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Artikel 1 Verenigingsjaar. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 Juni t/m 31 Mei 

Artikel 2 Doel en middelen. 

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het voetbalspel volgens 
richtlijnen door de K.N.V.B. 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en het spelen van 
wedstrijden en deelname aan toernooien. 

Artikel 3 Leden. 

1. De vereniging kent: 
a. Gewone leden: 

i. veteranen 
ii. senioren 

iii. junioren vanaf 16 jaar 
b. Jeugdleden:  

i. junioren van 12 tot 16 jaar 
ii. pupillen van 6 tot 12 jaar 

iii. Mini’s 
c. Donateurs en Sponsoren 

Jeugdleden en donateurs hebben geen andere rechten dan die welke hun bij of krachtens de 
statuten zijn toegekend en opgelegd. 

Artikel 4 Lidmaatschap.  

1. Het lidmaatschap wordt verkregen door besluit van toelating door het bestuur. 
2. Aanmelding geschiedt bij de ledenadministratie van de vereniging. 
3. Men wordt lid voor tenminste 1 seizoen. 
4. Het lidmaatschap vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand 

van aanmelding. 
5. Vanaf deze datum is men contributie verschuldigd. Bij aanmelding voor 31 december 

is 100 % van de contributie verschuldigd. Bij aanmelding na 1 januari is 50 % van de 
contributie verschuldigd. 

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap. 

1. Door schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie.  
2. Bij overlijden. 
3. Bij royement (te bekrachtigen door het bestuur). 
4. Door opzegging namens de vereniging, (door het bestuur) 
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Artikel 6 Opzeggen lidmaatschap 

1. Het opzeggen van het lidmaatschap, dient voor 31 mei van het spelende seizoen 
schriftelijk aan de ledenadministratie verenigingssecretariaat te geschieden. Na 
ontvangst van uw uitschrijving, ontvangt u van de ledenadministratie een schriftelijke 
bevestiging dat u uitgeschreven bent bij Forza-Almere. 

2. Indien u nog enige uitstaande betalingen heeft openstaan bij Forza-Almere, wordt uw 
account bij de KNVB geblokkeerd waardoor u zich eventueel niet kan overschrijven 
naar een andere vereniging. 

3. Tussentijds opzegging is mogelijk mits men de gestelde termijn uit sub 1 respecteert, 
de resterende contributie zal niet gestorneerd worden. 

4. Vanaf 1 juni van het lopende jaar blijft u automatisch lid van Forza-Almere en bent u 
de volledige contributie verschuldigd. 

Artikel 7 Opzegging namens vereniging 

Opzegging namens de vereniging geschiedt op voorstel van het verenigingsbestuur  
Aanleiding hiertoe kan zijn: 

1. Dat een lid, aan de eisen en verplichtingen vastgelegd bij statuten en huishoudelijk 
reglement, niet meer voldoet. 

2. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden, het lidmaatschap 
te laten voortduren. 

Artikel 8 Royement 

Royement geschiedt op voorstel van het verenigingsbestuur. Aanleiding hiertoe kan zijn: 

1. Gedragingen, die de goede naam van de vereniging kunnen schaden. 
2. Het voortdurend in strijd handelen met de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de vereniging, 
3. Indien men de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
4. Obstructie tegen trainers of officials, waardoor dezen in de uitvoering van hun taak 

worden gehinderd.  

Artikel 9 .Rechten en verplichtingen bij royement of opzegging namens de 
vereniging 

Het betrokken lid krijgt de gelegenheid zich, na kennisgeving, binnen een maand schriftelijk 
te verdedigen.  Het lid wordt daartoe ten spoedigste door het bestuur schriftelijk van het 
besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 
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ArtikeI 10 Contributie 

1. De gewone- en jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van de contributie. De 
contributie dient voldaan te zijn binnen de gestelde betalingstermijn van de 
factuurdatum. 

2. Bij het niet voldoen van de contributie, zal het bestuur de contributievordering uit 
handen geven aan een incassobureau. De daaruit vloeide incassokosten zijn geheel 
voor rekening van het lid. 

3. Het bestuur is bevoegd, in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 
de contributie te verlenen. 

Artikel 11 Rechten en verplichtingen. 

1. De leden hebben rechten en verplichtingen, uit de wet, de statuten. alsmede uit de 
reglementen en bindende besluiten, genomen in de algemene vergadering. 

2. Bij niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen. die de leden tegenover de 
vereniging hebben, alsmede bij benadeling van de vereniging op onredelijke wijze 
kan, door het bestuur, het betrokken lid: 

a. De door de K.N.V.B. opgelegde boete in rekening gebracht worden. 
b. Geschorst worden van het lidmaatschap. Gedurende de schorsing verliest hij 

alle rechten, die aan het lidmaatschap verbonden zijn. 
c. Geschorst worden van deelname aan bindende wedstrijden alsmede 

vriendschappelijke wedstrijden, trainingen, en toernooien. Deze schorsing 
wordt door het bestuur bekrachtigd. 

3. Van ieder besluit waarbij sanctie wordt opgelegd, dient het bestuur het betrokken lid 
schriftelijk kennis te geven. 

 

Artikel 12 Bestuur 

Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen, bestaande uit een voorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en leden. Het bestuur mag niet meer dan zeven personen 
omvatten. De zittingsperiode van de gekozen bestuursleden, is vijf jaar. De voorzitter, 
secretaris en penningmeester treden nooit gelijktijdig af. Per jaar kan slechts een van de 
leden van het bestuur aftreden. De leden kunnen kiezen uit: 

1. Zich herkiesbaar stellende bestuursleden. 
2. Kandidaten door het verenigingsbestuur voorgesteld. 
3. Kandidaten door de leden voorgesteld. 

 
De onder punt 3 bedoelde kandidaten, dienen tenminste door dertig stemgerechtigde leden 
ondersteund te worden. De lijst met deze dertig handtekeningen dient tenminste 48 uur 
voor de vastgestelde algemene ledenvergadering te zijn ingeleverd bij het secretariaat. 
Indien er geen tegenkandidaten zijn ingediend, worden de kandidaten zonder hoofdelijke 
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stemming benoemd. In de algemene ledenvergadering worden de bestuursleden officieel 
geïnstalleerd. 

Artikel 13. Verantwoording bestuursleden. 

Het bestuur heeft de leiding van de vereniging en is verantwoordelijk voor de handhaving 
van de statuten en de reglementen. Elk bestuurslid is tevens verantwoordelijk voor de goede 
uitvoering van zijn functie en de aan hem toevertrouwde eigendommen van de vereniging. 
Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak 
te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. 

Artikel 14 :Taak voorzitter van de vereniging 

De taak van de voorzitter is het coördineren van de werkzaamheden van het bestuur. Hij 
roept de bestuursvergaderingen bijeen, leidt deze en heeft het recht discussies te sluiten. Hij 
ondertekent, indien gewenst, uitgaande stukken, samen met de secretaris worden door de 
voorzitter de notulen van elke vergadering vastgesteld en ondertekend. De voorzitter mag in 
overleg met de andere bestuursleden besluiten de vergadering door een ander bestuurslid 
te laten voorzitten. 

Artikel 15 Taak secretaris en penningmeester 

De secretaris verzorgt de correspondentie, houdt het archief bij, waaronder de 
ledenadministratie, notuleert alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en zorgt voor 
de bekendmaking van de besluiten door middel van convocaties. Tevens verzorgt hij het 
jaarverslag en leest dit samen met de notulen van de vorige jaarvergadering voor, of 
publiceert dit via de website van de club voordien. De penningmeester verzorgt het 
financieel verslag van het afgelopen jaar en stelt in samenwerking met het bestuur een 
begroting op voor het komende jaar, die ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering 
wordt voorgelegd. 

Artikel 16 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de 
vereniging. 

Artikel 17. Gelden 

De contributie wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de algemene 
vergadering en geldt steeds voor het komende verenigingsjaar. 

 

 

 



 

 

5 Versie 1.2 Datum 30-04-2022 

 

 

Artikel 18.Contributiebetaling 

Betaling van de contributie dient voor het begin van nieuwe seizoen te worden voldaan 
binnen de vastgestelde betalingstermijn onder Artikel 10 vermeld, bij voorkeur via bank. Bij 
niet tijdig voldoen van de contributie kan schorsing volgen. Leden die ten tijde van de 
algemene ledenvergadering  hun contributie niet hebben voldaan zijn niet stemgerechtigd 
tijdens deze algemene ledenvergadering. Bij het in gebreke blijven zal 1 maand na 
schriftelijke in gebreke stelling het royement van het lid worden uitgesproken indien de 
contributie niet alsnog binnen deze maand is voldaan.  

Artikel 19. Vergaderingen. 

Het bestuur is bevoegd om minimaal twéé keer per jaar een raadsledenvergadering te 
houden, de raadsleden zullen gekozen worden door het dagelijks bestuur. 
Het bestuur is bevoegd minimaal eén maal per jaar, uiterlijk in juni, een algemene 
ledenvergadering te houden. Elke algemene ledenvergadering wordt minstens 14 dagen van 
tevoren uitgeschreven en door middel van een convocatie of via de website van de club aan 
de leden bekend gemaakt. Dit geldt ook voor die vergaderingen, welke op verzoek van een 
door minstens 30 stemgerechtigde leden ondertekende brief, bij het bestuur zijn 
aangevraagd. 

Artikel 20. Stemrecht 

Alle leden hebben stemrecht.. Leden jonger dan 16 jaar kunnen worden vertegenwoordigd 
door de ouder(s) of verzorger(s). Het is niet mogelijk een ander lid te machtigen voor het 
uitbrengen van een stem. 

Artikel 21. Stemmingen 

1. Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen worden gedaan, bij 
meerderheid van uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde leden aanwezig 
tijdens de algemene ledenvergadering. 

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, elk lid brengt een stem uit. 
3. Bij stemmingen zijn ongeldig: 

a. stembriefjes zonder stemmen. 
b. stembriefjes, die een persoon niet duidelijk aanwijzen. 
c. stembriefjes, die meer namen bevatten zijn niet geldig. 
d. ondertekende stembriefjes. 
e. Ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd en 

 bijgevolg van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken. 
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Artikel 22 

Wanneer een te verkiezen persoon bij de eerste stemming niet voldoende stemmen op zich 
heeft verenigd om een meerderheid te behalen, vindt een nieuwe stemming plaats. Leidt 
ook deze niet tot een resultaat, dan heeft een herstemming plaats tussen hen, die bij de 
tweede stemming de meeste stemmen behaalden en wel bij een vacature tussen twee 
personen en bij meerdere vacatures tussen 2 maal zoveel personen als er vacatures te 
vervullen zijn. 

Artikel 23 

Kandidaten dienen voor de stemming te verklaren een eventuele verkiezing te aanvaarden. 

Artikel 24 

Een stemming mag niet een doel hebben uit te maken welk van de twee of meerdere 
voorstellen het meest verkieslijk is. Over elk voorstel wordt naar volgorde van binnenkomst 
gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Amendementen op een voorstel komen steeds 
voor dat voorstel in stemming. 

Artikel 25 

In alle gevallen, waarin de statuten of de reglementen niet mochten voorzien, beslist het 
bestuur. 

Artikel 26 
Huis-en gedragregels over alcohol in sportkantine 

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 
kantine of elders op het terrein van de vereniging. 

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 

3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens 
het uitoefenen van hun functie; Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer 
van spelers. 

4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 
alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en 

rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan. 
7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van 

alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan 
alcoholhoudende drank. 
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8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger(ster) uit de kantine verwijderd. 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 30 April 2022. Elke wijziging van dit 
reglement treedt in werking met ingang van de dag volgende op die, waarin de wijziging is 
vastgesteld, tenzij de ledenvergadering anders beslist, ten aanzien van het geheel of een 
onderdeel van de wijziging. 

 

  

 


