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Artikel 1 Algemeen 
 
De vereniging genaamd voetbalvereniging Blauw Geel ‘55, hierna te noemen "de vereniging" is bij  
notariële akte opgericht op 1 augustus 1955 en is gevestigd te Ede. Het Algemeen Reglement is van  
toepassing in onverbrekelijke samenhang met de Statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn  
gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 24 april 2009. 
 

Artikel 2 Clubkleuren en sporttenue 
 
Het sporttenue van de vereniging is uitgevoerd in de clubkleuren en bestaat uit: 
• een geel shirt 
• een blauwe broek 
• blauwe kousen 
 

Artikel 3 Leden 
 
De vereniging bestaat uit natuurlijke personen die spelend of niet spelend lid zijn. Daarnaast kent de 
vereniging vrijwilligers, Ereleden en Leden van Verdienste. 

Artikel 3.01 Spelende leden 
 
Spelende leden zijn leden die deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. Spelende leden worden op 
grond van de Reglementen van de KNVB ingedeeld in de categorie minipupillen, pupillen, junioren of 
senioren. 

Artikel 3.02 Niet spelende leden 
 
Niet spelende leden zijn lid van de vereniging zonder dat zij deelnemen aan wedstrijden of trainingen. 

Artikel 3.03 Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn spelende of niet spelende leden van de vereniging die voor of namens de vereniging om 
niet of tegen een vrijwilligersvergoeding werkzaamheden verrichten. 

Artikel 3.04 Leden van Verdienste 
 
Leden van Verdienste zijn spelende of niet spelende leden die vanwege hun bijzondere verdiensten voor 
de vereniging, op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de 
geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig zijn benoemd. 

Artikel 3.05 Ereleden 
 
Ereleden zijn spelende of niet spelende leden die vanwege hun zeer uitzonderlijke verdiensten voor de 
vereniging, op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de 
geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig zijn benoemd. Op Ereleden rusten geen geldelijke 
verplichtingen. 

Artikel 3.05.01 Erevoorzitter 
 
Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na 
het aftreden als bestuurslid, op voorstel van het bestuur, tot Erevoorzitter worden benoemd door de 
algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen. De onderscheidende titel 
Erevoorzitter is gelijk gesteld aan de titel Erelid.  
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Artikel 4 Het lidmaatschap 
 
De aanmelding dient schriftelijk, op een door de vereniging te verstrekken aanmeldingsformulier, te 
geschieden. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze 
kosten dienen bij de eerste invordering van contributie te worden voldaan. 
 
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris, namens het bestuur 
genomen. De secretaris kan aan personen niet eigenmachtig het lidmaatschap weigeren. In 
voorkomende gevallen beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. 
 

Artikel 5 Rechten en plichten van leden 
 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de Statuten, hebben alle leden de onderstaande 
rechten en plichten. 
 
• Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de Statuten en de Reglementen te 

ontvangen 
• Spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen 
• Spelende leden die op eigen verzoek ingedeeld zijn bij een team, hebben de verplichting deel te 

nemen aan wedstrijden 
• Leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene 

vergaderingen 
• Leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het 

bestuur niet anders is bepaald 
• 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 onderzoeken c.q. te doen behandelen of 
te doen onderzoeken en 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 

• Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adresgegevens 
• Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie door middel van automatische incasso 
• Leden 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 gegeven richtlijnen 
• Leden hebben de plicht tot naleving van de reglement en voorschriften van de KNVB. 
 

Artikel 6 Straffen 
 
Boetes, opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een 
registratie en/of veldverwijdering, dienen in beginsel door de leden zelf te worden betaald. In overleg met 
het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Boetes, opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB 
door het doen of nalaten van groepen spelers, groepen leden of teams, dienen in beginsel eveneens 
door de betrokken leden te worden betaald. Het bestuur zal de opgelegde boete desgewenst naar rato 
verdelen over de betrokkenen. 
 
Het bestuur kan boetes opleggen aan individuen, groepen spelers, groepen leden of teams voor 
overtredingen waarvoor in beginsel ook door de KNVB boetes worden opgelegd. De hoogte van de 
boetes is gelijk aan de door de KNVB vastgestelde boetes of gebaseerd op de door de KNVB opgelegde 
boetes. 
 
Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het Reglement Alcohol sancties aan 
betrokkenen op te leggen. 
 
Naast de in artikel 6.4.a. van de Statuten genoemde straffen, kunnen ook de volgende straffen worden 
opgelegd: 
• Alternatieve straf 
• Ontzegging van het recht de accommodatie te betreden voor een in de straf genoemde termijn 
• Uitsluiting van deelneming aan trainingen voor een in de straf bepaalde duur 
• Ontzegging van de mogelijkheid deel uit te maken van een selectieteam 
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Artikel 7 Het bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, het bestuurslid seniorenvoetbal, 
het bestuurslid jeugdvoetbal en het bestuurslid dames- en meisjesvoetbal. 
 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
neemt alle beslissingen die niet tot een bestuursvergadering kunnen of hoeven worden uitgesteld. Het 
dagelijks bestuur deelt haar besluiten, ter bekrachtiging, op de eerstvolgende bestuursvergadering 
mede. 

Artikel 7.01 Taken van het bestuur  
 
De taken van het bestuur zijn, onverminderd het bepaalde in de Statuten: 
• De algemene leiding van de vereniging 
• De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten 
• Het toezicht op de naleving van de Statuten en Reglementen 
• Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging 
 
Het bestuur vergadert tenminste een keer per kalendermaand volgens een vooraf vastgesteld rooster, 
met uitzondering van de maanden juli en augustus. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 
uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering 
op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 
 
Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig 
is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over 
zaken de stemmen staken is de uitkomst van de stemming binnen het dagelijks bestuur 
doorslaggevend. 

Artikel 7.02 Taken van de voorzitter 
 
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht over de gehele vereniging. Voorts is de voorzitter bij alle 
officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft 
overgedragen. 

Artikel 7.03 Taken van de secretaris 
 
De secretaris 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. Daarnaast heeft de secretaris het beheer over het archief. 
 
Tot slot zorgt de secretaris voor het bijeenroepen van vergaderingen en bekendmakingen van 
veranderingen of aanvullingen in de Statuten en Reglementen. 

Artikel 7.04 Taken van de penningmeester 
 
De penningmeester draagt zorg voor de boekhouding en beheert de gelden van de vereniging, zorgt 
voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur 
en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven. 
 
Tot slot brengt de penningmeester in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en 
zorgt daarbij voor een balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen 
verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. 
 

Artikel 8 Bestuursverkiezing 
 
Het bestuur treedt af volgens een daartoe opgesteld rooster. De namen van de aftredende 
bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in 
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de agenda van de vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. 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.  
 
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te 
worden, ondertekend te zijn door tenminste drie stemgerechtigde leden en vergezeld te gaan van een 
ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat, eventueel onder vermelding van 
de functie die hij in het bestuur ambieert. 
 

Artikel 9 Onkostenvergoedingen 
 
Het bestuur is bevoegd om aan leden de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te 
vergoeden. Deze kosten dienen door de leden te worden aangetoond. 
 

Artikel 10 Gebouwen van de vereniging 
 
De gebouwen van de vereniging zijn gedurende door het bestuur aan te wijzen uren, voor de leden 
toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.  
 
Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, 
voor bijzondere doeleinden te reserveren. 
 

Artikel 11 Wedstrijdzaken 
 
De spelers zullen van de indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij wedstrijden zal zo 
mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De spelers van een 
team dienen tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzingen van de leider en de aanvoerder. 
De leider is de eerst verantwoordelijke. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur. 
 
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen 
inschrijven als deelneemster aan door derden georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB 
toestemming is verleend. 
 

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de leden 
 
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte 
schade. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken en dergelijke door de KNVB, 
kunnen de leden in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk worden gesteld. Dit ter beoordeling van het 
bestuur. 
 

Artikel 13 Wijziging van Reglementen 
 
Reglementen kunnen alleen gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe 
werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van een Reglement zal worden voorgesteld. 
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 
 
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 gehouden. Bovendien 
wordt de voorgestelde wijziging van een Reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in een 
cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.  
 
Een besluit tot wijziging van een Reglement behoeft tenminste 2/3 van de aanwezige geldige stemmen. 
Na vaststelling van een Reglement wordt de tekst zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de leden. 
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Reglementen en alle navolgende wijzigingen treden 14 dagen na publicatie van de vastgestelde 
wijziging in werking. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering de dato 22 november 2011. 
 
Namens het bestuur van de vereniging: 
 
 
De voorzitter       De secretaris 


