  voor	  een	  reguliere	  vergadering	  dient	  minimaal	  48	  uur	  voor	  aanvang	  van	  de	  
vergadering	  in	  het	  bezit	  van	  de	  bestuursleden	  te	  zijn.	  

	   Een	  vergadering	  op	  verzoek	  van	  bestuursleden	  dient	  binnen	  maximaal	  één	  week	  te	  worden	  
belegd.	  

5.	   Een	  bestuursvergadering	  is	  tot	  besluiten	  bevoegd	  als	  de	  meerderheid	  van	  de	  bestuursleden	  
aanwezig	  is.	  Over	  personen	  wordt	  schriftelijk	  gestemd,	  terwijl	  over	  zaken	  mondeling	  gestemd	  
kan	  worden.	  Besluiten	  worden	  bij	  meerderheid	  van	  geldige	  stemmen	  genomen.	  

	   Indien	  bij	  een	  stemming	  over	  zaken	  de	  stemmen	  staken,	  wordt	  het	  voorstel	  geacht	  te	  zijn	  
verworpen.	  Heeft	  bij	  een	  stemming	  over	  personen	  bij	  de	  eerste	  stemming	  niemand	  de	  
meerderheid	  van	  de	  uitgebrachte	  geldige	  stemmen	  verkregen,	  dan	  vindt	  een	  herstemming	  plaats	  
over	  de	  personen,	  die	  de	  meeste	  of	  zo	  nodig	  op	  één	  na	  de	  meeste	  stemmen	  op	  zich	  hebben	  
verenigd.	  Bij	  herstemming	  beslist	  het	  grootste	  stemmenaantal.	  Indien	  bij	  de	  herstemming	  de	  
stemmen	  staken,	  beslist	  terstond	  het	  lot.	  

	  
Dagelijks	  bestuur	  
Artikel	  13	  
1.	   De	  voorzitter,	  de	  secretaris	  en	  de	  penningmeester	  vormen	  samen	  het	  dagelijks	  (algemeen)	  

bestuur	  van	  de	  vereniging.	  
	   a.	   Het	  dagelijks	  bestuur	  neemt	  alle	  bestuurlijke	  beslissingen	  welke	  niet	  tot	  een	  gewone	  

bestuursvergadering	  kunnen	  worden	  uitgesteld.	  
	   b.	   Het	  dagelijks	  bestuur	  deelt	  zijn	  besluiten,	  ter	  bekrachtiging	  op	  de	  eerstvolgende	  

bestuursvergadering	  mede.	  
2.	   De	  voorzitter,	  het	  bestuurslid	  technische	  zaken	  en	  het	  bestuurslid	  competitiezaken	  vormen	  

samen	  het	  sportief	  bestuur.	  
	   a.	   Het	  sportief	  bestuur	  neemt	  alle	  sportieve	  beslissingen	  welke	  niet	  tot	  een	  gewone	  

bestuursvergadering	  kunnen	  worden	  uitgesteld.	  
	   b.	   Het	  sportief	  bestuur	  deelt	  zijn	  besluiten,	  ter	  bekrachtiging	  op	  de	  eerstvolgende	  

bestuursvergadering	  mede.	  
	  
Taken	  van	  het	  bestuur	  
Artikel	  14	  
1.	   De	  taken	  van	  de	  bestuursleden	  zijn	  vastgelegd	  in	  individuele	  taakfunctieomschrijvingen.	  
	   Tot	  de	  taken	  van	  de	  bestuursleden	  behoren,	  onverminderd	  het	  bepaalde	  dienaangaande	  in	  de	  

statuten,	  elders	  in	  dit	  huishoudelijk	  reglement	  of	  in	  andere	  reglementen	  of	  in	  de	  
taakfunctieomschrijvingen:	  

2.	   Taken	  van	  de	  voorzitter:	  
	   a.	   geeft	  leiding	  aan	  en	  houdt	  toezicht	  op	  het	  gehele	  verenigingsleven;	  
	   b.	   Is	  bij	  alle	  officiële	  vertegenwoordigingen	  de	  woordvoerder,	  tenzij	  hij	  deze	  taak	  aan	  een	  

ander	  bestuurslid	  of	  andere	  verenigingsfunctionaris	  heeft	  overgedragen.	  
3.	   Taken	  van	  de	  secretaris:	  
	   a.	   voert	  de	  correspondentie	  uit	  naam	  van	  en	  in	  overleg	  met	  het	  bestuur,	  ondertekent	  alle	  van	  

hem	  uitgaande	  stukken,	  is	  verplicht	  afschriften	  ervan	  te	  houden	  en	  deze	  evenals	  de	  
ingekomen	  stukken	  te	  bewaren;	  

	   b.	   heeft	  het	  beheer	  over	  het	  archief	  en	  is	  aansprakelijk	  voor	  goederen	  die	  hem	  van	  
verenigingswege	  zijn	  toevertrouwd;	  
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	   c.	   zorgt	  voor	  het	  bijeenroepen	  van	  vergaderingen;	  
	   d.	   zorgt	  voor	  bekendmakingen	  van	  veranderingen	  of	  aanvullingen	  in	  de	  statuten	  en	  

reglementen;	  
	   e.	   houdt	  een	  voor	  leden	  toegankelijke	  lijst	  bij,	  waarin	  de	  namen	  en	  adressen	  van	  alle	  leden	  

van	  verdienste	  en	  ereleden	  zijn	  opgenomen.	  
4.	   Taken	  van	  de	  penningmeester:	  
	   a.	   beheert	  de	  gelden	  van	  de	  vereniging;	  
	   b.	   draagt	  zorg	  voor	  het	  innen	  van	  de	  aan	  de	  vereniging	  toekomende	  gelden	  
	   c.	   draagt	  zorg	  voor	  alle	  door	  het	  bestuur	  en/of	  de	  algemene	  vergadering	  goedgekeurde	  

uitgaven;	  
	   d.	   houdt	  boek	  van	  alle	  ontvangsten	  en	  uitgaven;	  
	   e.	   voert	  de	  briefwisseling,	  voor	  zover	  deze	  betrekking	  heeft	  op	  de	  uitvoering	  van	  de	  in	  de	  

voorgaande	  leden	  van	  dit	  artikel	  vermelde	  taken,	  ondertekent	  alle	  van	  hem	  uitgaande	  
stukken,	  is	  verplicht	  afschriften	  te	  houden	  en	  deze,	  evenals	  de	  op	  de	  uitvoering	  van	  eerder	  
genoemde	  taken	  betrekking	  hebbende	  ingekomen	  stukken	  te	  bewaren;	  

	   f.	   brengt	  in	  de	  algemene	  vergadering	  verslag	  uit	  van	  de	  financiële	  toestand	  en	  legt	  daarbij	  
over	  de	  balans	  en	  de	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  met	  toelichting	  over	  het	  afgelopen	  
verenigingsjaar	  en	  een	  begroting	  voor	  het	  komende	  verenigingsjaar.	  

4.	   Taken	  van	  het	  bestuurslid	  competitiezaken:	  
	   a.	   organiseert	  en	  coördineert	  binnen	  de	  vereniging	  alle	  competitiezaken;	  
	   b.	   is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  wedstrijdplanning	  en	  zaalplanning;	  
	   c.	   onderhoudt	  de	  contacten	  met	  de	  Nevobo	  inzake	  competitieaangelegenheden;	  
	   d.	   onderhoudt	  de	  contacten	  met	  de	  exploitant	  van	  de	  sportaccommodaties	  waar	  de	  

vereniging	  traint	  en	  haar	  thuiswedstrijden	  speelt.	  
5.	   Taken	  van	  het	  bestuurslid	  technische	  zaken:	  
	   a.	   initieert	  het	  korte	  en	  lange	  termijn	  sportieve	  beleid	  van	  de	  vereniging	  en	  voert	  dit	  na	  

instemming	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  uit;	  
	   b.	   is	  verantwoordelijk	  voor	  scouting	  van	  spelers,	  de	  teamindelingen	  en	  tussentijdse	  

overplaatsingen;	  
	   c.	   scout,	  werft,	  stuurt	  en	  evalueert	  de	  trainers	  van	  de	  vereniging;	  
	   e.	   het	  bestuurslid	  werkt	  hiertoe	  nauw	  samen	  met	  de	  overige	  leden	  van	  de	  technische	  

commissie	  van	  de	  vereniging.	  
6.	   Taken	  van	  het	  bestuurslid	  jeugdzaken:	  
	   a.	   initieert	  het	  jeugdbeleid	  van	  de	  vereniging	  en	  voert	  dit	  beleid	  na	  instemming	  van	  het	  

bestuur	  van	  de	  vereniging	  uit;	  
	   b.	   het	  bestuurslid	  werkt	  hiertoe	  nauw	  samen	  met	  overige	  leden	  van	  de	  jeugdcommissie	  van	  

de	  vereniging.	  
7.	   Taken	  van	  het	  algemene	  bestuurslid:	  
	   a.	   draagt	  zorg	  voor	  de	  coördinatie	  van	  de	  jaarlijkse	  activiteiten	  op	  het	  gebied	  van	  aanvullende	  

fondsenwerving;	  
	   b.	   is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  door	  het	  bestuur	  geïnitieerde	  verenigingsprojecten.	  	  
	  
Bestuursverkiezing	  
Artikel	  15	  
1.	   Ieder	  bestuurslid	  treedt	  uiterlijk	  2	  jaar	  na	  zijn	  verkiezing	  af.	  Dit	  geschiedt	  volgens	  onderstaand	  

rooster	  van	  aftreden.	  
	   a.	   Even	  jaren:	  	   voorzitter,	  penningmeester,	  bestuurslid	  competitiezaken	  en	  algemeen	  

bestuurslid.	  
	   b.	   Oneven	  jaren:	  	   secretaris,	  bestuurslid	  technische	  zaken	  en	  bestuurslid	  jeugdzaken.	  
2.	   De	  namen	  van	  de	  aftredende	  bestuursleden,	  alsmede	  van	  de	  door	  het	  bestuur	  voorgestelde	  

kandidaten	  dienen	  gepubliceerd	  te	  worden	  in	  de	  agenda	  van	  de	  jaarlijkse	  algemene	  vergadering	  
waarin	  de	  bestuursverkiezing	  aan	  de	  orde	  is.	  
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	   In	  deze	  agenda	  dient	  tevens	  de	  mogelijkheid	  tot	  kandidaatstelling	  door	  stemgerechtigde	  leden	  
van	  de	  vereniging	  geopend	  te	  worden,	  met	  vermelding	  van	  de	  daaraan	  verbonden	  procedure.	  

3.	   Een	  kandidaatstelling	  door	  stemgerechtigde	  leden	  dient	  schriftelijk	  bij	  de	  secretaris	  aangemeld	  
te	  worden,	  ondertekend	  door	  tenminste	  drie	  stemgerechtigde	  leden	  en	  dient	  vergezeld	  te	  gaan	  
van	  een	  ondertekende	  bereidheidsverklaring	  van	  de	  desbetreffende	  kandidaat	  eventueel	  onder	  
vermelding	  van	  de	  functie	  die	  hij	  in	  het	  bestuur	  ambieert.	  

	  
Jeugdcommissie	  
Artikel	  16	  
1.	   De	  jeugdcommissie	  bestaat	  uit	  minimaal	  3	  leden.	  
2.	   De	  jeugdcommissie	  wordt	  aangestuurd	  door	  het	  bestuurslid	  jeugdzaken,	  welke	  tevens	  optreedt	  

als	  voorzitter	  van	  de	  jeugdcommissie.	  
3.	   Naast	  de	  functie	  van	  voorzitter	  bestaat	  de	  Jeugdcommissie	  minimaal	  uit	  de	  volgende	  

functionarissen:	  
	   a.	   Coördinator	  mini’s;	  
	   b.	   Coördinator	  aspiranten.	  
4.	   De	  taken	  van	  de	  jeugdcommissie	  zijn	  vastgelegd	  in	  het	  jeugdbeleidsplan	  van	  de	  Vereniging.	  
	   De	  taken	  van	  de	  afzonderlijke	  functionarissen	  zijn	  vastgelegd	  in	  hun	  individuele	  

taakfunctieomschrijvingen.	  
5.	   De	  jeugdcommissie	  vergadert	  minimaal	  4	  keer	  per	  jaar.	  
	   Van	  deze	  vergadering	  wordt	  een	  verslag	  gemaakt,	  waarvan	  een	  kopie	  aan	  het	  bestuur	  van	  de	  

vereniging	  wordt	  gezonden.	  
6.	   De	  jeugdcommissie	  is	  bevoegd	  het	  bestuur	  te	  adviseren	  ten	  aanzien	  van	  jeugdzaken.	  
	  
Technische	  commissie	  
Artikel	  17	  
1.	   De	  technische	  commissie	  bestaat	  uit	  minimaal	  3	  leden.	  
2.	   De	  technische	  commissie	  wordt	  aangestuurd	  door	  het	  bestuurslid	  technische	  zaken,	  welke	  

tevens	  optreedt	  als	  voorzitter	  van	  de	  technische	  commissie.	  
3.	   De	  taken	  van	  de	  technische	  commissie	  zijn	  vastgelegd	  in	  het	  sportief	  beleidsplan	  van	  de	  

vereniging.	  
4.	   De	  technische	  commissie	  vergadert	  minimaal	  4	  keer	  per	  jaar.	  
	   Van	  deze	  vergadering	  wordt	  een	  verslag	  gemaakt,	  waarvan	  een	  kopie	  aan	  het	  bestuur	  van	  de	  

vereniging	  wordt	  gezonden.	  
6.	   De	  technische	  commissie	  is	  bevoegd	  het	  bestuur	  te	  adviseren	  ten	  aanzien	  van	  sportzaken.	  
	  
Kascommissie	  
Artikel	  18	  
1.	   Conform	  artikel	  12	  van	  de	  statuten	  worden	  door	  de	  algemene	  vergadering	  de	  leden	  van	  de	  

kascommissie	  benoemd.	  
2.	   De	  kascommissie	  bestaat	  uit	  twee	  leden	  en	  één	  reservelid.	  
3.	   De	  kascommissie	  houdt	  toezicht	  op	  het	  beheer	  van	  de	  penningmeester.	  Zij	  is	  gehouden	  

tenminste	  éénmaal	  per	  jaar	  de	  kas,	  de	  saldi,	  de	  boeken	  en	  bescheiden	  van	  de	  penningmeester	  na	  
te	  zien.	  Van	  de	  uitkomst	  van	  dit	  onderzoek	  wordt	  verslag	  uitgebracht	  aan	  het	  bestuur.	  

4.	   Indien	  de	  kascommissie	  termen	  aanwezig	  acht	  om	  de	  penningmeester	  te	  dechargeren	  zal	  zij	  dit	  
voorstellen	  aan	  de	  algemene	  vergadering.	  De	  kascommissie	  is	  bevoegd	  aan	  het	  bestuur	  
voorstellen	  betreffende	  het	  financiële	  beheer	  te	  doen.	  

	  
Commissie	  van	  beroep	  
Artikel	  19	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  een	  commissie	  van	  beroep.	  
2.	   a.	   De	  commissie	  van	  beroep	  bestaat	  uit	  twee	  leden	  en	  één	  reservelid.	  
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	   b.	   Leden	  van	  de	  commissie	  van	  beroep	  mogen	  geen	  deel	  uitmaken	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  
vereniging.	  

	   c.	   Leden	  van	  de	  commissie	  van	  beroep	  dienen	  meerderjarig	  te	  zijn.	  
	   d.	   Leden	  van	  de	  commissie	  van	  beroep	  hoeven	  zelf	  geen	  lid	  van	  de	  vereniging	  te	  zijn.	  
4.	   De	  taken,	  bevoegdheden	  en	  werkwijze	  van	  de	  commissie	  van	  beroep	  zijn,	  onverminderd	  het	  

bepaalde	  dienaangaande	  in	  de	  statuten	  of	  elders	  in	  dit	  huishoudelijk	  reglement,	  vastgelegd	  in	  
het	  reglement	  van	  de	  commissie	  van	  beroep.	  

	  
Werkgroepen	  
Artikel	  20	  
1.	   Behoudens	  de	  algemene	  vergadering	  kunnen	  de	  verenigingsorganen	  slechts	  werkgroepen	  

instellen,	  de	  benoeming	  en	  ontslag	  van	  de	  leden	  ervan	  en	  de	  werkwijze	  van	  die	  werkgroepen	  
regelen,	  voor	  zover	  dit	  ligt	  binnen	  het	  taakgebied	  van	  het	  desbetreffende	  verenigingsorgaan.	  

2.	   De	  Vereniging	  kent	  minimaal	  de	  volgende	  permanente	  werkgroepen:	  
	   a.	   Werkgroep	  sponsoring	  
	   b.	   Werkgroep	  sportstimulering	  en	  ledenwerving	  
	   c.	   Werkgroep	  evenementen	  
3.	   De	  benoeming	  tot	  lid	  van	  een	  werkgroep	  geschiedt,	  behoudens	  tussentijds	  bedanken,	  voor	  twee	  

jaar	  of	  tot	  de	  opdracht	  is	  volbracht	  of	  ingetrokken.	  
4.	   Bij	  het	  besluit	  tot	  instelling	  van	  een	  werkgroep	  worden	  de	  samenstelling,	  taak,	  bevoegdheid	  en	  

werkwijze	  van	  de	  werkgroep	  in	  een	  instructie	  vastgelegd.	  
5.	   Elke	  werkgroep	  rapporteert	  tenminste	  één	  keer	  per	  kalenderjaar	  over	  de	  voortgang	  van	  zijn	  

werkzaamheden	  aan	  het	  orgaan,	  dat	  de	  werkgroep	  benoemde,	  tenzij	  in	  de	  instructie	  anders	  is	  
bepaald.	  

6.	   Een	  werkgroep	  vergadert	  zo	  dikwijls	  de	  voorzitter	  of	  tenminste	  twee	  leden	  van	  de	  werkgroep	  dit	  
wenselijk	  achten.	  

7.	   Een	  werkgroep	  is	  verantwoording	  schuldig	  aan	  het	  orgaan	  dat	  de	  desbetreffende	  werkgroep	  
heeft	  ingesteld.	  

	  
Trainer	  
Artikel	  21	  
1.	   De	  Vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  trainer.	  
	   Naast	  de	  functie	  van	  trainer	  kent	  de	  vereniging	  ook	  de	  functie	  van	  assistent-‐trainer,	  welke	  de	  

trainer	  assisteert	  en	  die	  van	  trainer	  in	  opleiding.	  
2.	   Taken	  van	  de	  trainer:	  
	   a.	   traint	  de	  aan	  hem	  toevertrouwde	  teams;	  
	   b.	   begeleidt	  de	  teams	  zomogelijk	  tijdens	  wedstrijden	  waarbij	  hij	  de	  functie	  van	  coach	  

bekleedt.	  
	   c.	   Leidt	  aankomende	  trainers	  op	  en	  treedt	  op	  als	  hun	  ‘mentor’	  
3.	   De	  trainer	  is	  verantwoordelijk	  voor:	  
	   a.	   het	  realiseren	  van	  de	  voor	  het	  team	  vastgestelde	  sportieve	  doelstellingen;	  
	   b.	   de	  sportieve	  ontwikkeling	  van	  het	  team	  en	  de	  individuele	  spelers.	  
4.	   Trainers	  hoeven	  zelf	  geen	  lid	  van	  de	  vereniging	  te	  zijn.	  
5.	   Trainers	  dienen	  te	  beschikken	  over	  de	  door	  de	  Nevobo	  vereiste	  opleiding	  en	  licentie.	  
6.	   (Jeugd)trainers	  en	  hun	  assistenten	  dienen	  te	  beschikken	  over	  een	  positieve	  Verklaring	  Omtrent	  

Gedrag,	  welke	  verklaring	  niet	  ouder	  mag	  zijn	  dan	  2	  jaar.	  De	  eventuele	  kosten	  voor	  het	  verkrijgen	  
van	  deze	  verklaring	  komen	  voor	  rekening	  van	  de	  Vereniging.	  

7.	   Jeugdtrainers	  en	  hun	  assistenten	  mogen	  niet	  voorkomen	  in	  het	  door	  de	  Nevobo	  of	  NOC/NSF	  
bijgehouden	  register	  ongewenst	  gedrag	  (zwarte	  lijst).	  
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Coach	  
Artikel	  22	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  coach.	  
	   De	  coach	  treedt	  op	  als	  begeleider	  van	  het	  team	  tijdens	  wedstrijden.	  
2.	   Taken	  van	  de	  coach:	  
	   a.	   het	  verzorgen	  van	  de	  opstelling	  van	  het	  team;	  
	   b.	   invullen	  van	  het	  wedstrijdformulier;	  
	   c.	   het	  geven	  van	  aanwijzingen	  aan	  het	  team	  gedurende	  de	  wedstrijden;	  
	   d.	   het	  aanvragen	  van	  time-‐outs	  en	  wissels	  gedurende	  de	  wedstrijden.	  
3.	   Jeugdcoaches	  mogen	  niet	  voorkomen	  in	  het	  door	  de	  Nevobo	  bijgehouden	  register	  ongewenst	  

gedrag	  (zwarte	  lijst).	  
	  
Aanvoerder	  
Artikel	  23	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  team-‐aanvoerder.	  
	   De	  aanvoerder	  treedt	  op	  als	  leider	  en	  vertegenwoordiger	  van	  het	  team.	  
2.	   Taken	  van	  de	  aanvoerder:	  
	   a.	   de	  aanvoerder	  leidt	  en	  vertegenwoordigt	  het	  team;	  
	   b.	   hij	  is	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  binnen	  het	  team,	  zowel	  tijdens	  als	  buiten	  wedstrijden;	  
	   c.	   hij	  vervult	  een	  coördinerende	  rol	  tussen	  enerzijds	  bestuur,	  wedstrijdsecretariaat,	  

technische	  commissie,	  trainers	  en	  coaches	  en	  anderzijds	  de	  leden	  van	  het	  team;	  
	   d.	   de	  aanvoerder	  is	  samen	  met	  de	  coach	  verantwoordelijk	  voor	  het	  bij	  wedstrijden	  beschikken	  

over	  voldoende	  spelers.	  
	   e.	   hij	  is	  verantwoordelijk	  voor	  een	  juiste	  administratieve	  afhandeling	  van	  het	  

wedstrijdformulier.	  
	  
Coördinator	  wedstrijdkleding	  
Artikel	  24	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  coördinator	  wedstrijdkleding.	  
	   De	  coördinator	  rapporteert	  aan	  het	  bestuurslid	  competitiezaken.	  
2.	   De	  coördinator	  wedstrijdkleding	  draagt	  zorg	  voor	  de	  uitgifte	  en	  inname	  van	  wedstrijdkleding	  

voor	  zover	  deze	  centraal	  door	  de	  vereniging	  aan	  de	  leden	  wordt	  verstrekt.	  
3.	   De	  coördinator	  wedstrijdkleding	  draagt	  zorg	  voor	  een	  goede	  administratie	  van	  alle	  uitgifte	  en	  

inname	  van	  kleding	  in	  een	  hiertoe	  geëigend	  register.	  
4.	   De	  regels	  ten	  aanzien	  van	  wedstrijdkleding,	  de	  uitgifte,	  inname	  en	  bekostiging	  hiervan	  zijn	  

opgenomen	  in	  het	  reglement	  wedstrijdkleding.	  
5.	   Voor	  jeugdteams	  kan	  een	  afzonderlijke	  coördinator	  wedstrijdkleding	  worden	  aangesteld.	  
	  
Coördinator	  spelmateriaal	  
Artikel	  25	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  coördinator	  spelmateriaal.	  
	   De	  coördinator	  rapporteert	  aan	  het	  bestuurslid	  competitiezaken.	  
2.	   De	  coördinator	  spelmateriaal	  draagt	  zorg	  voor	  de	  aanschaf,	  de	  uitgifte,	  het	  onderhoud	  en	  de	  

administratie	  van	  alle	  spelmaterialen	  van	  de	  vereniging.	  
3.	   De	  coördinator	  spelmateriaal	  adviseert	  het	  bestuur	  ten	  aanzien	  van	  de	  jaarlijkse	  en	  tussentijdse	  

aanschaf	  van	  spelmateriaal.	  
4.	   De	  coördinator	  spelmateriaal	  is	  zelfstandig	  bevoegd	  tot	  de	  aanschaf	  van	  spelmaterialen	  voor	  

zover	  dit	  past	  binnen	  het	  door	  het	  bestuur	  bepaalde	  beleid	  en	  budget	  spelmaterialen.	  
5.	   De	  coördinator	  Spelmateriaal	  draagt	  zorg	  voor	  een	  goede	  administratie	  van	  alle	  spelmaterialen	  

van	  de	  Vereniging	  in	  een	  hiertoe	  geëigend	  register.	  
	   De	  spelmaterialen	  worden	  hiertoe	  afdoende	  gemerkt	  met	  de	  naam	  van	  de	  vereniging	  en	  het	  jaar	  

van	  aanschaf.	  
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6.	   De	  coördinator	  spelmateriaal	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  uitgifte	  en	  inname	  van	  spelmaterialen	  
aan	  de	  teams	  indien	  uitgifte	  van	  toepassing	  is.	  

7.	   De	  coördinator	  spelmateriaal	  onderhoudt	  de	  spelmateriaal	  gerelateerde	  contacten	  met	  de	  
exploitant	  van	  de	  sportaccommodaties	  waar	  de	  vereniging	  traint	  en	  haar	  thuiswedstrijden	  
speelt.	  

	  
Coördinator	  sponsoring	  
Artikel	  26	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  coördinator	  sponsoring.	  
	   De	  coördinator	  rapporteert	  aan	  de	  voorzitter	  van	  het	  bestuur.	  
2.	   Taken	  van	  de	  coördinator	  sponsoring:	  
	   a.	   initiëren	  en	  na	  vaststelling	  door	  het	  bestuur	  uitvoeren	  van	  het	  sponsorbeleid,	  zoals	  dit	  is	  

vastgelegd	  in	  het	  sponsorbeleidsplan	  van	  de	  vereniging;	  
	   b.	   het	  opstellen	  en	  na	  vaststelling	  door	  het	  bestuur	  uitvoeren	  van	  het	  jaarlijkse	  sponsorplan;	  
	   c.	   het	  in	  kaart	  brengen	  en	  prijzen	  van	  de	  diverse	  sponsormogelijkheden;	  
	   d.	   het	  in	  kaart	  brengen	  en	  benaderen	  van	  potentiële	  sponsors;	  
	   e.	   het	  voeren	  van	  onderhandelingen	  met	  sponsors	  en	  potentiële	  sponsors;	  
	   f.	   het	  opstellen	  van	  (concept)	  sponsorovereenkomsten;	  
	   g.	   het	  onderhouden	  van	  de	  contacten	  en	  relaties	  met	  sponsors	  en	  potentiële	  sponsors;	  
	   h.	   het	  organiseren	  van	  sponsoractiviteiten	  en	  -‐evenementen;	  
3.	   Zonodig	  werkt	  de	  coördinator	  sponsoring	  hiertoe	  nauw	  samen	  met	  de	  werkgroep	  sponsoring,	  

waarbij	  de	  coördinator	  tevens	  optreedt	  als	  voorzitter	  van	  de	  werkgroep.	  
4.	   Alleen	  het	  bestuur	  is	  bevoegd	  tot	  het	  aangaan	  van	  sponsorovereenkomsten.	  
	  
Coördinator	  Communicatie	  en	  PR	  
Artikel	  27	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  coördinator	  communicatie	  en	  PR.	  
	   De	  coördinator	  rapporteert	  aan	  de	  voorzitter	  van	  het	  bestuur.	  
2.	   Taken	  van	  de	  coördinator	  communicatie	  en	  PR:	  
	   a.	   bewaken	  van	  de	  huisstijl	  van	  de	  vereniging	  en	  haar	  communicatiemiddelen;	  
	   b.	   aansturen	  van	  de	  webmaster	  en	  nieuwsbriefredactie	  en	  het	  houden	  van	  toezicht	  op	  de	  

publicaties	  en	  het	  onderhoud	  van	  de	  informatie;	  
	   c.	   het	  verzorgen	  van	  persberichten	  indien	  daartoe	  aanleiding	  mocht	  zijn;	  
	   d.	   ontvangen	  en	  begeleiden	  van	  journalisten	  en	  fotografen	  en	  het	  fungeren	  als	  eerste	  

aanspreekpunt	  en	  woordvoerder	  richting	  de	  pers.	  
3.	   In	  geval	  van	  calamiteiten	  of	  juridisch	  gevoelige	  kwesties	  staat	  uitsluitend	  de	  voorzitter	  van	  de	  

vereniging	  of	  bij	  afwezigheid	  zijn	  plaatsvervanger	  de	  pers	  te	  woord.	  
	  
Coördinator	  sportstimulering	  en	  ledenwerving	  
Artikel	  28	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  coördinator	  sportstimulering	  en	  ledenwerving.	  
	   De	  coördinator	  rapporteert	  aan	  de	  voorzitter	  van	  het	  bestuur.	  
2.	   Taken	  van	  de	  coördinator	  sportstimulering	  en	  ledenwerving:	  
	   a.	   het	  binnen	  de	  vereniging	  implementeren	  en	  uitvoeren	  van	  Nevobo	  volleybalpromotie	  

programma’s;	  
	   b.	   het	  opstellen	  en	  na	  instemming	  van	  het	  bestuur	  uitvoeren	  van	  ledenwervingactieplannen;	  
	   c.	   het	  organiseren	  van	  clinics	  op	  scholen	  en	  buitenschoolse	  opvang.	  
3.	   Zonodig	  werkt	  de	  coördinator	  sportstimulering	  en	  ledenwerving	  hiertoe	  nauw	  samen	  met	  de	  

werkgroep	  sportstimulering	  en	  ledenwerving,	  waarbij	  de	  coördinator	  tevens	  optreedt	  als	  
voorzitter	  van	  de	  werkgroep,	  alsook	  met	  de	  jeugdcommissie.	  
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Coördinator	  Scheidsrechters	  
Artikel	  29	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  coördinator	  scheidsrechters.	  
	   De	  coördinator	  scheidsrechters	  rapporteert	  aan	  het	  bestuurslid	  competitiezaken.	  
2.	   De	  coördinator	  scheidsrechters	  draagt	  zorg	  voor	  de	  coördinatie	  van	  alle	  

scheidsrechtersaangelegenheden	  binnen	  de	  vereniging,	  met	  name:	  
	   a.	   werving	  en	  opleiding	  van	  verenigingsscheidsrechters;	  
	   b.	   realisatie	  van	  de	  leveringsplicht	  van	  scheidsrechters	  aan	  de	  Nevobo;	  
	   c.	   coördinatie	  en	  communicatie	  richting	  scheidsrechters	  en	  Nevobo	  ten	  aanzien	  van	  

beschikbaarheid,	  levering	  en	  aanwijzing	  van	  de	  verenigingsscheidsrechters;	  
	   d.	   communicatie	  met	  andere	  verenigingen	  bij	  het	  niet	  opkomen	  van	  hun	  

verenigingsscheidsrechters.	  
	  
Verenigingsscheidsrechter	  
Artikel	  30	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  verenigingsscheidsrechter.	  
2.	   De	  verenigingsscheidsrechter	  fluit	  namens	  de	  Nevobo	  wedstrijden	  voor	  de	  vereniging.	  
3.	   De	  verenigingsscheidsrechter	  dient	  hiertoe	  over	  de	  door	  de	  Nevobo	  vereiste	  opleiding	  en	  licentie	  

te	  beschikken.	  
4.	   De	  Nevobo	  kan	  thuisverenigingen	  verplichten	  in	  bepaalde	  klassen	  zelf	  een	  scheidsrechter	  te	  

leveren.	  In	  dat	  geval	  zal	  aanwijzing	  van	  scheidsrechters	  geschieden	  conform	  een	  door	  het	  
wedstrijdsecretariaat	  in	  overleg	  met	  de	  coördinator	  scheidsrechters	  opgesteld	  rooster.	  

5.	   De	  in	  overeenstemming	  met	  artikel	  5,	  lid	  4	  door	  het	  wedstrijdsecretariaat	  aangewezen	  
scheidsrechters	  dienen	  bij	  verhindering	  zelf	  tijdig	  voor	  een	  gekwalificeerde	  vervanger	  te	  zorgen	  
en	  hierover	  het	  wedstrijdsecretariaat	  en	  de	  coördinator	  scheidsrechters	  te	  informeren.	  

	  
Teller	  
Artikel	  31	  
1.	   Tijdens	  thuiswedstrijden	  dient	  door	  de	  vereniging	  een	  teller	  te	  worden	  geleverd.	  
2.	   De	  teller	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  bijhouden	  van	  de	  telling	  en	  een	  juiste	  en	  volledige	  notitie	  

van	  de	  gegevens	  op	  het	  wedstrijdformulier.	  
3.	   Leden	  zijn	  gehouden	  zich	  bij	  toerbeurt	  beschikbaar	  te	  stellen	  voor	  het	  tellen	  bij	  wedstrijden.	  
4.	   Hiertoe	  zal	  door	  het	  wedstrijdsecretariaat	  een	  telrooster	  worden	  opgesteld.	  
5.	   Bij	  verhindering	  zorgt	  het	  ingeroosterde	  lid	  zelf	  voor	  tijdige	  vervanging	  en	  verwittigd	  hiervan	  het	  

wedstrijdsecretariaat.	  
	  
Zaalwacht	  
Artikel	  32	  
1. De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  zaalwacht.	  
2. Bij	  thuiswedstrijden	  is	  de	  zaalwacht	  verantwoordelijk	  voor:	  

a. het	  organiseren	  van	  het	  voorafgaand	  aan	  de	  wedstrijden	  gereedzetten	  van	  spelmiddelen	  
als	  netpalen,	  netten,	  antennes,	  scheidsrechterstoelen,	  teller-‐tafels,	  telborden,	  
wedstrijdformulieren,	  ballen	  e.d.;	  

b. het	  organiseren	  van	  het	  opruimen	  van	  bovenstaande	  spelmiddelen	  na	  de	  wedstrijden;	  
c. het	  afsluiten	  van	  de	  bergingsruimtes.	  

3. De	  zaalwacht	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  hij	  tijdig	  in	  het	  bezit	  is	  van	  de	  benodigde	  sleutels	  en	  geeft	  
deze	  na	  gebruik	  weer	  af	  aan	  de	  betreffende	  sleutelbeheerder.	  

4. De	  functie	  van	  zaalwacht	  wordt	  volgens	  een	  vooraf	  vastgesteld	  rooster	  bij	  toerbeurt	  aan	  de	  
competitieteams	  toegewezen.	  De	  aanvoerder	  van	  het	  betreffende	  team	  is	  verantwoordelijk	  
voor	  het	  aanwijzen	  van	  2	  leden	  uit	  zijn	  team	  die	  op	  de	  betreffende	  dag	  de	  functie	  van	  zaalwacht	  
zullen	  bekleden.	  
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5. Indien	  aangewezen	  zaalwachten	  op	  de	  betreffende	  dag	  niet	  beschikbaar	  kunnen	  zijn,	  regelen	  zij	  
zelf	  een	  vervanger,	  bijvoorbeeld	  door	  te	  ruilen.	  

	  
Vertrouwens	  contactpersoon	  
Artikel	  33	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  functie	  van	  vertrouwens	  contactpersoon.	  
	   De	  vertrouwens	  contactpersoon	  functioneert	  geheel	  zelfstandig	  binnen	  de	  vereniging.	  
2.	   De	  vertrouwens	  contactpersoon	  draagt	  bij	  aan	  een	  voor	  de	  leden	  veilige	  sportomgeving.	  
3.	   De	  vertrouwens	  contactpersoon	  is	  binnen	  de	  vereniging	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  voor	  een	  

ieder	  die	  te	  maken	  krijgt	  met	  ongewenst	  gedrag	  zoals	  seksuele	  intimidatie,	  discriminatie	  en	  
pestgedrag.	  

4.	   De	  vertrouwens	  contactpersoon	  toetst	  meldingen	  aan	  het	  Reglement	  Ongewenst	  Gedrag	  van	  de	  
Nevobo	  en	  doet	  hiervan	  zonodig	  melding	  aan	  het	  bestuur,	  de	  Nevobo,	  politie	  of	  justitie.	  

5.	   De	  vertrouwens	  contactpersoon	  draagt	  zorg	  voor	  de	  coördinatie	  richting	  Nevobo	  ten	  aanzien	  van	  
vermeldingen	  in	  het	  Register	  Ongewenst	  Gedrag	  van	  de	  Nevobo	  (zwarte	  lijst).	  

	  
Gebouwen	  van	  de	  vereniging	  
Artikel	  34	  
1.	   De	  vereniging	  draagt	  geen	  enkele	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  eigendommen	  van	  welke	  aard	  

ook,	  van	  leden	  en	  derden	  in	  de	  gebouwen	  aanwezig.	  
2.	   Het	  clubhuis	  is	  gedurende	  door	  het	  bestuur	  aan	  te	  wijzen	  uren	  voor	  de	  leden	  toegankelijk.	  Van	  

deze	  regeling	  wordt	  aan	  de	  leden	  mededeling	  gedaan.	  
3.	   Het	  bestuur	  is	  bevoegd,	  één	  of	  meer	  voor	  gebruik	  van	  de	  leden	  bestemde	  lokalen	  van	  de	  

vereniging,	  voor	  bijzondere	  doeleinden	  te	  reserveren.	  
	   Bij	  gebruikmaking	  van	  deze	  bevoegdheid	  geschiedt	  daarvan	  tijdige	  mededeling	  aan	  de	  leden.	  
	  
Wedstrijden	  
Artikel	  35	  
1.	   De	  spelers	  zullen	  op	  een	  door	  de	  technische	  commissie	  te	  bepalen	  wijze	  van	  hun	  opstelling	  en	  

indeling	  in	  één	  van	  de	  teams	  in	  kennis	  worden	  gesteld.	  
2.	   Bij	  verhindering	  is	  iedere	  speler	  verplicht	  tenminste	  24	  uur	  van	  tevoren	  dit	  onder	  opgaaf	  van	  

reden	  te	  melden	  aan	  de	  coach	  en/of	  aanvoerder	  van	  het	  desbetreffende	  team.	  
3.	   Bij	  wedstrijden	  zal	  zo	  mogelijk	  ieder	  team	  vergezeld	  zijn	  van	  een	  begeleider,	  aan	  te	  wijzen	  door	  

de	  technische	  commissie.	  De	  begeleider	  is	  de	  eerst	  verantwoordelijke	  voor	  het	  gebeuren	  rond	  de	  
wedstrijd.	  

	   Hij	  rapporteert	  onregelmatigheden	  aan	  de	  technische	  commissie.	  
3.	   Leden	  die	  aan	  wedstrijden	  deelnemen	  dienen	  in	  de	  voorgeschreven	  kleding	  te	  verschijnen.	  
4.	   De	  spelers	  van	  een	  team	  zijn	  in	  beginsel	  gehouden	  tijdens	  wedstrijden	  te	  handelen	  volgens	  de	  

aanwijzing	  van	  de	  scheidsrechter,	  de	  aanvoerder	  en	  de	  begeleider.	  
5.	   Het	  bestuur	  is	  in	  de	  persoon	  van	  het	  bestuurslid	  competitiezaken	  bevoegd	  namens	  de	  vereniging	  

wedstrijden	  uit	  te	  schrijven	  en	  de	  vereniging	  te	  doen	  inschrijven	  als	  deelneemster	  aan	  door	  
andere	  personen	  georganiseerde	  wedstrijden,	  waarvoor	  door	  de	  Nevobo	  toestemming	  is	  
verleend.	  

6.	   Van	  het	  behalen	  van	  prijzen,	  kampioenstitels	  of	  premies	  door	  een	  elftal	  en/of	  leden,	  die	  de	  
vereniging	  op	  enige	  wedstrijd	  vertegenwoordigen,	  geschiedt	  aantekening	  in	  een	  daartoe	  
bestemd	  geschrift.	  Bedoelde	  prijzen	  en	  premies	  zijn	  eigendom	  van	  de	  vereniging	  en	  komen	  aan	  
de	  vereniging	  ten	  goede.	  

	  
Wedstrijdkleding	  
Artikel	  36	  
1.	   De	  voorschriften	  ten	  aanzien	  van	  de	  wedstrijdkleding,	  de	  aanschaf	  en	  uitgifte	  alsmede	  de	  

bekostiging	  ervan	  zijn	  vastgelegd	  in	  het	  reglement	  wedstrijdkleding	  van	  de	  vereniging.	  
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	   Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  is	  bevoegd	  dit	  reglement	  vast	  te	  stellen	  en	  (tussentijds)	  aan	  te	  
passen.	  

2.	   Het	  bestuur	  is	  gerechtigd	  ten	  aanzien	  van	  de	  hoogst	  spelende	  competitieteams	  aanvullende	  
kledingeisen	  te	  stellen,	  bijvoorbeeld	  uit	  het	  oogpunt	  van	  representatie	  of	  sponsoring.	  

3.	   Bij	  het	  vaststellen	  van	  de	  voorschriften	  ten	  aanzien	  van	  de	  wedstrijdkleding	  houdt	  het	  bestuur	  
rekening	  met	  een	  kledingcyclus	  van	  minimaal	  4	  jaar,	  waarbinnen	  de	  leden	  niet	  kunnen	  worden	  
verplicht	  tot	  de	  aanschaf	  van	  nieuwe	  shirts	  of	  broeken.	  

4.	   Binnen	  een	  team	  dient	  iedereen	  een	  uniform	  shirt	  of	  broek	  te	  dragen,	  uitgezonderd	  de	  libero.	  
5.	   Alle	  wedstrijdkleding	  dient	  te	  voldoen	  aan	  de	  voorwaarden	  en	  richtlijnen	  van	  de	  Nevobo.	  
	   Het	  is	  niet	  toegestaan	  te	  spelen	  met	  sportschoenen	  die	  zichtbaar	  buiten	  zijn	  gebruikt	  of	  

sportschoenen	  die	  strepen	  achterlaten.	  
6.	   Leden	  zijn	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  de	  bekostiging	  van	  hun	  wedstrijdkleding,	  waarbij	  zij	  zich	  

dienen	  te	  conformeren	  aan	  de	  binnen	  de	  vereniging	  opgestelde	  regels	  ten	  aanzien	  van	  
collectieve	  aanschaf,	  uitgave,	  inname	  en	  bekostiging,	  welke	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  reglement	  
wedstrijdkleding	  van	  de	  vereniging.	  

7.	   Leden	  zijn	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  wassen	  en	  reinigen	  van	  de	  eigen	  kleding,	  voor	  zover	  
hierover	  binnen	  het	  team	  geen	  andere	  afspraken	  zijn	  gemaakt.	  

	  
Interne	  communicatie	  
Artikel	  37	  
1.	   De	  vereniging	  kent	  de	  volgende	  interne	  communicatiemiddelen:	  
	   a.	   de	  website;	  
	   b.	   de	  wekelijkse	  nieuwsbrief	  (tijdens	  competitieperiode);	  
	   c.	   email.	  
2.	   De	  inhoud	  en	  strekking	  van	  de	  op	  de	  website	  en	  in	  de	  nieuwsbrief	  opgenomen	  artikelen	  mogen	  

het	  belang	  van	  de	  vereniging	  niet	  schaden.	  Hierop	  zal	  door	  de	  coördinator	  communicatie	  en	  PR	  
worden	  toegezien.	  

3.	   De	  website	  kent	  een	  wervende	  en	  informatieve	  functie.	  
	   De	  website	  wordt	  ontwikkeld	  en	  onderhouden	  door	  de	  webmaster,	  onder	  auspiciën	  van	  de	  

coördinator	  communicatie	  en	  PR.	  
4.	   De	  nieuwsbrief	  kent	  een	  informatief	  karakter.	  
	   De	  nieuwsbrief	  wordt	  samengesteld	  door	  de	  nieuwsbriefredactie,	  onder	  auspiciën	  van	  de	  

coördinator	  communicatie	  en	  PR.	  
5.	   Binnen	  de	  vereniging	  geldt	  e-‐mail	  als	  een	  officieel	  communicatiemiddel.	  
	   Uit	  milieuoverwegingen	  en	  besparing	  van	  kosten	  zal	  communicatie	  met	  de	  leden	  zoveel	  mogelijk	  

digitaal	  verlopen.	  Ook	  de	  convocatie	  voor	  algemene	  vergaderingen	  en	  de	  bijbehorende	  stukken	  
zullen	  digitaal	  aan	  de	  leden	  worden	  verzonden.	  

	  
Sponsoring	  
Artikel	  38	  
1.	   Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  sponsorovereenkomsten	  aan	  te	  gaan.	  
2.	   Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  aanvullende	  richtlijnen	  vast	  te	  stellen	  om	  aan	  de	  verplichtingen	  welke	  uit	  

deze	  sponsorovereenkomsten	  voortvloeien	  te	  kunnen	  voldoen.	  
	  
Opleiding	  
Artikel	  39	  
1.	   Het	  bestuur	  kan	  leden	  die	  een	  verenigingsfunctie	  bekleden	  of	  gaan	  bekleden	  verzoeken	  hiertoe	  

een	  relevante	  opleiding	  of	  cursus	  te	  volgen.	  
2.	   Van	  opleidingen	  en	  cursussen	  die	  op	  verzoek	  van	  het	  bestuur	  door	  de	  leden	  worden	  gevolgd	  

komen	  alle	  kosten	  voor	  rekening	  van	  de	  vereniging.	  Onder	  deze	  kosten	  vallen:	  
	   a.	   cursuskosten;	  
	   b.	   kosten	  van	  leermiddelen	  als	  boeken	  en	  handleidingen;	  
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	   c.	   reiskosten	  openbaar	  vervoer	  of	  bij	  gebruik	  van	  eigen	  auto	  een	  door	  het	  bestuur	  vast	  te	  
stellen	  kilometervergoeding;	  

	   d.	   overige	  kosten,	  dit	  ter	  beoordeling	  aan	  het	  bestuur.	  
3.	   Leden	  die	  een	  verenigingsfunctie	  bekleden	  of	  gaan	  bekleden	  kunnen	  het	  bestuur	  verzoeken	  

hiertoe	  een	  opleiding	  of	  cursus	  te	  mogen	  volgen.	  
4.	  	   Het	  Bestuur	  is	  bij	  opleidingstrajecten	  bevoegd	  met	  cursisten	  afspraken	  te	  maken	  over	  de	  

minimum	  duur	  van	  de	  verenigingsfunctie	  en/of	  (gedeeltelijke)	  terugbetaling	  van	  de	  
opleidingskosten	  bij	  voortijdige	  opzegging	  door	  het	  lid.	  

	  
Verzekering	  
Artikel	  40	  
1.	   De	  vereniging	  verzekert	  zich	  tegen	  schade	  aan	  derden.	  De	  polisvoorwaarden	  en	  dekking	  van	  deze	  

verzekering	  wordt	  via	  de	  website	  van	  de	  vereniging	  aan	  de	  leden	  bekendgemaakt.	  
2.	   Vrijwilligers	  zijn	  voor	  de	  duur	  van	  de	  betreffende	  verzekering	  verzekerd	  via	  de	  door	  de	  gemeente	  

Kapelle	  centraal	  afgesloten	  vrijwilligersverzekering.	  De	  polisvoorwaarden	  en	  dekking	  van	  deze	  
verzekering	  wordt	  via	  de	  website	  van	  de	  vereniging	  aan	  de	  leden	  bekendgemaakt.	  

3.	   De	  vereniging	  accepteert	  geen	  enkele	  buitenwettelijke	  aansprakelijkheid	  voor	  schade	  die	  leden	  
mogelijk	  zullen	  kunnen	  lijden	  door	  deelname	  aan	  trainingen,	  wedstrijden	  of	  andere	  door	  de	  
vereniging	  georganiseerde	  activiteiten,	  noch	  door	  het	  reizen	  naar	  de	  locaties	  waar	  deze	  
plaatsvinden.	  	  

	  
Representatie	  
Artikel	  41	  
1.	   Bij	  onderstaande	  gebeurtenissen	  worden	  namens	  de	  vereniging,	  indien	  de	  secretaris	  hiervan	  

tijdig	  kennis	  heeft	  kunnen	  nemen,	  een	  door	  het	  bestuur	  te	  bepalen	  attentie	  verstrekt:	  
	   a.	   huwelijk	  van	  een	  lid;	  
	   b.	   geboorte	  zoon/dochter	  van	  een	  lid:	  
	   c.	   tijdens	  ziekte	  of	  blessure,	  bij	  thuisverblijf	  na	  minimaal	  4	  weken	  ziekteduur;	  
	   d.	   tijdens	  ziekte	  of	  blessure,	  na	  een	  verblijf	  in	  het	  ziekenhuis	  van	  minimaal	  1	  week;	  
	   e.	   bij	  overlijden	  van	  een	  lid,	  zijn/haar	  echtgeno(o)t(e)	  of	  kind;	  
	   f.	   bij	  het	  25-‐	  of	  50-‐jarig	  huwelijksjubileum	  van	  een	  lid;	  
	   g.	   bij	  het	  12	  ½,	  25-‐,	  40-‐	  of	  50-‐jarige	  verenigingsjubileum	  van	  een	  lid;	  
	   h.	   overige	  representaties	  en	  attenties	  te	  bepalen	  door	  het	  bestuur.	  
2.	   Bij	  overlijden	  van	  een	  lid,	  zijn/haar	  echtgeno(o)t(e)	  of	  kind	  treedt	  het	  rouwprotocol	  van	  de	  

Nevobo	  in	  werking.	  
	  
Onkostenvergoedingen	  
Artikel	  42	  
1.	   Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  aan	  individuele	  competitie	  spelende	  leden	  een	  

onkostenvergoeding	  toe	  te	  kennen	  (reis-‐	  en	  verblijfkosten).	  
2.	   Het	  Bestuur	  kan	  aan	  diegene	  die	  een	  verenigingsfunctie	  vervullen	  een	  onkostenvergoeding	  

toekennen.	  De	  hoogte	  van	  deze	  vergoeding	  wordt	  jaarlijks	  door	  het	  Bestuur	  bepaald.	  
	  
Wijziging	  van	  het	  huishoudelijk	  reglement	  
Artikel	  43	  
1.	   Het	  huishoudelijk	  reglement	  kan	  slechts	  gewijzigd	  worden	  door	  een	  besluit	  van	  de	  algemene	  

vergadering,	  waartoe	  werd	  opgeroepen	  met	  de	  mededeling	  dat	  aldaar	  wijziging	  van	  het	  
huishoudelijk	  reglement	  zal	  worden	  voorgesteld.	  

	   De	  termijn	  voor	  oproeping	  tot	  een	  zodanige	  vergadering	  moet	  tenminste	  14	  dagen	  bedragen.	  
2.	   Tenminste	  14	  dagen	  voor	  de	  vergadering	  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	  tot	  na	  afloop	  van	  de	  dag	  waarop	  de	  vergadering	  wordt	  
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gehouden.	  Bovendien	  wordt	  de	  voorgestelde	  wijziging	  van	  het	  huishoudelijk	  reglement	  
tenminste	  14	  dagen	  voor	  de	  vergadering	  in	  het	  cluborgaan	  gepubliceerd	  en/of	  een	  afschrift	  
hiervan	  aan	  alle	  leden	  toegezonden.	  

3.	   Een	  besluit	  tot	  wijziging	  van	  het	  huishoudelijk	  reglement	  wordt	  genomen	  bij	  meerderheid	  van	  
stemmen.	  

	  
Slotbepalingen	  
Artikel	  44	  
1.	   Ieder	  lid	  en	  verenigingsorgaan	  dient	  zich	  te	  houden	  aan	  de	  bepalingen	  van	  dit	  reglement.	  
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	  het	  verschijnen	  in	  het	  verenigingsorgaan	  waarin	  de	  tekst	  van	  het	  reglement	  is	  
opgenomen.	  

	   Aldus	  vastgesteld	  in	  de	  algemene	  vergadering	  van	  de	  vereniging	  de	  dato	  28-‐06-‐2012.	  
3.	   In	  gevallen	  waarin	  de	  statuten	  of	  dit	  huishoudelijk	  reglement	  niet	  voorziet,	  beslist	  het	  bestuur	  

van	  de	  vereniging.	  
	  


