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Huishoudelijk Reglement van de voetbalvereniging CSV ’28 te Zwolle  

 

Artikel 1     Algemene bepalingen 

1. De vereniging Christelijke Sportvereniging 1928 Voetbal, afgekort CSV ’28, hierna te noemen 
“de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 7 mei 1928 en is gevestigd te Zwolle. 

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 
van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte op  3juni 2019. 

Artikel  2     Leden 

1. De vereniging heeft leden, onderverdeeld in: 
a) pupillen en mini ’s 
b) junioren 
c) senioren 
d) leden van verdienste 
e) ereleden 
f) niet-spelende leden 
g) buitengewone leden 

2. Pupillen zijn die leden, die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. 
3. Junioren zijn die leden, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 
4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. 
5. Voor de benoeming van leden tot lid van verdienste of erelid hanteert het bestuur een 

protocol. 
6. Niet-spelende leden zijn zij, die binnen de vereniging wel contributie betalen, maar niet als 

voetballer uitkomen in één van de, de vereniging vertegenwoordigende, teams in de KNVB-
competitie. 

7. Buitengewone leden zijn zij, die binnen de vereniging een functie verrichten, geen 
verenigingscontributie betalen en waarvoor de vereniging de kosten van het lidmaatschap 
van de KNVB voor haar rekening neemt. Zij zijn niet stemgerechtigd. 

Artikel 3     Het lidmaatschap 

1. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door volledige invulling van het daartoe 
verstrekte aanmeldingsformulier. Voor minderjarigen dient het formulier ondertekend te zijn 
door de wettelijk vertegenwoordiger. Het algemeen bestuur kan vorderen dat de op het 
formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijsvoering worden gestaafd. 

2. De kosten voor de aanmelding van leden wordt jaarlijks door het algemeen bestuur 
vastgesteld. Deze kosten worden bij de eerstvolgende contributie-inning in rekening 
gebracht. 

3. Toelating tot het lidmaatschap vindt plaats door het algemeen bestuur onder 
verantwoordelijkheid van de secretaris. Zowel van de toelating tot het lidmaatschap als van 
de niet-toelating wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokkene, dan wel diens 
wettelijk vertegenwoordiger.  
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Artikel  4    Rechten en plichten van leden 
 

1. Met uitzondering van niet-spelende en buitengewone leden, hebben leden recht op 
deelneming aan trainingen voor hun leeftijdklasse. 

2. Leden zijn verplicht het door de vereniging voorgeschreven sporttenue te dragen.  
3. Leden hebben het recht van vrije, kostenloze, toegang tot wedstrijden, voor zo ver door het 

bestuur niet anders bepaald. 
4. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het algemeen bestuur in te 

dienen. Het algemeen bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te 
onderzoeken c.q. te doen behandelen of onderzoeken en over het resultaat daarvan de 
indiener te informeren. 

5. Leden hebben de verplichting het algemeen bestuur in kennis te stellen van wijziging van hun 
persoonlijke gegevens. 

6. Leden hebben de plicht tot het tijdig betalen van de hen opgelegde contributie en de hen 
opgelegde boetes (bijv. die van de KNVB), zulks ter beoordeling van het algemeen bestuur. 

7. Met uitzondering van niet-spelende en buitengewone leden, hebben leden de verplichting 
binnen de vereniging vrijwilligerswerk te verrichten, gedurende tenminste 16 uur per jaar.  
Minderjarige leden kunnen deze vrijwilligers-werkzaamheden uit laten voeren door hun 
wettelijke vertegenwoordigers. Het algemeen bestuur kan nadere regels stellen m.b.t. het 
vrijwilligerswerk. Onder vrijwilligerswerk wordt in ieder geval niet verstaan, het rijden van en 
naar wedstrijden, het wassen van kleding etc.  

 
Artikel 5     Sporttenue 
 

1. Het tenue van de vereniging bestaat uit: 
- Oranje shirt 
- Witte broek 
- Blauwe kousen 

2. De vereniging verstrekt het sporttenue, op leasebasis, aan de daarvoor in aanmerking 
komende leden. De leden zijn verplicht de voorgeschreven kleding te dragen tijdens 
wedstrijden van het team waarvoor zij uitkomen. De verstrekte kleding blijft te allen tijde 
eigendom van de vereniging en mag niet gedragen worden buiten de wedstrijden van het 
team, waarvoor de leden uitkomen. 

3. Periodiek wordt een bedrag in rekening gebracht voor het verstrekken van kleding. 
4. Bij verlies of diefstal van het gehele tenue of delen daarvan worden de vervangingskosten 

daarvan in rekening gebracht bij het lid, waarvan de kleding was verloren of gestolen. De 
kosten dienen op eerste vordering te worden voldaan. 

5. Het algemeen bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de verstrekking van 
kleding. 

 
Artikel 6     Algemeen Bestuur 
 

1. Onverminderd het bepaalde in de statuten, valt onder het besturen van de vereniging: 
- De algemene leiding daarvan. 
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- De uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten. 
- Het toezicht op en de naleving van statuten en regelgeving van de vereniging, alsmede 

van de organisaties waarbij de vereniging is aangesloten. 
- Benoeming, ontslag, schorsing e.d. van personen die een (al dan niet betaalde) functie 

vervullen. 
- Het vaststellen van een Tuchtreglement. 
- Werkgeverschap. 

2. Het algemeen bestuur draagt zorg voor een nadere taakverdeling binnen het bestuur, een 
beschrijving daarvan alsmede van de verantwoordelijkheidsgebieden van de bestuursleden. 

3. Het algemeen bestuur vergadert zo vaak als zij nodig acht volgens een vastgesteld rooster. 
4. De bestuursvergaderingen van het algemeen bestuur zijn besloten, tenzij het bestuur 

anderszins besluit. 
5. Besluitvorming binnen het algemeen bestuur vindt in principe plaats op basis van 

instemming van ieder aanwezig bestuurslid (collegiale besluitvorming). Door de aanwezige 
bestuursleden kan echter worden besloten met betrekking tot bepaalde zaken mondeling of 
schriftelijk te stemmen. In een dergelijke situatie worden besluiten genomen bij gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder bestuurslid heeft 1 stem. Bij het staken 
der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

6. De voorzitter heeft de leiding in de bestuursvergaderingen. Hij is bevoegd de vergadering te 
schorsen of te verdagen. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geleid door één van de 
leden van het dagelijks bestuur. 

 
Artikel 7     Dagelijks Bestuur 

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de 
vereniging. Het dagelijks bestuur neemt beslissingen met betrekking tot de dagelijkse gang van 
zaken en de uitvoering van besluiten van het algemeen bestuur. 

 
Artikel 8     Jeugdbestuur 
 

1. Het algemeen bestuur benoemt een jeugdbestuur dat rechtstreeks fungeert onder de 
verantwoordelijkheid en aansturing van het bestuurslid voetbalzaken jeugdzaken van het 
algemeen bestuur. 

2. Het jeugdbestuur bestaat uit tenminste 3 natuurlijke personen, die lid zijn van de vereniging 
CSV ’28 of gezinslid van die leden, genoemd in artikel 2, lid a en b. 

3. De leden worden door het bestuur in functie benoemd op voorstel van het Jeugdbestuur. 
4. Het jeugdbestuur heeft tot taak:  

- uitvoering te geven aan het door het bestuur vastgestelde beleid voor de niet – 
selectieteams jeugd. 
- bijdragen te leveren ten behoeve van het technische beleidsplan, voor zo ver het betreft de 
niet-selectieteams jeugd. 
- zorg te dragen voor (uitvoering van) de organisatorische aspecten van het gehele 
jeugdvoetbal, inclusief de geldende regelgeving. 

5. Het jeugdbestuur is bevoegd gevraagd en ongevraagd van advies te dienen aan het bestuur. 
6. Het jeugdbestuur richt zelf haar werkzaamheden in overeenkomstig haar taken, binnen de 

door het algemeen bestuur gestelde kaders en met inachtneming van de overigens binnen 
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de onderdelen van de vereniging belegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Afstemming hierover dient plaats te vinden binnen het algemeen bestuur. 

 
Artikel 9     Tuchtcommissie 
 

1. Het algemeen bestuur benoemt een Tuchtcommissie die rechtstreeks fungeert onder de 
verantwoordelijkheid van de voorzitter van het algemeen bestuur. 

2. Het algemeen bestuur stelt een Tuchtreglement vast. 
3. De Tuchtcommissie bestaat uit drie leden en heeft tot taak uitvoering te geven aan het 

Tuchtreglement op basis van de daarin gegeven bevoegdheden en opdrachten. 
 
Artikel 10     Vertrouwenscommissie 
 

1. Het algemeen bestuur benoemt een Vertrouwenscommissie die rechtstreeks fungeert onder 
verantwoordelijkheid van de voorzitter van het algemeen bestuur. 

2. De Vertrouwenscommissie bestaat uit drie leden en heeft tot taak leden in de gelegenheid te 
stellen problemen, op vertrouwelijke wijze te bespreken en te delen zonder dat dit 
consequenties of gevolgen heeft.  

3. De Vertrouwenscommissie richt zelf haar werkzaamheden in binnen de door het algemeen 
bestuur gestelde kaders en overlegt periodiek met de voorzitter van het algemeen bestuur 
omtrent constateringen e.d. In dit periodiek overleg dient de Vertrouwenscommissie de 
vertrouwelijkheid te garanderen. Kwesties mogen niet herleidbaar zijn.  

 
 
Artikel 11     Oudercommissie en Jeugdraad 
 

1. De Oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, zijnde wettelijk 
vertegenwoordigers van spelers, uitkomend in de pupillenteams (niet zijnde bestuursleden). 

2. De leiding van de Oudercommissie berust bij een door het Jeugdbestuur daartoe 
aangewezen lid van dit bestuur. 

3. De Jeugdraad bestaat uit drie junioren, uitkomend in de juniorenteams. 
4. De leiding van de Jeugdraad berust bij een door het Jeugdbestuur daartoe aangewezen lid 

van dit bestuur. 
5. Kandidaten voor Oudercommissie en Ledenraad worden daartoe aangezocht en aangewezen 

door het Jeugdbestuur. 
6. Zowel de Oudercommissie als de Jeugdraad heeft tot taak het Jeugdbestuur, gevraagd en 

ongevraagd, van advies te dienen met betrekking tot de taken van het Jeugdbestuur. 
 
 
Artikel 12     Contributie 
 

1. De contributie is verschuldigd van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar en 
dient, periodiek, bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
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2. Indien het lidmaatschap op een datum liggend tussen 1 juli en 30 juni van het daarop 
volgende jaar wordt verleend, dient de contributie conform het contributiereglement te 
worden voldaan. 

3. Bij tussentijdse opzegging tegen een datum gelegen tussen 1 juli en 30 juni van het daarop 
volgende jaar, blijft de contributie verschuldigd conform het contributiereglement. 

4. Indien een lid, na herhaalde oproepen daartoe, niet voldoet aan de verplichting tot 
contributiebetaling kan het algemeen bestuur passende maatregelen nemen, onder meer 
daarin bestaande dat niet meegewerkt zal worden aan overschrijving naar een andere 
vereniging. Een en ander geldt tevens met betrekking tot nog openstaande boetes of andere 
schulden alsmede met betrekking tot het niet (tijdig) inleveren van goederen welke aan de 
vereniging behoren. 

5. Alle kosten samenhangend met, of voortvloeiend uit het niet of niet tijdig voldoen van 
contributiebetalingen, komen geheel voor rekening van het lid. 

6. Het algemeen bestuur is bevoegd nadere maatregelen te treffen 
 
Artikel 13     Eigendommen 
 

1. De vereniging draagt op generlei wijze verantwoordelijkheid voor de eigendommen van 
leden en eenieder die gebruik maakt van of aanwezig is in de gebouwen of op de velden en 
terreinen van de vereniging. 

2. Een ieder die schade toebrengt aan eigendommen van de vereniging is aansprakelijk voor de 
vergoeding van de aangerichte schade.  

3. De aan de afdoening van straf- en tuchtzaken verbonden kosten en de kosten die daaruit 
voortvloeien, komen geheel ten laste van de leden of het lid die daarvan de oorzaak zijn of is. 

4. Het algemeen bestuur kan hieromtrent nadere maatregelen treffen. 
 
 
Artikel 14     Representatie 
 
Voor de representatie van de vereniging c.q. het bestuur worden nadere afspraken gemaakt die 
worden vastgelegd in een daartoe op te stellen protocol. 
 
Artikel 15     Sponsoring 
 
Voor de sponsoring van de vereniging of een onderdeel daarvan worden richtlijnen vastgelegd in een 
daartoe op te stellen protocol. 
 
Artikel 16     Wijziging Huishoudelijk Reglement 
 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 
Ledenvergadering waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van 
het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een 
zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 

2. Tenminste vijf dagen voordat de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden, moet een 
afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 



 

 

Huishoudelijk reglement van CSV 1928 vastgesteld tijdens de ALV op 3 juni 2019 

6 

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee derden van 
de uitgebrachte stemmen. 

4. De wijziging van het huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van de dag 
volgend op die waarin de besluitvorming heeft plaatsgevonden.  

 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van CSV ’28 op 3 juni 2019. 
 
 
  
 


