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Hoofdstuk 1 Algemeen 
Artikel 1: Vestiging 
De voetbalvereniging AFC Quick 1890, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte 
opgericht op 1 oktober 1890 en is gevestigd op sportpark Dorrestein, aan de 
Dorresteinsesteeg 6 te Amersfoort. 

Artikel 2: Verenigingsjaar (seizoen) 
Het verenigingsjaar vangt aan op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni daaropvolgend. 

Artikel 3: Tenue 
1. De kleuren van de vereniging zijn rood en zwart.  
2. Het thuis-speel tenue bestaat uit een rood shirt, zwarte broek en rood-zwart 

gestreepte kousen. 

Artikel 4: Verenigingsinformatie 
1. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 

statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en opnieuw zijn 
vastgesteld bij notariële akte op 7 december 1999. 

2. De vereniging maakt gebruik van een website en een of meerdere applicaties, o.a. 
Sportlink. 

3. De op de website en applicaties opgenomen besluiten en/of mededelingen van het 
bestuur zijn bindend vanaf het moment van publicatie. 

Hoofdstuk 2 Leden, donateurs en sponsors 
Artikel 5: Leden 

1. Leden zijn natuurlijke personen en worden onderscheiden in senioren, junioren en 
pupillen: 
A. Senioren zijn leden die bij de start van het seizoen 18 jaar of ouder zijn; 
B. Junioren zijn leden die bij de start van het seizoen 12 jaar of ouder zijn, maar 

onder de leeftijd van 18 jaar; 
C. Pupillen zijn leden die tenminste 6 jaar zijn, maar onder de leeftijd van 12 jaar; 
D. Kabouters zijn leden onder de leeftijd van 6 jaar. 

2. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die, op grond van hun bijzondere 
verdiensten voor de vereniging, door het bestuur als zodanig zijn benoemd.  

3. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene 
Ledenvergadering met tenminste 4/5 van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd. 

4. Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie; zij 
hebben wel alle rechten van de leden. 

5. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die periodiek een donatie aan de 
vereniging geven. 

6. Sponsors zijn natuurlijke- of rechtspersonen die op basis van een met hen gesloten 
overeenkomst in geld of in natura aan de vereniging betalen. 

Artikel 6: Aanmelden en toelaten van leden 
1. De vereniging stelt hetzij op de website van de vereniging, dan wel op een 

aangewezen applicatie, een format beschikbaar voor de aanvraag van het 
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lidmaatschap. In geval van minderjarigen zal door de wettelijke vertegenwoordiger op 
die aanvraag moeten worden verklaard geen bezwaar te hebben tegen het 
lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te zullen nakomen. 

2. Het bestuur of een daartoe aangewezen functionaris beslist zo spoedig mogelijk op 
aanvragen om het lidmaatschap en deelt zijn beslissing per mail of per brief mee aan 
de aanvrager, dan wel aan de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.  

3. Na betaling van het inschrijfgeld en de afgifte van een incasso-machtiging ten 
behoeve van de contributie en de jaarlijkse bijdrage voor bar- en 
schoonmaakdiensten, wordt het lidmaatschap van kracht en worden de relevante 
gegevens van het lid in de ledenlijst opgenomen. 

4. De vereniging draagt zorg voor de aanmelding van leden bij de KNVB. 
5. Het bestuur kan een ledenstop uitvaardigen voor een bepaalde tijd of voor bepaalde 

leeftijdscategorieën. Daarvan wordt mededeling gedaan op de website en op de 
aangewezen applicatie, onder vermelding van de reden voor dat besluit.  

6. Indien ondersteuning Jeugdsportfond noodzakelijk is, dienen de ouders of opvoeders 
zelf de aanvraag in te dienen bij JeugdSportFonds. Na acceptatie door 
JeugdSportFonds, is er sprake van lidmaatschap. 

Artikel 7: Einde van het lidmaatschap 
1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan uitsluitend schriftelijk en voor 15 

juni bij het bestuur of een daartoe aangewezen functionaris worden ingediend.   
2. Ingeval een opzegging van lidmaatschap niet tijdig en schriftelijk wordt ingediend, 

blijven de financiële verplichtingen van het lid in stand. 
3. Een royement gaat onmiddellijk bij bestuursbesluit in, waarbij de financiële 

verplichtingen van het lid voor het lopende seizoen van kracht blijven. 

 Artikel 8: Contributies en bijdragen 
1. Contributies en bijdragen worden door het bestuur vastgesteld en bekend gemaakt 

op de website van de vereniging. 
2. Ereleden en leden van verdiensten mogen contributie betalen dan wel een financiële 

bijdrage leveren. 
3. De verschuldigde contributies en andere bijdragen worden in vier termijnen geïnd via 

automatische incasso. In specifieke gevallen kan de penningmeester in overleg een 
afwijkende betalingsregeling treffen. 

4. Indien niet kan worden geïnd, volgt een betalingsherinnering en indien dan nog niet 
kan worden geïnd, volgt een verhoging van de contributie met een bedrag van 
€50,00, onverminderd het recht van de vereniging om in rechte tot inning over te 
gaan. 

5. De jaarlijkse bijdrage voor vrijwilligerscontributie (artikel 9) is per gezin eenmaal 
verschuldigd. 

6. Leden die na 1 januari van enig jaar toetreden zijn over het lopende verenigingsjaar 
50% van de contributie verschuldigd, plus de vaste jaarlijkse toeslag voor 
vrijwilligerscontributie, plus de kosten voor het lidmaatschap van de KNVB. 

Artikel 9: Vrijwilligerscontributie  
1. Ter voorkoming van zeer hoge kosten en tot bevordering van de continuïteit van alle 

vrijwillige taken en functies zijn leden verplicht om een jaarlijkse toeslag op de 
contributie te betalen voor vrijwilligerscontributie (uitwerking van vrijwilligersbeleid) . 
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2. Leden kunnen zelf deze vrijwilligerscontributie terugverdienen door diensten te 
verrichten en zich daarvoor aan te melden bij een commissie (zie artikel 17). 

3. De contactpersoon van de vrijwilligerscommissie bepaalt voor welke functies en 
taken diensten kunnen worden uitgevoerd.  

4. Gewerkte uren moeten worden genoteerd door de administratie die de 
vrijwilligerscommissie beschikbaar stelt aan een commissie. Na controle wordt de 
betaalde vrijwilligerscontributie teruggestort.  

5. Het bestuur stelt voorafgaand aan een nieuw seizoen de hoogte van deze bijdrage 
vast en publiceert deze op de website. 

Artikel 10: Overige verplichtingen van leden 
1. De door de KNVB aan de vereniging in rekening gebrachte kosten van 

strafonderzoek en boetes ter zake misdragingen van leden gedurende trainingen of 
wedstrijden, worden door het Bestuur op de betreffende leden verhaald. 

2. Het Bestuur onderzoekt deze cases en kan op basis van redelijkheid en billijkheid 
besluiten om deze kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Vereniging te 
laten. 

3. Leden dienen ervoor te zorgen dat gebruikte voorzieningen in schone/frisse staat 
worden achtergelaten. Aanwijzingen ter zake van trainers, teamleiders en/of van 
paviljoenmedewerkers dienen te worden opgevolgd. 

4. Ieder die door schuld, nalatigheid of gebrek aan zorg eigendommen van de 
Vereniging beschadigt, verwaarloost, vernietigt of de Vereniging anderszins schade 
berokkent, is verplicht deze schade op eerste aanschrijven van het bestuur te 
vergoeden binnen de daarvoor gestelde termijn. 

5. Een lid in de leeftijd boven 12 jaar, dat verhinderd is een wedstrijd waarvoor hij is 
ingedeeld te spelen stelt hiervan de trainer en/of de wedstrijdsecretaris van het 
betreffende elftal in kennis. De Jeugd Commissie / Technische Commissie kan 
hiervoor nadere regels vaststellen. 

6. Afwezigheid bij wedstrijden, te laat afmelden of afmelden zonder redelijke grond, kan 
uitsluiting voor een of meerdere wedstrijden tot gevolg hebben. 

7. Leden hebben de plicht om het bestuur in kennis te stellen van adreswijzigingen en 
wijziging van andere voor de vereniging relevante gegevens. 

8. Leden hebben de verplichting tot het betalen van de contributie en door het bestuur 
vastgestelde toeslagen. 

9. Leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals 
van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven 
richtlijnen, naast de voorschriften van de KNVB. 

Artikel 11: Overige rechten van leden 
1. Bij toetreding als lid wordt een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk 

reglement overhandigd. 
2. Leden hebben conform de Statuten het recht om deel te nemen aan stemmingen in 

de ledenvergaderingen. 
3. Leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor 

zover niet anders door het bestuur is bepaald. 
4. Leden 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 
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onderzoeken en over het resultaat daarvan bericht te geven aan het lid, die het 
voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

5. Leden hebben het recht deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde 
evenementen. 

6. Leden mogen gebruik maken van de accommodatie (het paviljoen en de velden) 
binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen. 

7. Leden mogen in elftalverband een sponsor contracteren binnen de door de KNVB 
vastgestelde regels en onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur. 

8. Het tenue en de kleuren mogen niet afwijken van de verenigingskleuren en de naam 
van sponsor(en) mag slechts op door het bestuur aangewezen plaatsen op de 
clubkleding worden aangebracht. 

Hoofdstuk 3: Bestuur 
Artikel 12: Samenstelling 

1. Tenminste drie leden van het bestuur wordt gekozen door de Algemene 
Ledenvergadering en moeten meerderjarig zijn. Dit betreft de voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 

2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden en kan zich laten bijstaan door 
benoemde commissies. Indien noodzakelijk kan de voorzitter bij een even aantal 
dubbelstemrecht krijgen, zodat het oneven aantal voor besluitvorming is 
georganiseerd.  

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks 
Bestuur van de Vereniging. 

4. Het bestuur kiest in overleg voor de overige portefeuilleverdeling. 
5. Bestuurlijke functies kunnen gecombineerd worden. 

Artikel 13: Benoeming en aftreden 
1. Leden van het bestuur kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door de 

Algemene Ledenvergadering. Zij worden in functie gekozen door de Algemene 
Ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen. 

2. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn terstond 
herkiesbaar. 

3. Verkiezing van bestuursleden ter voorziening in functies die door aftreding 
beschikbaar komen, geschiedt in de Algemene Ledenvergadering die tegen het einde 
van een kalenderjaar wordt gehouden uit en door stemgerechtigde leden. 

4. In voorkomende gevallen besluit het zittende bestuur over de tijdelijke invulling van 
een vacature tot aan de hiervoor genoemde Algemene Ledenvergadering. 

Artikel 14: Bevoegdheden en taken van het bestuur 
1. Het bestuur heeft tot taak om de verenigingsbelangen in de ruimste zin te behartigen, 

met inachtneming van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
2. Het bestuur bepaalt het beleid, geeft leiding aan en coördineert de werkzaamheden 

binnen de vereniging en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de 
Algemene Ledenvergadering. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen, ontslag en schorsing van personen 
werkzaam ten behoeve van de vereniging. 
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4. Het bestuur is bevoegd tot het doen van investeringen voor zover die een bedrag van 
€ 20.000,00 niet te boeven gaan. Voor hogere bedragen is een besluit van de 
Algemene Ledenvergadering vereist. 

5. Het bestuur draagt zorg voor een adequate verzekeringsportefeuille ten behoeve van 
de vereniging. 

6. Het bestuur representeert de vereniging en verstrekt attenties namens de vereniging. 
7. Het dagelijks bestuur behandelt zaken die direct een oplossing/beslissing vragen en 

kan daarbij andere bestuur- en /of commissieleden betrekken. 
8. Het dagelijks bestuur legt over zijn beslissingen verantwoording af in de 

eerstvolgende vergadering van het bestuur. 
9. Bestuursleden zijn bevoegd om vergaderingen van commissies bij te wonen. 
10. Het bestuur vergadert eenmaal per maand volgens een vastgesteld rooster, met 

uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur 
als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dat wensen. 

11. Een verzoek tot vergaderen dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering 
in bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van 
bestuursleden binnen een week moet worden belegd. 

12. Een bestuursvergadering is bevoegd te besluiten als de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over 
zaken mondeling kan worden gestemd. Bij het staken van stemmen is de stem van 
de voorzitter doorslaggevend. 

Artikel 15: Taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden  
1. De voorzitter 
• Geeft leiding aan de vereniging en aan de vergaderingen van de Algemene 

Ledenvergadering en van het bestuur en stelt daarin de orde vast 
• Coördineert de werkzaamheden van het bestuur, en is eindverantwoordelijk bij 

incidenten bij de senioren.  
• Stimuleert het verenigingsleven 
• Draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en 

besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering 
• Is de officiële woordvoerder van de vereniging, tenzij hij deze taak geheel of 

gedeeltelijk aan een ander heeft overgedragen. 

2. De secretaris 
• Voert de administratie van de vereniging of -indien gedelegeerd- houdt daarop 

toezicht 
• Draagt zorg voor het notuleren van vergaderingen binnen de vereniging en verzorgt 

en beheert presentielijsten 
• Ondertekent tezamen met de voorzitter -of een aangewezen vervanger daarvan de 

uitgaande stukken van de vereniging 
• Draagt zorg voor het bijhouden van de ledenlijst en verzorgt publicaties daaromtrent 

op de website of app’s van de vereniging 
• Draagt zorg voor een Vertrouwenspersoon binnen de vereniging.  
• Draagt zorg voor het bijhouden van de postbus en het archief van de vereniging 
• Stelt ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering die jaarlijks in december wordt 

gehouden een jaarverslag op  
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3. De penningmeester 
• Beheert de geldmiddelen van de vereniging en is daarvoor persoonlijk 

verantwoordelijk 
• Draagt zorg voor de inning van contributies, sponsorbijdragen, entreegelden, 

subsidies en andere bijdragen 
• Bewaakt de financiële aspecten van gesloten overeenkomsten met zowel natuurlijke- 

als rechtspersonen 
• Is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging  
• Draagt (periodiek) of op verzoek van het bestuur of van de algemene 

ledenvergadering zorg voor financieel inzicht en overzicht 
• Stelt jaarlijks in oktober een financieel verslag op over het afgelopen verenigingsjaar, 

ten behoeve van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering 
• Stelt jaarlijks in oktober een ontwerpbegroting op voor het komende verenigingsjaar, 

e.e.a. ter goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering 
• Stelt de kascommissie in de gelegenheid om zijn financieel onderzoek adequaat uit te 

voeren en is daarbij behulpzaam 

4. Overige bestuursleden 
• Het bestuur bepaalt in onderling overleg de taken die de andere bestuursleden 

hebben te verrichten. Deze laatsten zijn gehouden hun taken op een zorgvuldige 
wijze te verrichten. 

5. Bekendmaking 
• De secretaris draagt zorg voor de vermelding van de bestuursleden en hun taken op 

de website en de app’s van de vereniging. 

Artikel 16: Bestuursvergaderingen 
1. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per zes weken volgens een 

overeengekomen rooster. Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal per drie weken.  
2. Tevens vergadert het bestuur buiten deze tijdstippen wanneer de voorzitter of 

tenminste twee bestuursleden dit noodzakelijk achten. 
3. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen geleid door de 

plaatsvervangend voorzitter en bij afwezigheid daarvan door het langstzittende 
aanwezige bestuurslid. 

4. Het bestuur is niet tot enig besluit bevoegd als niet tenminste de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is, tenzij afwezige bestuursleden een stemverklaring hebben 
afgegeven aan de voorzitter. 

5. In dringende gevallen kan van het bepaalde van het voorgaande lid worden 
afgeweken, in die gevallen is het dagelijks bestuur van de vereniging bevoegd. 

Artikel 17: Commissies 
1. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taken laten bijstaan door commissies, 

waaraan bepaalde taken worden opgedragen. 
2. De commissies bestaan uit tenminste drie door het bestuur benoemde leden en zijn 

verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
3. De commissies benoemen uit hun midden een commissievoorzitter. 
4. Voorzitters van de commissies zijn tevens plaatsvervangende leden van het bestuur.  
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1. Technische commissie 
• Adviseert het bestuur over voetbaltechnische zaken van de vereniging. 
• Maakt voorstellen voor het te voeren voetbalbeleid, zowel ten aanzien van de 

senioren als ten aanzien van de jeugd, en draagt zorg voor de uitvoering van 
betreffende besluiten van het bestuur. 

2. Sponsor commissie  
• Adviseert het bestuur over het sponsorbeleid en draagt zorg voor de uitvoering van 

betreffende besluiten van het bestuur.  
• De sponsorcommissie adviseert ook de Triple A en de Club van 100.  

3. Communicatiecommissie  
• Deze commissie draagt zorg voor uniforme en eenduidige externe en interne 

communicatie vanuit de overige commissies.  
 

4. Evenementen commissie  
• Deze commissie organiseert in afstemming met het bestuur feestavonden, 

vrijwilligersbijeenkomsten en (bijzondere) jaarlijkse evenementen, e.e.a. ter bevordering 
van het verenigingsleven. 
 

5. Reüniecommissie  
• Deze commissie draagt zorg voor de jaarlijkse bijeenkomst van reünisten. 

 
6. Sportparkbeheer: paviljoen en terreinen  
• Adviseert het bestuur over gebruik, onderhoud en exploitatie vande velden en de 

materialen van de vereniging. 
• Geeft leiding aan de terreinmedewerkers en houdt daarop toezicht. 

7. Paviljoenbeheer commissies 
• Adviseert het bestuur over gebruik, onderhoud en exploitatie van het paviljoen 
• Geeft leiding aan de paviljoenmedewerkers en houdt daarop toezicht. 
• Draagt zorg voor de in- en verkoop en zorgt voor een goede administratieve 

verwerking daarvan, 
• Ieder kwartaal wordt door deze commissie een cijfermatig overzicht opgesteld ten 

behoeve van het bestuur. 
• Stelt jaarlijks een begroting op van lasten en baten voor de aanvang van het nieuwe 

seizoen. 

8. Materiaalbeheer  
• Adviseert het bestuur over gebruik, onderhoud en exploitatie van de materialen van 

de vereniging. 
• Draagt zorg voor de in- en verkoop en zorgt voor een goede administratieve 

verwerking daarvan, 
• Ieder kwartaal wordt door deze commissie een cijfermatig overzicht opgesteld ten 

behoeve van het bestuur. 
• Stelt jaarlijks een begroting op van lasten en baten voor de aanvang van het nieuwe 

seizoen. 
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9. Barcommissie  
• Deze commissie draagt zorg voor de bardiensten door de week en op zaterdag en 

zondag. 
 

10. Tafeldienstcommissie  
• Deze commissie draagt zorg voor de tafeldiensten op zaterdag en zondag. 

 
11. Toernooicommissie  
• Deze commissie draagt zorg voor communicatie en verdeling van in- en uittoernooien. 

 
Artikel 18: Kascommissie 

1. Leden van de kascommissie worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen 
op voordracht van het bestuur, voor een periode van twee jaar.  

2. In het geval van aftreden van een lid neemt een plaatsvervangend lid van deze 
commissie deze plaats in tot de datum waarop het afgetreden lid statutair zou 
aftreden. 

3. Leden van deze commissie zijn niet terstond na aftreden herkiesbaar. 
4. De commissie bestaat uit tenminste drie leden.  
5. De commissie maakt een rooster van aan- en aftreden en iedere twee jaar treedt het 

oudste lid van deze commissie af in de Algemene Ledenvergadering van juni/juli. 
6. Een van de plaatsvervangende leden wordt door het bestuur voorgedragen als 

vervanger van het afgetreden lid. 
7. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 
8. De commissie houdt toezicht op het beleid en beheer van de penningmeester. 

Daartoe controleert hij tenminste eenmaal per jaar de gevoerde (financiële) 
administratie. 

9. De commissie brengt van zijn bevindingen verslag uit aan het bestuur. 
10. De commissie kan aan het bestuur adviseren om aan de penningmeester decharge 

te verlenen wegens zijn beheer en brengt daartoe een voorstel uit ten behoeve van 
besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering. 

11. De commissie is bevoegd om het bestuur te adviseren over het financiële beleid 
binnen de vereniging. 

Artikel 19: Geldmiddelen 
1. Het bestuur beslist over de inzet van alle beschikbare financiële middelen, op basis 

van de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting. 
2. Het bestuur is bevoegd om noodzakelijk gemaakte kosten voor verblijf en vervoer te 

vergoeden (bestuursleden, trainers, verzorgers en leden), zulks conform de daarvoor 
door de KNVB opgestelde regels. 

Artikel 20: Wedstrijden 
1. De spelers zullen op een door de jeugd commissie / technische commissie, in overleg 

met het bestuur en de trainers, te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een 
van de teams in kennis worden gesteld. 

2. Bij verhindering is iedere speler verplicht dit onder opgaaf van redenen te melden aan 
de leider van het betreffende team. 
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3. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen 
door de jeugd commissie / technische commissie of trainer. 

4. De leider is eerstverantwoordelijke voor het gebeuren van en rond de wedstrijd. Hij 
rapporteert onregelmatigheden aan de jeugd commissie / technische commissie. 

5. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te 
verschijnen. 

6. Spelers van een team zijn gehouden om aanwijzingen van de 
trainer/leider/aanvoerder op te volgen. 

7. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de 
vereniging te doen inschrijven als deelnemer aan door derden georganiseerde 
wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend. 

8. Van het behalen van prijzen, titels door een elftal of leden, die de vereniging op enige 
wedstrijd vertegenwoordigen, wordt melding gemaakt op de website en de app’s van 
de vereniging. 

9. Bedoelde prijzen zijn eigendom van de vereniging en komen daaraan ten goede. 

Artikel 21: Werkverhoudingen  
1. In die gevallen dat niet met een vrijwilligersvergoeding kan worden volstaan, volgt 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De vereniging draagt zorg voor de 
afdracht van belastingen en premies over de te betalen lonen. 

2. In gevallen waarin kan worden gewerkt op basis van een vrijwilligersvergoeding, volgt 
een vrijwilligersovereenkomst.  

3. De hiervoor genoemde overeenkomsten worden door de verenigings-administratie 
beheerd. 

4. Van werknemers en vrijwilligers moeten bij het aangaan van de genoemde 
overeenkomsten een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Deze wordt aan de 
overeenkomst gehecht. 

5. De vereniging heeft een vertrouwenspersoon beschikbaar. De naam en het 
telefoonnummer van deze persoon staan vermeld op de website en de app’s van de 
vereniging. 

Artikel 22: Aansprakelijkheid van de leden 
1. Leden zijn aansprakelijk voor door hen aan de eigendommen van de vereniging 

toegebrachte schade. 
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de 

KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 23: Publicaties en Public Relations 
1. De vereniging heeft een website en mobiele applicaties. De redactie valt onder de 

verantwoordelijkheid van de secretaris van de vereniging die zich daartoe door 
derden kan laten bijstaan. 

2. Publicaties op deze informatiekanalen mogen de belangen van de vereniging niet 
schaden. 

Artikel 24: Omgeving 
1. Leden, werknemers en vrijwilligers zijn gehouden om overlast voor de omgeving van 

de terreinen van de vereniging zoveel als mogelijk is te beperken. 
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2. Aan het gebruik van de veldverlichting kunnen door het bestuur regels worden 
gesteld die moeten voorkomen dat hinderlijke uit- en instraling plaats vindt. 

3. Gebruikers van de voorzieningen van de vereniging dienen zich aan deze regels te 
onderwerpen. 

4. De in het tweede lid bedoelde regels worden gepubliceerd op de website en de via 
app’s van de vereniging. 

Artikel 25: Gebruik van eigendommen van de vereniging 
• De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke 

aard dan ook, van leden en derden in de gebouwen en op de velden van de 
vereniging aanwezig. 

• In gevallen waarin de vereniging sleutels, kledingstukken en/of sportartikelen 
verstrekt, dient daarmee zorgvuldig te worden omgegaan. 

• Op eerste verzoek van het bestuur dienen deze zaken in goede staat te worden 
ingeleverd. 

• Ingeval gebruikers van de hier bedoelde goederen in gebreke blijven kan het bestuur 
de materiële schade op de gebruikers ervan verhalen. 

Artikel 26: Sancties 
1. Het bestuur kan leden en vrijwilligers schorsen in gevallen waarin sprake is van 

maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. 
2. Na hoor- en wederhoor omtrent dat gedrag kan het bestuur leden royeren. 
3. Na hoor- en wederhoor omtrent dat gedrag kan het bestuur werknemers en 

vrijwilligers ontslaan. 
4. In de hier bedoelde gevallen eindigen per de royements- of ontslagdatum de 

verplichtingen van de vereniging ten opzichte van de betrokkenen. 

Artikel 27: Slotbepalingen 
1. Elk lid wordt geacht zich te houden aan de bepalingen van de statuten en van het 

huishoudelijk reglement. 
2. Een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement is voor leden bij 

de administratie verkrijgbaar. 
3. Een besluit tot wijziging van dit reglement treedt in werking direct na goedkeuring 

ervan door de Algemene Ledenvergadering. 
4. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van deze besluiten op de website en via app’s 

van de vereniging. 
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of dat daaruit geschillen ontstaan, 

beslist het bestuur. 

Artikel 28: Geldigheid Huishoudelijk reglement 
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag nadat het is vastgesteld in de 

Algemene Ledenvergadering. 
2. Dit huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de 

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

3. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van een wijziging van het huishoudelijk 
reglement op de website en via app’s van de vereniging. 
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