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LIDMAATSCHAP

Artikel 1

1. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging die nt te geschieden op een door het
bestuur verstrekt formulier, waarop naam, voorna(a)m(en), adres, geboortedatum, beroep
of school volledig moeten worden ingevuld.

Aspirant jeugdleden hebben bij de aanmelding de handtekening van hun wettelijke
vertegenwoordiger nodig.

2. Toetreding als lid van de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij, die tijdens
het verenigingsjaar als lid worden aangenomen, zijn de contributie naar evenre-
digheid schuldig.

3. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 j uni.

Artikel 2.

1. Binnen de vereniging worden de volgende leeftijdsgroepen onderscheiden :
a gewone werkende leden, verder te noemen seniorleden, dat zijn zij, die de leeftijd

van 18 jaren hebben bereikt.
Deze groep te verdelen in:
I spelende leden
II niet - spelende leden; dat zijn zij die niet actief voetbal spelen

b. Jeugdleden, dat zijn zij, die de leeftijd van 6 doch nog niet die van 18 jaren he b-
ben bereikt, verder onderverdeeld in :
I junioren, dit is de leeftijdsgroep van 12 - 18 jarigen;
II pupillen, dit is de leeftijdsgroep van 6 - 12 jarigen.

2. Leeftijd wordt bepaald per 1 augustus en geldt voor het gehele lopende seizoen.

CONTRIBUTIEREGELING

Artikel 3

1. De contributie wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering
vastgesteld.

2. De hoogte van de contributie van de leden kan telkenjare worden aangepast op basis van
de consumentenprijsindex per ultimo december van het voorgaande jaar

3. Voor wat betreft de hoogte van de contributie wordt onderscheid gemaakt tussen :
a. senioren, spelende leden veldvoetbal
b. senioren, spelende leden zaalvoetbal
c. senioren, spelende leden veld - en zaalvoetbal
d. senioren, niet - spelende leden
e. junioren
f. pupillen
g. ondersteunende leden (begunstigers).

4. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd, de contributie, die een lid verschuldigd is,
op een lager bedrag vast te stellen, dan wel een algehele vrijstelling te verlenen.

5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur vier weken voor beëindiging van
het verenigingsjaar.
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FINANCIËLE TEKORTEN EN OVERSCHOTTEN

Artikel 4

1. Indien bij het afsluiten van de boeken over een verenigingsjaar een tekort blijkt, is
het bestuur gehouden in de begroting voor het volgende verenigingsjaar te voorzien
i n de aanzuivering van het tekort.

2. Geven de boeken aan het einde van het verenigingsjaar een overschot te zien, dan is het
bestuur gehouden in de eerstvolgende begroting de bestemming van het overschot aan te
geven bij de financiële stukken.

SAMENSTELLING, AFTREDING EN VERKIEZING VAN HET BESTUUR

Artikel 5

1. Het bestuur, bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede
uit ten minste twee gewone bestuursleden.

2. Het bestuur streeft ernaar, in overleg met de nader te noemen commissies, uit haar midden
een vertegenwoordiger te verkrijgen in de in artikel 12 genoemde commissies.

Artikel 6

Volgens een door het bestuur op te stellen rooster treedt elk jaar tenminste één lid van het bestuur af, met
dien verstande, dat de zittingsduur voor elk bestuurslid ten hoogste drie jaren bedraagt. De afgetredenen
zijn terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering van
de vereniging na het ontstaan ervan voorzien. De bestuursleden worden, zo niet anders vermeld, gekozen
in de voorjaarsledenvergadering, welke gehouden zal worden voor 1 mei. De op deze vergadering geko-
zen leden treden direct in functie. De aftredende bestuursleden blijven deel uitmaken van het bestuur tot
30 juni.

Artikel 7

Voor elke vacature in het bestuur wordt door het bestuur, of door tenminste drie leden, een bin-
dende voordracht opgesteld. Deze voordracht wordt bij oproeping voor de desbetreffende algeme-
ne vergadering aan de leden medegedeeld. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden
ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering. Als dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. De voorzitter van
het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie gekozen en wel voor een periode van
drie jaar.

TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUUR

Artikel 8

1. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Als zodanig is hij ondermeer
belast met de leiding van de bestuurs - en algemene vergadering. Hij bewaakt de naleving van de statuten en
de huishoudelijke reglementen van de vereniging. De notulen van de algemene vergadering worden, na
goedkeuring, door hem en de secretaris ondertekend. De voorzitter heeft uit hoofde van zijn functie toegang
tot alle commissievergaderingen met uitzondering van vergaderingen van de financiële commissie.
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2. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen tijdens de vergaderingen onder zijn lei-
ding te beëindigen indien hij van oordeel is, dat de vergadering voldoende is ingelicht; doch

is verplicht de beraadslagingen wederom te openen, indien eenderde van het aantal ter
vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

Artikel 9

Een door de overige bestuursleden te benoemen vice -voorzitter vervangt de voorzitter bij
diens ontstentenis.

Artikel 10

1. De secretaris is belast met het convoceren van de bestuurs - en algemene vergaderingen,
alsmede het notuleren van hetgeen in deze vergadering wordt behandeld. Op de alge-
mene vergadering brengt hij het jaarverslag van de vereniging uit. De secretaris is te-
vens belast met het beheer van veren gingsarchief.

2. Binnen de grenzen gesteld in artikel 11 der statuten en artikel 2 van het algemeen huis-
houdelijk reglement der vereniging ondertekent de secretaris, namens het bestuur, alle
van de vereniging uitgaande correspondentie, tenzij de voorzitter zich in bepaalde ge-
vallen het recht van mede - ondertekening heeft voorbehouden.

Artikel 11

De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Hij brengt twee
maal per jaar aan het bestuur tussentijds verslag uit van het door hem gevoerde financiële beheer.
Hij draagt zorg voor de voorbereiding van de contracten terzake van zaalhuur, sponsoring en recla-
me, alsmede de contracten met trainers e.d. De penningmeester is verantwoordelijk voor de incasso
van de contributies, donaties, entreegelden, reclame - en sponsorgelden en de financiën de bar be-
treffende. Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit van het financiële beleid van het be-
stuur. Op deze vergadering dient hij tevens een begroting in van alle te verwachten inkomsten en
uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester legt genoemde stukken, voor de
algemene vergadering, ter goedkeuring voor aan het bestuur.

INSTELLING, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN COMMISSIES

Artikel 12

1. De vereniging kent de volgende commissies:
a. Een jeugd commissie
b. Een bar commissie
c. Een activiteiten commissie
d. Een technische commissie
e. Een zaalvoetbal commissie
f. Een sponsor commissie
g. Een financiële commissie
h. Een onderhouds commissie

2. Het bestuur kan zo nodig andere dan de hiervoor genoemde commissies instellen.

Artikel 13

1. De jeugd commissie bestaat uit tenminste drie leden. De commissieleden w orden benoemd
voor een periode van één jaar door coöptatie (het kiezen van een nieuw lid door
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de reeds aanwezige leden van de commissie). De benoemingen van de commissieleden
b e-hoeven de goedkeuring van het bestuur.

2. De commissie kiest uit haar midden e en voorzitter, een secretaris en een penningmeester
ster. De verdeling van de werkzaamheden van de commissie geschiedt in onderling overleg.

3. De taken van de commissie zijn vastgelegd in een taakomschrijving welke i.o.m.
het be stuur wordt vastgesteld.

Artikel 14

1. De bar commissie bestaat uit tenminste drie leden
2. Verder is artikel 13 volledig van toepassing.

Artikel 15

1. De activiteiten commissie bestaat uit tenminste drie leden
2. Verder is artikel 13 volledig van toepassing.

Artikel 16

1. De technische commissie bestaat uit tenminste drie leden
2. Verder is artikel 13 volledig van toepassing.

Artikel 17

1. De zaalvoetbal commissie bestaat uit tenminste drie leden.
2. Verder is artikel 13 volledig van toepassing.

Artikel 18

1. De sponsor commissie bestaat uit tenminste drie leden.
2. Verder is artikel 13 volledig van toepassing.

Artikel 19

1. De financiële commissie bestaat uit twee leden en een reserve lid . Deze leden, geen bestuurs-
leden zijnde, worden gekozen op de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering. De zit-
tingsduur van de leden bedraagt één jaar. Elk lid is terstond herkiesbaar. De samenstelling van
de commissie kan niet langer dan drie achtereenvolgende jaren dezelfde zijn.

2. Het reserve lid vervangt één der leden van de commissie bij diens ontstentenis.
3. Tot de taak van de commissie wordt gerekend het control eren van de financiële administra-

tie van de vereniging en het daaromtrent verslag uit brengen op de jaarlijks te houden alge-
mene vergadering alsmede het gevraagd of eigen er beweging geven van advies aan het be-
stuur betreffende de wijze van administratie van de financiële gegevens van de vereniging.

Artikel 20

1. De onderhouds commissie bestaat uit tenminste drie leden
2. Verder is artikel 13 volledig van toepassing.
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Artikel 21

1. De wedstrijdsecretaris is belast met de algehele administratieve begeleiding van alle
wedstrijden van de senioren. Hij stelt vast op welke velden gespeeld wordt. De indeling
van de kleedkamers wordt door hem vastgelegd.

2. De wedstrijdsecretaris wordt benoemd door het bestuur voor de periode van één jaar.
3. De taken van de wedstrijdsecretaris, zo niet eerder genoemd, zijn vastgelegd in

een taakomschrijving welke i.o.m. het bestuur wordt vastgesteld.

KLEUREN VAN DE VERENIGING

Artikel 22

Het wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt, met hierop de naam C.V.V. Be Fair en een zwart
gestreepte band op de mouwen. De shorts zijn zwart met een witte bies, daarbij horen zwarte
kousen met witte randen. Indien met een sponsor shirt - reclame wordt overeengekomen, gelden
de voorwaarden van het sponsoring reglement amateurvoetbal.

SLOTBEPALING

Artikel 23

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


