
Wijzigingsvoorstellen statuten en reglementen CJVV 2021 
Versie: Definitief 1.1 t.b.v. ALV Sept 2021, 10 september 2021 

 

I. Aanleidingen voor wijzigingen  

In het voorjaar 2021 heeft het Bestuur geconstateerd dat de statuten en reglementen actualisatie 
behoeven. 

Doelen, organisatie, veranderingen in de tijd: Het bestuur ziet dat vereniging verandert maar ook in 
het algemeen de samenleving verandert en dat doelen en nadere uitwerkingen in de statuten niet 
geheel meer in lijn zijn met het handelen van de vereniging: Sluit de eerste doelstelling ‘aanvaarden 
van het Evangelie van Jezus Christus als richtsnoer voor het handelen’  nog wel aan bij de beleving 
van de leden? En de vereniging levert bijdragen aan diverse initiatieven met een maatschappelijk 
doel, door bijvoorbeeld haar faciliteiten (tegen betaling) beschikbaar te stellen. Hoe verhoudt zich 
dat tot de doelstellingen en organisatie van de vereniging? 

Juridisch: De invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) welke per 1 juli 2021 
in werking treedt, moet doorwerking krijgen in onze statuten. Verder hebben we praktisch naar 
aanleiding de Corona-crises ondervonden dat het digitaal houden voorzag in een behoefte, maar dat 
we dat niet netjes in onze statuten / reglementen hadden geregeld. 

KNVB: Op bovenstaande punten helpen de (herziene) modelstatuten van de KNVB ons om tot een 
goede formulering te komen. De KNVB stelt ook een aantal eisen waaraan we onze statuten 
minimaal moeten voldoen. We hebben daarom dit moment ook gepakt om te checken of onze 
statuten voldoen aan de eisen van de KNVB. Naar aanleiding hiervan zijn ook wijzigingsvoorstellen 
opgenomen. 

 
II. Samenvatting belangrijkste wijzigingen 

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende 

Doelen, organisatie, veranderingen in de tijd 
Wijziging 1:  In de het Doel (Statuten, Artikel 3) van de vereniging aanpassen van de ‘Christelijke 
passage’ en toevoegen van de maatschappelijk betrokkenheid.  
Wijziging 9:  O.a. vanuit deze maatschappelijk betrokkenheid, initiatieven kunnen worden 
ontplooid welke zorgen voor extra financiering (Statuten, Artikel 13, Geldmiddelen) 
Wijziging  19: Borgen dat er elk een jaarverslag en jaarplan wordt opgesteld (Huishoudelijk 
reglement, Artikel 9, taakverdeling bestuur) 
 
Juridisch 
Wijziging 7: (Artikel 10, Bestuursbevoegdheid) ‘In geval van belet of ontstentenis van alle 
bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten minste drie vervangende 
bestuursleden aan.’ 
 
Diverse andere actualisaties 
Er zijn vele anderen aanscherpingen. Deels gaat het om zaken weer in lijn te brengen met de KNVB 
vereisten. Maar ook om andere diverse kleine wijzigingen om de statuten en reglementen weer van 
deze tijd te maken. 



III. Voorstellen voor wijzigingen en proces voor goedkeuring door de ALV. 

In de volgende parafen worden wordt voor de artikelen waar dat aan de orde is een 
wijzigingsvoorstel gedaan. Als volgt:  Per wijziging, steeds in tabelvorm. 

i. Wijzigingsnummer +  Artikel nr. + lid.  + Titel artikel 
ii. Voorgestelde wijziging 

iii. Onderbouwing wijziging   

In de ALV van september worden de leden gevraagd in te stemmen met deze wijzigingen, dan wel te 
amenderen op deze wijzigingen. Eventuele voorstellen voor amendementen worden bij voorkeur 
drie weken voor de ALV schriftelijk/digitaal aangeleverd bij de secretaris1. Er is ook de mogelijkheid 
om tijdens de ALV te amenderen, echter er kan dan niet over worden besloten tijdens de ALV (zie 
voetnoot).  

Na goedkeuring door de ALV worden de voorgestelde wijzigingen in de statuten nog door de KNVB 
beoordeeld en daarna notarieel vastgelegd. Voor de wijzigingen in reglementen is geen goedkeuring 
van de KNVB en notariële vastlegging benodigd.  

Alle door de ALV goedgekeurde wijzigingen gelden per 1 oktober 2021.   

Wijzigingen worden voorgesteld op de volgende documenten: 

IV. Statuten     Wijzigingen   1 - 12 
V. Huishoudelijk reglement  Wijzigingen 13 - 25 

VI. Kantine reglement   Wijzigingen 26 - 34 
VII. Contributie- en boetereglement Wijziging     35  

 

De huidige statuten en reglementen zijn te vinden op Statuten en Reglementen - CJVV 

 

  

                                                             
1 Let op: Wijzigingen of amendementen die later dan twee weken voor de ALV worden ingebracht / 
gepubliceerd kunnen volgens de statuten (Artikel 18.2) niet in de stemming worden gebracht op de ALV. 

https://www.cjvv.nl/628/statuten-en-reglementen/


IV. Voorgestelde wijzigingen Statuten per 1 oktober 2021 
 

1. Artikel 3, lid 1-3. Doel 
Wijziging - Verwisselen 1e en 2e lid, waarbij nieuwe 2e lid wordt 

geherformuleerd  
- Bij lid 3 een sub e. toevoegen 
 
Schrappen oude lid 1. 
‘1. De vereniging aanvaardt voor haar handelen het Evangelie van 
Jezus Christus als richtsnoer.  
Oude 2e lid wordt 1e lid 
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 
voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Met uitzondering van de 
beroepsvoetbalsport en de voetbalsport op zondag. 
 
Nieuw lid 2. 
 ‘1. De christelijke traditie is de inspiratiebron voor onze identiteit. 
De vereniging is breed maatschappelijke betrokken’ 
 
Toevoegen aan nieuwe lid 3 sub e 
3. De vereniging tracht diteze doelen onder meer te bereiken door:  
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna 
aangeduid als: KNVB);  
b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden 
en evenementen;  
c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.  
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen; 
‘e. Aansluiting te vinden bij organisaties, gemeente, bedrijven, en 
instellingen, die vanuit maatschappelijke betrokkenheid, sport en 
welzijn vorm, inhoud en aandacht willen geven.’ 

Toelichting 
 

- Herformulering van Christelijke komaf / identiteit die beter 
aansluit bij de actuele identiteit van de vereniging. 

- In de doelen opnemen dat dat er een brede maatschappelijk 
betrokkenheid van de vereniging uitgaat. 

 

2. Artikel 4, lid 1. Lidmaatschap 
Wijziging Lid. 1 splitsen in een a. en b. deel 

Schrappen oude lid 1. ‘Leden zijn die natuurlijke personen, die 
door of namens het bestuur als lid zijn toegelaten’ wordt 
geschrapt. 
Nieuw lid 1.  wordt: 
a. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn 
toegelaten.  
b. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid 
zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging. 

Toelichting   In lijn brengen met de vereisten van de KNVB 
 

3. Artikel 4, lid 2. Lidmaatschap 
Wijziging Lid 2 splitsen in een a., b. en c. deel 

Schrappen oude lid 2. :  
‘Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden 
toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB 



worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft 
beëindigd.’  
Nieuw lid 2.  wordt: 
a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden 
toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB 
worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft 
beëindigd.  
b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al 
degenen die in de vereniging een functie – welke dan ook – 
bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.  
c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de 
vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij 
de KNVB.  

Toelichting   In lijn brengen met de vereisten van de KNVB 
 

4. Artikel 4, lid 5. Lidmaatschap 
Wijziging Toevoegen (deel)zin aan lid 5 : …aan geven wijze  

’met in achtneming van de  privacywetgeving‘ 
Toelichting   Voldoen aan de eisen van AVG. 

 

5. Artikel 6, lid 2. Straffen 
Wijziging Artikel 2 en 3 actualiseren. Schrappen oude lid 2 en 3. Toevoegen 

nieuwe lid 2 en 3 volgens modelstatuten KNVB. 
Schrappen oude lid 2. en 3. 
‘2. Indien de algemene vergadering een Normen- en Waarden reglement heeft 
vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van 
het bepaalde in het Normen- en Waarden reglement en geschiedt de beoordeling 
en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Normen- en 
Waarden reglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door 
een Normen- en Waarden commissie en door een commissie van beroep dan zijn 
deze als organen van de vereniging te beschouwen.  
3. a. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in 
lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te 
bestraffen, tenzij het Normen- en Waarden reglement een ander orgaan aanwijst. 
b. Indien in een Normen- en Waarden reglement geen ander orgaan wordt 
aangewezen, kan een lid van een door het bestuur opgelegde straf in beroep gaan 
bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in het Normen- en 
Waarden reglement of anders van het in lid 7 van dit artikel bepaalde’ 
Toevoegen Nieuw lid 2. en 3 
‘2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft 
vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met 
inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en 
geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de 
organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. 
Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een 
commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging 
te beschouwen.  
3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als 
bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel te bestraffen, is het bestuur 
bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het 
Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.’ 

Toelichting   Vervangen in lijn van het nieuwe modelstatuten KNVB. 
 
 



 
6. Artikel 5, lid 7.c. en d. Rechten en verplichtingen 
Wijziging Oude lid 7.c.  schrappen en oude Lid 7.d  herformuleren tot nieuw 

lid 7.c.: 
Schrappen oude lid 7.c. 
‘de door de KNVB van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen 
van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) na 
te leven;’ 
Schrappen oude lid 7.d.  
‘de belangen van de vereniging niet te schaden.’Schrappen oude 
lid 2.: ‘Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden 
toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB 
worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft 
beëindigd.’  
Nieuw lid 7.c.   wordt: 
‘c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar 
organen en/of van de voetbalsport in het algemeen, niet te 
schaden.’ 

Toelichting   In lijn brengen met de vereisten van de KNVB 
 

7. Artikel 10, lid 2. Bestuursbevoegdheid 
Wijziging Toevoegen deelzin aan eerste zin. ….beneden de drie is gedaald  

’,in verband met belet of ontstentenis van een van de 
bestuursleden,’ 
Toevoegen van extra laatste zin : …aan de orde komt.  
‘In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wijst de 
algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten minste drie 
vervangende bestuursleden aan.’ 

Toelichting   Wettelijk vereiste aanpassing vanwege invoering Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021. 

 
8. Artikel 10, lid 6. Bestuursbevoegdheid 
Wijziging Ophoging mandateringsbedrag  Bestuur: 

Vervangen tien duizend euro (€ 10.000,00)  voor  
vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00)   

Toelichting   Versterken slagkracht vereniging. 
 

9. Artikel 13, lid 1. Geldmiddelen en contributie 
Wijziging Toevoegen lid e: ‘huurinkomsten van eigen gebouwen/faciliteiten’ 
Toelichting   Om tot efficiënte investeringen en benutting van gebouwen te 

komen, verhuurt de vereniging haar gebouwen (kantine, 
bestuurskamer etc.). 

 
10. Artikel 19, lid 5. Ontbinding en vereffening 
Wijziging Toevoegen zin batig saldo naar goede doel: 

….bewaarders aanwijst. ‘Het batig saldo kan uitsluitend ten goede 
komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten 
doel stelt.’ 

Toelichting   In lijn brengen met de vereisten van de KNVB 
 



11. Artikel 21, lid 1. – 3. Elektronisch stemmen 
Wijziging Toevoegen nieuw artikel 21 (Artikel 18 van de KNVB-

modelstatuten) 
‘1. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten 
stemgerechtigd zijn, kunnen het stemrecht ook uitoefenen door 
middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de 
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan 
worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de 
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 
2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een 
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet 
eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene 
vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van 
de vergadering worden uitgebracht.  
3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het 
elektronisch communicatiemiddel.’ 

Toelichting   Het kunnen houden van een digitale ALV is tijdens de Corona-crises 
wenselijk gebleken. 

 

12. Artikel 22, lid 1. en 2. Fusie 
Wijziging Toevoegen nieuw artikel 22 (Artikel 20 van de KNVB-

modelstatuten) 
‘1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het 
bepaalde in artikel 19 lid 1, 2 en 4 van deze statuten van 
overeenkomstige toepassing.  
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen 
moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden 
voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name 
genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot 
zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.’ 

Toelichting   In lijn brengen met de modelstatuten van de KNVB 
 

  



V. Voorstellen voor wijzigingen Huishoudelijk reglement per 1 oktober 2021 
 

13. Artikel 1. Lid 1. algemene bepalingen 
Wijziging ‘2 maart 2005’ vervangen door ‘1 oktober 2021’ 
Toelichting   Nieuwe datum verwijzing 

 
14. Artikel 2, lid 2. Leden 
Wijziging Actualiseren lid 2. 

Schrappen lid 2. 
‘2. Naar leeftijd worden de leden ingedeeld in: 
- kabouters: vier- en vijfjarigen;  
- pupillen: zes- tot en met twaalfjarigen;  
- junioren: dertien- tot en met achttienjarigen;  
- senioren: ouder dan achttien jaar.’ 
Nieuw lid 2. 
Naar leeftijd worden de leden ingedeeld in:  
- kabouters: vier- en vijfjarigen;  
- pupillen: Onder 7 t/m onder 12 
- junioren: onder 13 t/m onder 19;  
- senioren: ouder dan achttien jaar. 

Toelichting   Actualiseren naar de actueel geldende indelingsregels 
 

15. Artikel 2, lid 5. Leden 
Wijziging Actualiseren lid 5. 

Schrappen oude lid:  
Leden die onverplicht werkzaamheden verrichten voor de vereniging, zijn 
vrijwilligers. Leden die verplicht werkzaamheden verrichten en/of voor het 
verrichten van werkzaamheden een geldelijke beloning ontvangen, worden niet 
beschouwd als vrijwilligers 
Nieuw lid 5:  
Leden die onbezoldigde werkzaamheden verrichten voor de 
vereniging, zijn vrijwilligers. Leden die werkzaamheden verrichten 
vanuit een functie en daar namens het bestuur voor zijn 
aangewezen noemen we personeel.   

Toelichting   Helder onderscheid maken vrijwilligers (niet betaald) en betaald  
Personeel. 

 
16. Artikel 4, lid 1 - 4 Privacy 
Wijziging Oude tekst van artikel 4 geheel schrappen. Opnieuw formuleren in 

nieuw lid 1. 
Schrappen Lid 1. tm 4. 
‘1. De gegevens die zijn ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgenomen in de 
ledenadministratie ten behoeve van alle reguliere verenigingsactiviteiten, zoals 
contributie-inning, informatieverstrekking aan leden, kaderwerving, enz.  
2. Tenzij verstrekking verplicht is op grond van wettelijke regelingen of KNVB-
voorschriften, zullen geen andere gegevens dan naam- en adresgegevens aan 
derden buiten de vereniging worden verstrekt.  
3. Naam- en adresgegevens worden alleen aan derden verstrekt als de actie of het 
product waarvoor de adressen worden gevraagd verband houden met activiteiten 
van de vereniging. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld door het bestuur, 
waarbij wordt getoetst of het met de verstrekking beoogde doel met gelijke 
inspanning niet ook op een andere wijze kan worden bereikt.  
4. Indien leden tevens worden aangemeld als lid van de KNVB, is de vereniging is uit 
hoofde van het lidmaatschap van de vereniging van de KNVB verplicht de op het 
inschrijfformulier opgenomen gegevens door te geven aan de KNVB. Deze gegevens 



worden ook opgenomen in de ledenadministratie van de KNVB. De KNVB heeft zich 
het recht voorbehouden deze gegevens aan derden te verstrekken in verband met 
reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.’ 
Nieuwe tekst: 
‘1. CJVV volgt de regels van De Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 van kracht is 
geworden. De KNVB heeft een eigen privacyverklaring opgesteld 
waarin is beschreven hoe zij met persoonsgegeven omgaat’ 

Toelichting   In lijn brengen met de AVG die op 25 mei 2018 van kracht is 
geworden 

 

17. Artikel 5, lid 10. rechten en plichten van leden 
Wijziging Schrappen lid 10 

‘10. Het is hen verboden om namens de vereniging uit te komen in wedstrijden of 
toernooien op zondag.’  

Toelichting   Niet meer uitsluiten van activiteiten op zondag. 
 

18. Artikel 7, lid 4. Teamindeling 
Wijziging Actualiseren lid 4. Schrappen oude lid 4 en vervangen door nieuw lid 

4.  
Schrappen lid 4. 
‘4. Bij de aanvulling van teams vanaf de wachtlijst kunnen naast de in het tweede lid 
van dit artikel genoemde criteria, aanvullende criteria worden gehanteerd zoals de 
bereidheid van nieuwe leden of (één van) hun ouders om structureel 
vrijwilligerswerk te verrichten of het feit dat er al gezinsleden van het nieuwe lid, lid 
zijn van de vereniging.’ 
Nieuw lid 4. 
Op momenten dat er een wachtlijst wordt gehanteerd vind 
teamindeling plaats in volgorde aanmelding van de wachtlijst. Leden 
die bovenaan de wachtlijst staan worden het eerst ingedeeld 

Toelichting   Mogelijke suggestie van willekeur uitsluiten bij afhandelen 
wachtlijst. 

 

19. Artikel 9, lid 3 taakverdeling bestuur 
Wijziging Toevoegen extra sublid e bij lid 3 (taken secretaris) 

‘zorgt voor opstellen jaarverslag en jaarplan ter vaststelling door de 
algemene vergadering’  

Toelichting   Borgen transparantie in verantwoording en planvorming. 
 

20. Artikel 12, lid 3 Vertrouwenspersoon 
Wijziging Lid 3 actualiseren 

Schrappen oude lid 3 en vervangen door nieuwe 
3. Door het bestuur wordt een protocol opgesteld waarin taak en werkwijze van de 
vertrouwenspersonen zijn vastgelegd. 
3. Binnen de vereniging wordt het ‘Protocol Sociaal Veilige 
Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag 
Vertrouwenscontactpersoon van Sportvereniging en Sportbond’ van 
de NOC-NSF gehanteerd. 

Toelichting   Lid 3 actualiseren en aangeven welke werkwijze voor 
Vertrouwenscontactpersonen wordt gehanteerd. 



 

21. Artikel 15, lid 4. verzekering en aansprakelijkheid 
Wijziging Toevoegen lid 4.: 

‘4. De gemeente Amersfoort heeft de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gesloten voor alle 
verenigingen, ook voor CJVV’ 

Toelichting   Verwijzen naar bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
 

22. Artikel 16, lid 3. gebouwen van de vereniging 
Wijziging Toevoegen lid 3.: 

‘3. Het bestuur is bevoegd gebouwen te verhuren ten bate van de  
vereniging.’ 

Toelichting   Aanpassen op verhuurpraktijk 
 

23. Artikel 18 Informatievoorziening 
Wijziging Toevoegen lid 4.: 

‘4. Alle door/namens de vereniging gegenereerde informatie is 
eigendom van de vereniging. Informatie wordt volgens de 
opgestelde richtlijnen zoveel mogelijk digitaal opgeslagen op het 
door het de vereniging gefaciliteerde netwerk. Autorisaties op het 
netwerk worden beheerd en uitgegeven namens het bestuur 
Archiefwaardige stukken worden periodiek gearchiveerd.’ 

Toelichting   Nieuwe lid 4.  Beter borgen intern informatiebeheer 
 

24. Artikel 4 (nieuw) Donateurs 
Wijziging Toe/Invoegen nieuw artikel 4. Tekst volgens KNVB-modelreglement: 

1. De vereniging kent naast leden donateurs. 
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het 

bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten 
om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan 
die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn 
toegekend of opgelegd.  

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde 
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de 
jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel 
verschuldigd blijft. 

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
Toelichting   Regeling t.b.v. donateurs was nog niet beschreven. 

 

25. Ondertekening Ondertekening 
Wijziging Toevoegen datering nieuwe ondertekening 
Toelichting   Toevoegen datering nieuwe ondertekening 

 

  



 
VI. Voorstellen voor wijzigingen Kantinereglement per 1 oktober 2021 

 
26. Preambule Ongeoorloofde concurrentie / Belastingdienst. 
Wijziging Verwijderen 

- ‘Het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen 
de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van 
de horeca-activiteiten in een vereniging’ 

Toelichting   In lijn brengen met het model bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld door NOC*NSF 

 
27. Artikel 3, lid 3 en 4 Vaststellen en wijzigen  
Wijziging Verwijderen lid 3 en 4  

- ‘Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze 
getoetst door de gemeente.  

- Indien een bestuursreglement is vastgesteld zònder de concrete 
noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar 
teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het 
bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met 
dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met 
onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.’ 

Toelichting   In lijn brengen met het model bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld door NOC*NSF 

 

28. Artikel 4 Aanwezigheid 
Wijziging - Uitbreiden titel met 

‘leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement’ 
- Toevoegen lid 2. 
Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de 
sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine 

Toelichting   In lijn brengen met het model bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld door NOC*NSF 

 

29. Artikel 6, lid 1 Openings- en schenktijden 
Wijziging - ‘op trainingsavonden v.a. het begin 1e training tot 23.15 uur 

- op zaterdag vanaf 08.30 uur tot 19.00 uur 
- op zondag gesloten 
- op bijzondere en/of besloten avonden kan hiervan worden 

afgeweken’ 
Vervangen door 
-  op trainingsavonden v.a. het begin 1e training tot 24.00 uur 
-  op zaterdag vanaf 08.00 uur tot 24.00 uur 
-  op bijzondere en/of besloten avonden kan hiervan worden 

afgeweken 
Toelichting   Actualiseren openingstijden 

 

  



 

30. Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor 
barvrijwilligers 

Wijziging ‘Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt 
gegeven door een ter zake deskundige en bestaat minimaal uit een 
voorlichting van 2 uur.’  
Vervangen door 
‘Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen 
barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via 
www.nocnsf.nl/IVA. Daarnaast kan een terzake deskundige ok een 
instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten 
IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie 
gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.’ 

Toelichting   In lijn brengen met het model bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld door NOC*NSF 

 

31. Artikel 7, lid 2 Voorlichting 
Wijziging Verwijderen lid 2:  

‘Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van 
verantwoord alcoholgebruik.’ 

Toelichting   In lijn brengen met het model bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld door NOC*NSF 

 

32. Artikel 9, lid 1 Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
Wijziging Verwijderen.  

‘Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het 
CJVV-bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over 
de kantine. Zij zi jn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van 
de wet en dus van dit reglement.’ 

Toelichting   In lijn brengen met het model bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld door NOC*NSF 

 

33. Artikel 10, lid 4 Toegelaten Horeca activiteiten 
Wijziging Verwijderen lid 3 

‘Bij activiteiten, waarbij door de gemeente en/of de NV SRO het 
sportcomplex beschikbaar wordt gesteld aan derden, kan de kantine dienst 
doen als vergelijkbaar in de situatie waarin de accommodatie ten dienste 
staat van de eigen vereniging. Bij (enkele van) dergelijke activiteiten kan de 
aanvangs- en/of sluitingstijd individueel worden vastgesteld.’ 

Toelichting   In lijn brengen met het model bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld door NOC*NSF 

 

  

http://www.nocnsf.nl/IVA


 

34. Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties (oud) 
Wijziging Verwijderen lid 1-4 

1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het 
CJVV-bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding 
over de kantine. Zij zi jn derhalve beiden verantwoordelijk voor de 
naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de 
paracommercie-bepalingen. 

2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 
dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te 
worden gebracht van het bestuur en de KNVB. 
Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de 
plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen 
zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar 
plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden. 

3. De KNVB verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij 
gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te 
voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van 
de indiener van de klacht en van CJVV. 

4. Blijft het CJVV-bestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde 
in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake 
een nieuw feit, dan treft de KNVB zo nodig tuchtrechtelijke 
maatregelen jegens CJVV binnen twee maanden na ontvangst van de 
laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis 
van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF’ 

Toelichting   In lijn brengen met het model bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld door NOC*NSF 

 

 
VII. Voorstel voor wijziging in Contributie- en boetereglement 

 
35. Artikel 2, lid 2 en 4 Contributieplicht 
Wijziging Wijzingen lid 2 

‘De verplichting geldt voor ieder lid dat op 1 juni van een jaar is 
ingeschreven als lid en niet tijdig –d.w.z. voor 1 juni- het 
lidmaatschap schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie 
heeft opgezegd. 
1 juni (2 maal) wijzigen in 15 juni. 
 

Wijziging lid 4   
‘In afwijking van het 3e lid is contributie verschuldigd voor alleen de 
eerste seizoenhelft indien het lidmaatschap is opgezegd tussen 1 
juni en 1 oktober.’ 
Wijzigen in  
‘In afwijking van het 3e lid is € 60 administratiekosten verschuldigd 
indien het lidmaatschap is opgezegd tussen 15 juni en 1 september’ 

Toelichting   In lijn brengen met de actuele praktijk 
 


