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Huishoudelijk	Reglement	A.S.C.	
	
Vastgesteld	in	de	Algemene	Ledenvergadering	d.d.	31	mei	2017	
 
 
1. Kleuren en tenue 

1.1. De kleuren van de vereniging zijn rood en zwart. 
1.2. Het bestuur stelt het cricket- en voetbaltenue vast, dat bij deelnemen aan 
wedstrijden door de leden dient te worden gedragen. 
1.3. Een reclame-uiting op de in lid 2 genoemde tenues kan worden opgenomen 
uitsluitend na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering. 
1.4. Het bestuur kan besluiten om op niet-wedstrijdgerelateerde kleding een 
reclame-uiting op te nemen. 
 
2. Toelating van leden en junioren 
2.1. De toelating als lid wordt verkregen door een bij de secretaris van het 
bestuur in te dienen aanvraag tot het lidmaatschap bij door het bestuur via de 
website ter beschikking te stellen aanvraagformulier. Indien de aanvraag een 
minderjarige betreft, dient (dienen) zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) het 
aanvraagformulier namens de minderjarige in te dienen. 
2.2. Het bestuur stelt de vorm en inhoud van het in lid 1 bedoelde 
aanvraagformulier vast. 
2.3. Het bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het 
aanvraagformulier over de aanvraag. Zij kan over de aanvrager nadere 
inlichtingen inwinnen, bijvoorbeeld door hem of haar op te roepen voor hem te 
verschijnen. Het bestuur kan omtrent een aanvraag niet negatief adviseren 
zonder de aanvrager te hebben gehoord of na behoorlijke oproeping de 
gelegenheid te hebben gegeven te worden gehoord. 
2.4. De secretaris van het bestuur deelt het besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk 
of per e-mail mede aan de aanvrager. Dit dient bij een negatief besluit te worden 
gemotiveerd en te worden medegedeeld dat de aanvrager tegen de beslissing in 
beroep kan gaan en op welke wijze hij/zij dat kan doen. 

 
3. Toelating van donateurs 

3.1 Aanmelding als donateur van de vereniging geschiedt schriftelijk of per e-mail 
bij de secretaris van het bestuur. 

 
4. Opzegging van het lidmaatschap 

4.1 Opzegging van het lidmaatschap cricket dient voor het einde van het 
kalenderjaar (1 januari) schriftelijk dan wel per e-mail bij de secretaris van het 
bestuur kenbaar gemaakt te worden. 
4.2 Opzegging van het lidmaatschap voetbal dient voor het eind van het 
verenigingsjaar (1 juni) schriftelijk dan wel per e-mail bij de secretaris van het 
bestuur kenbaar gemaakt worden. 
4.3 In geval van een combi-lidmaatschap dient voor beide sporten het 
lidmaatschap te worden opgezegd conform het gestelde in artikel 4 lid 1 en 2. 
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5. Rechten en verplichtingen van leden en donateurs 

5.1. Leden hebben het recht van toegang tot de accommodatie van de vereniging, 
zulks op de wijze en gedurende de tijden door het bestuur te bepalen. Zij zijn 
speelgerechtigd met betrekking tot voor hen georganiseerde wedstrijden. Voor 
niet-spelende leden en verenigingsleden geldt het in de Statuten bepaalde met 
betrekking tot het spelen van wedstrijden. 
5.2. Leden en donateurs zijn bij toelating verplicht tot het verstrekken van 

- een geldig postadres; 
- een geldig e-mailadres; 
- een geldig bankrekeningnummer voor automatische incasso van 
contributie en boeten. 
Indien één van bovenstaande gegevens gedurende het lidmaatschap wijzigt 
dient onverwijld de secretaris van het bestuur hiervan in kennis gesteld te 
worden. 
-  

6. Kandidaatstelling en verkiezing bestuur 
6.1. De leden van het bestuur worden gekozen voor een termijn van drie jaren. 
6.2. De kandidaatstelling voor een lid van een bestuur geschiedt als volgt: 

a. Ofwel op voordracht van het betreffende bestuur bij wijze van vermelding 
van de naam van de kandidaat in de schriftelijke mededeling zoals bedoeld 
in (de toelichting op) de agenda; 
b. Ofwel op voordracht van gezamenlijk handelende leden der vereniging. 
Kandidaten voor een vacante bestuursfunctie dienen ten minste zeven 
dagen voor de algemene ledenvergadering waarin een vervanger zal worden 
gekozen schriftelijk aan de secretaris van het bestuur te worden opgegeven. 
De opgave dient in het geval van een bestuursfunctie door ten minste 
vijfentwintig stemgerechtigde leden van de vereniging, te worden 
ondertekend. Een opgave dient vergezeld te gaan van een schriftelijke 
verklaring van de kandidaat, dat hij zich bereid verklaart een eventuele 
benoeming te aanvaarden; 
c. Voor de aanvang van de in het vorige lid onder b bedoelde vergadering 
maakt de secretaris van het bestuur de naam van de kandidaat en de 
namen van de leden, die de kandidaat hebben gesteld, bekend door 
aankondiging op een voor ieder zichtbare plaats in het lokaal waar de 
vergadering wordt gehouden; 
d. Er worden evenveel stemmingen gehouden als er vacatures zijn; 
e. Indien zevenmaal vierentwintig uur voor de aanvang van een algemene 
vergadering voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, geldt deze 
als benoemd. Indien alsdan voor een vacature geen kandidaat is gesteld, is 
de algemene vergadering geheel vrij in haar beslissing. 

 
7. Bestuur, vergadering en besluitvorming 

7.1. Het bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar. Bestuursvergaderingen 
worden voorts gehouden zo dikwijls als de voorzitter dan wel ten minste één 
ander lid van het bestuur dit noodzakelijk achten. 
7.2. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter dan wel 
de bestuursleden bedoeld in het voorgaande lid of namens deze(n) door de 
secretaris. 
7.3. De bijeenroeping kan schriftelijk of mondeling geschieden op een termijn van 
ten minste drie dagen. In geval van onverwijlde spoed kan deze termijn verkort 
worden. 
7.4. Toegang tot de bestuursvergadering hebben naast de leden van het bestuur 
zelf, degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 
7.5. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid van de 
voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
7.6. Het bestuur kan in een vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen 



	

	 3	

indien ten minste de helft der bestuursleden aanwezig is. 
7.7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te 
brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een 
besluit is alsdan genomen, indien de meerderheid van alle bestuursleden zich 
vóór het voorstel heeft verklaard. 
7.8. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden 
door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De 
notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende 
bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van 
die vergadering ondertekend. 

 
8. De voorzitter 

8.1. De voorzitter van het bestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op het 
verenigingsleven. 
8.2. Hij leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. 
8.3. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent, dat 
de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te doen 
hervatten indien één derde van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde 
leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 
8.4. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. 
8.5. Hij kan bepalen, dat uitgaande stukken door hem mede ondertekend worden. 
8.6. Hij geeft leiding aan het bestuur en houdt toezicht op het uitvoeren van 
besluiten van het bestuur en de overige organen der vereniging. 
8.7. De voorzitter van het bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid heeft 
het recht de vergaderingen van alle commissies bij te wonen. 
8.8. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de voorzitter wordt zijn functie 
waargenomen door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen persoon. 

 
9. De secretaris 

9.1. De secretaris voert de administratie van de vereniging voor zover niet het 
beheer der geldmiddelen betreffend. De secretaris kan zich laten bijstaan door 
een secretariaat.  
9.2. Hij voert de correspondentie in overleg met en namens het bestuur. 
9.3 Hij houdt van deze correspondentie afschrift. 
9.4. Hij kan het voeren van correspondentie in bepaalde gevallen aan anderen 
delegeren, maar blijft de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. 
9.5 Hij houdt het ledenregister bij. 
9.6 Het verenigingsarchief wordt door zijn zorg bewaard.  
9.7. Hij is belast met het notuleren van bestuurs- en algemene vergaderingen, 
voor zover dit niet aan anderen is opgedragen. 
9.8. Op de gewone algemene ledenvergadering brengt hij het tevoren door het 
bestuur goedgekeurde jaarverslag uit. 
9.9. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de secretaris wordt zijn functie 
waargenomen door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen persoon. 

 
10. De penningmeester 

10.1. De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen der 
vereniging en met de bewaking van de conform artikel 10, lid 7 van de Statuten 
door de algemene vergadering goedgekeurde begroting. Hij doet de uitgaven en 
int de vorderingen. 
10.2. De penningmeester draagt zorg voor de inning van de contributies en 
houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat, dat de vorderingen en 
schulden van de vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend. 
10.3. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan 
overeenkomstig een goedgekeurde begroting en tegen behoorlijke kwijting. 
10.4. Alle kasgelden boven EURO 2.500, (tweeduizend vijfhonderd euro) worden 



	

	 4	

door hem in overleg met het bestuur bij een door het bestuur aangewezen bank 
of giro-instelling in bewaring gegeven of, voor zover zij niet nodig zijn voor het 
doen van  lopende uitgaven, niet-risicodragend belegd. 
10.5. De penningmeester is bevoegd zelfstandig betalingen te verrichten tot een 
bedrag van EURO 5.000, (vijfduizend euro) per geval. Voor het verrichten van 
betalingen van bedragen van meer dan EURO 5.000, (vijfduizend euro) is tevens 
de handtekening van de voorzitter of de secretaris vereist. 
10.6. De penningmeester maakt eenmaal per jaar per het einde van het boekjaar 
de balans en de staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar en 
dient deze binnen vier maanden na afloop van dat boekjaar tezamen met de 
nodige bescheiden en een ontwerp van de begroting van de baten en lasten voor 
het daarop volgende verenigingsjaar bij het bestuur in. 
10.7. De penningmeester vervaardigt voorts jaarlijks zo spoedig mogelijk na 1 
november een tussentijds financieel verslag per die datum, dat in ieder geval een 
balans en een beschouwing over de mogelijkheid de geldende begroting te 
handhaven zal omvatten. Hij zendt dit verslag toe aan het bestuur en aan de 
leden van de kascommissie. Het verslag wordt zodra mogelijk behandeld op een 
bestuursvergadering. 
10.8. De penningmeester is de kascommissie bij hun werkzaamheden 
behulpzaam en draagt er zorg voor dat deze commissie de hun toegekende 
bevoegdheid naar behoren kan uitoefenen. 
10.9. De penningmeester kan te allen tijde door het bestuur ter verantwoording 
worden geroepen.  
10.10. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de penningmeester wordt 
zijn functie waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. 
10.11. Ingeval de penningmeester tussentijds aftreedt, doet hij vóór het tijdstip 
van zijn aftreden zijn boeken en de kas nazien door de kascommissie. Deze 
commissie brengt binnen één maand na verkregen opdracht verslag uit aan het 
bestuur, dat dit verslag ter kennis brengt van de eerstvolgende algemene 
vergadering. 
10.12. Indien de kascommissie zulks verlangt, is hij verplicht ook tussentijdse 
rekening en verantwoording te doen aan deze commissie. 

 
11. Kascommissie 

11.1. De vereniging kent een kascommissie bestaande uit drie leden van de 
vereniging. 
11.2. Leden van een kascommissie kunnen geen lid zijn van het bestuur. 
11.3. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat 
van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van 
verslag daarvan aan de algemene vergadering. 
11.4. De kascommissie onderzoekt de in lid 3 genoemde stukken en brengt aan 
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
11.5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek 
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en 
de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging 
te geven. 
11.6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van 
baten en lasten met toelichting gebeurt na nadat is kennisgenomen van het 
verslag van de kascommissie. Deze goedkeuring strekt het bestuur tot decharge 
voor alle handelingen die uit die stukken blijken.  
11.7. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen 
betreffende het financiële beleid. 

 
12. Algemene vergaderingen 

12.1.Dag, uur en plaats van de vergaderingen worden door het bestuur 
vastgesteld. 
12.2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. 
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Ontbreekt deze dan treedt een der andere bestuurders, door het bestuur aan te 
wijzen, als voorzitter op. 
12.3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 
ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld en alsdan door de 
voorzitter en de notulist worden ondertekend, met dien verstande dat de 
vaststelling van de notulen van een jaarvergadering in de eerstvolgende 
jaarvergadering geschiedt. 
12.4. Ouders en/of verzorgers van junioren hebben het recht het woord te 
voeren in vergaderingen bij aangelegenheden de jeugd betreffende. 
12.5. De voorzitter heeft het recht de beraadslaging van de algemene 
vergadering te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is 
ingelicht, doch is verplicht deze weder te hervatten, indien ten minste een derde 
van de ter algemene vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe 
kenbaar maakt. 

 
13. Overtredingen, disciplinaire straffen en maatregelen 

13.1. Disciplinaire straffen kunnen door het bestuur aan een lid opgelegd worden 
wegens: 

a. overtreding van enige wettelijke verbodsbepaling; 
b. overtreding van enige bepaling van de Statuten of enig reglement van 
de vereniging of van de KNVB of KNCB; 
c. een gedraging in strijd met een besluit van de algemene vergadering 
der vereniging; 
d. opzettelijke benadeling der vereniging; 
e. gedragingen waardoor de orde in de vereniging wordt aangetast dan wel 
haar goede naam in opspraak wordt gebracht. 

13.2. Disciplinaire maatregelen kunnen aan een lid opgelegd worden wegens: 
a. wangedrag op of rond het speelveld; 
b. het op andere wijze de goede naam van de vereniging in opspraak 

brengen; 
c. het zonder tijdige afzegging niet opkomen bij een wedstrijd waarvoor 

hij als speler, reserve of scheidsrechter is opgesteld, of het zonder 
tijdig afzeggen niet nakomen van vrijwillige diensten voor de 
vereniging, waaronder ook begrepen het verrichten van bardiensten. 

13.3. De disciplinaire straffen die het bestuur kan opleggen zijn: 
a. berisping; 
b. schorsing voor een termijn van ten hoogste drie maanden tenzij deze 

schorsing betrekking heeft op het niet tijdig betalen van de contributie. 
Dan geldt de schorsing tot op het moment dat hij aan zijn financiële 
verplichtingen heeft voldaan. 

c. het opleggen van een geldboete, zulks met een maximum van EURO 
150, (éénhonderd vijftig euro). 

13.4. Boeten kunnen niet worden opgelegd indien een lid vrijwillige diensten voor 
de vereniging niet nakomt. 
13.5. Door schorsing worden gedurende de door het bestuur aangegeven tijd alle 
uit de Statuten en dit reglement voortvloeiende rechten van betrokkene 
opgeschort, met uitzondering van zijn rechten met betrekking tot beroep en 
zodanige andere rechten als het bestuur mocht hebben bepaald. 
13.6. Het bestuur is bevoegd om disciplinaire straffen in het verenigingsblad of 
anderszins openbaar te maken, al dan niet met de vermelding van de naam van 
betrokkene. 
13.7. De disciplinaire maatregelen die het bestuur kan opleggen zijn: 

a. ontzegging van het recht van toegang tot de bij de vereniging in 
gebruik zijnde terreinen en accommodaties; 

b. uitsluiting van het deelnemen aan een of meer, doch niet meer dan 
zes, door het bestuur te omschrijven wedstrijden; 
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c. uitsluiting van het deelnemen aan trainingen; 
d. uitsluiting van het deelnemen aan een of meer (mede) onder auspiciën 

van de vereniging georganiseerde evenementen. 
De maatregelen als bedoeld onder a, c en d mogen zich niet uitstrekken 
over een langere termijn dan 30 dagen. 

13.8. Kosten, veroorzaakt door leden, te betalen aan Bonden, strafcommissies 
e.d. en schaden, opzettelijk toegebracht aan eigendommen van de vereniging, 
kunnen door het bestuur op die leden verhaald. 
13.9. Oplegging van enige disciplinaire straf of maatregel vindt niet plaats dan na 
verhoor door het bestuur, althans behoorlijke oproeping daartoe, van de 
betrokkene, die zich desgewenst door een raadsman kan doen bijstaan. 
 

14. Onderscheidingen 
14.1. De titel van erelid en lid van verdienste kan slechts worden verleend op 
besluit met tweederde van de stemmen genomen door de Algemene 
Ledenvergadering. 
14.2. De vereniging kent naast het erelidmaatschap en lidmaatschap van 
verdienste nog als onderscheiding, de Verenigingsspeld. Het bestuur kan de 
Verenigingsspeld uitreiken, bij voorkeur tijdens een algemene ledenvergadering, 
aan leden, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Bij 
uitzondering kan de Verenigingsspeld toegekend worden aan een niet-lid. 

 
15. Handhaving en uitlegging van de Statuten en reglementen 

15.1. Het bestuur is belast met de handhaving van de bepalingen en de 
uitlegging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement en beslist in gevallen, 
waar niet in is voorzien. 
15.2. Bij uitzondering kan het bestuur aan één of meer leden of donateurs 
dispensatie verlenen van het bij enig reglement der vereniging bepaalde, mits 
het daartoe met algemene stemmen besloten heeft. 
15.3. Ieder lid wordt geacht de Statuten en Huishoudelijk Reglement te kennen; 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn beschikbaar op de website van de 
vereniging. 
15.4. Geen besluit is wettig indien het in strijd is met de Statuten of met het 
Huishoudelijk Reglement. 

 
16. Overgangsbepalingen 

16.1 Dit reglement treedt in werking op 7 juni 2017 tegelijk met het in werking 
treden van de gewijzigde statuten, met gelijktijdige intrekking van het op dat 
tijdstip geldende huishoudelijke reglement. 
16.2 Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het in werking 
treden ervan voorvallen. 
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BIJLAGE A 
Behorend bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld in de ALV d.d. 31 mei 2017. 
 
 

 


