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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Huishoudelijk Reglement van de Voetbalvereniging “Door Broederschap Sterk” 
(D.B.S.), gevestigd te Eindhoven, volgens artikel 21 van de Statuten. 
 
Art. 1: Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van rechten en verplichtingen. Deze zijn vastgelegd 

in de Statuten van onze Vereniging. De Statuten liggen permanent ter inzage in de 
Bestuurskamer. Zij zijn ook te verkrijgen bij het Secretariaat. 

 
Art. 2: Naam 
 De Vereniging draagt de naam: Voetbalvereniging Door Broederschap Sterk, afgekort: V.V. – 

D.B.S., opgericht op 17 februari 1953. 
 De kleuren van de Vereniging zijn geel-rood en wel: 
 Shirt:  Geel-Rood 
 Broek:  Rood 
 Kousen: Rood 
 
Art. 3: Verenigingsjaar 
 Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
 
Art. 4: Doel 
 Het doel van de vereniging is het beoefenen van de voetbalsport zoals omschreven in artikel 3 

van de Statuten. 
 
Art. 5: Vereniging 
 De Vereniging bestaat uit: 

1. Senioren  : Degenen die op 31 december 19 jaar en ouder zijn. 
2. Junioren A : 17-18  jaar  

Junioren B : 15-16  jaar  
 Junioren C : 13-14  jaar  
3. Pupillen D : 11-12  jaar  

Pupillen E :  9-10   jaar  
Pupillen F :  7-  8  jaar 
Pupillen G :  7 – 16  jaar  

4. Kiddy’s + Mini’s : tot 7 jaar  
5. Donateurs : Begunstigers volgens art. 11 van de Statuten 
6. Ereleden, leden van verdienste:  
7. Vrijwilligers : leden die een ondersteunende taak uitoefenen. 

 
Art. 6:· Verkrijgen van het lidmaatschap 

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen na een schriftelijk verzoek hiertoe. Het 
lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Het Bestuur 
beslist over toelating tot het lidmaatschap. Bij niet toelating door het Bestuur kan de 
betrokkene zich met een verzoek tot de Algemene Ledenvergadering wenden. Het bestuur 
kan toelating mandateren aan een commissie of de ledenadministratie. 

 
Art. 7: Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele verenigingsjaar of het nog resterende 
gedeelte hiervan, met een stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar. 
Het lidmaatschap eindigt door: 
A. Opzegging door het lid vóór 1 juni, alleen schriftelijk bij secretaris. 
B. Opzeggen namens de Vereniging. 
C. Royement. 

 
 
 



Art. 8: Rechten van ieder lid 
A. Stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering in de verhouding Senioren: Jeugdleden 

(15 jaar en ouder) = 4 : 1. 
B. Het ontvangen van een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement: inzage van de 

Statuten. 
C. De toegang tot de velden en de kleedlokalen volgens de door Bestuur of Commissie 

bepaalde opstellingen. 
D. Gratis toegang als bezoeker bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. 

 
Art. 9: Trainingen 

Leden, die trouw de trainingen bezoeken, krijgen bij het maken van de opstellingen in principe 
de voorkeur boven hen, die niet of nauwelijks op de trainingen verschijnen. 

 
Art. 10: Verplichtingen van de leden 

De leden zijn verplicht om de Statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging en de 
K.N.V.B. na te leven zoals omschreven in art. 5 van de statuten. 
A. Contributie tijdig te voldoen. 
B. Deel te nemen aan alle door de K.N.V.B. of Bestuur vastgestelde wedstrijden (competitie, 

beker, vriendschappelijk of toernooien). 
C. Bij verhindering tijdig af te melden bij de daartoe aangegeven persoon. 
D. De goede naam van de vereniging niet te schaden door incorrect gedrag rond en op de 

velden of bij vergaderingen en andere bijeenkomsten. 
E. Zich te houden aan alle wijzigingen c.q. verordeningen van Bestuur dan wel elftalleiders 

betreffende zaken als het betreden der velden, in bewaring geven van horloges, kettingen 
en dergelijke. 

F. Het bestuur te melden wanneer men (zaal)voetbalwedstrijden wil gaan spelen buiten 
D.B.S.-verband. 

G. Zich te schikken naar de elftalopstelling. 
H. De trainingen zoveel mogelijk te bezoeken (selectie 2 maal per week). 
I. Adreswijzigingen e.d. tijdig door te geven aan het secretariaat. 
J. Alle voorschriften na te leven die gelden op elk voetbalveld, in elk kleedlokaal of elke 

kantine. 
 
Art. 11: Straffen 
  Het Bestuur is bevoegd de volgende straffen op te leggen (Statuten art. 6) 

A. Berisping 
B. Schorsing (maximaal 3 maanden) 
C. Royement i.v.m. het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen of wangedrag. 

 
Art. 12: Boetes 

Een lid of team dat wordt geboekt, dient de daarbij horende geldboete zelf te betalen. 
- Gele/Rode kaarten moeten door betreffende speler binnen een maand betaald zijn. 
- Team boetes dienen binnen een maand betaalt zijn. 
- Spelers krijgen GEEN overschrijving als er nog boete openstaat. Dit geldt ook bij een 
teamboete. 

 
Art. 13: Contributie 

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur 
vastgesteld. De contributie wordt 2 maal per jaar geïnd. Na 1 juli en na 1 januari. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingjaar eindigt blijft niettemin contributie 
voor het hele verenigingsjaar verschuldigd. Speler krijgt GEEN overschrijving als zijn 
financiële verplichtingen niet voldaan zijn. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld 
voor het betalen van contributie. 
 

 
 
 
 
 
 



Art. 14: Spelerpassen/Wedstrijdformulieren 
- Spelerspassen dienen na iedere wedstrijd met het wedstrijdformulier ingeleverd te worden bij 
de wedstrijdsecretaris. 
- Wedstrijdformulieren dienen VOOR de wedstrijd ingevuld te zijn. (indien aanwezig met 
rugnummers). 
-Alleen spelers met spelerspas kunnen spelen en op wedstrijdformulier voorkomen. 
- Wedstrijdsecretaris gaat steekproefsgewijs met scheidsrechter controle uitoefenen op 
ingevulde wedstrijdformulier met de spelerspassen. Zowel bij DBS als bij de tegenstander. 
-Bij schorsingen of achterstanden contributie of boetes wordt de spelerspas van betreffende 
speler ingenomen door de wedstrijdsecretaris. 

 
Art. 15: Kostenvergoeding 

Het Bestuur is bevoegd om aan leden bepaalde gemaakte noodzakelijke kosten van vervoer 
te vergoeden. 

 
Art. 16: Bestuur (art. 12 Statuten) 

Het Bestuur bestaat uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester en verder bestuursleden 
met een minimum van twee. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene 
Ledenvergadering voor een termijn van maximaal 3 jaar. 
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bestuur of door tenminste 5 meerderjarige 
leden, die dit schriftelijk 3 maal 24 uur voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering 
moeten hebben ingediend bij de secretaris van de vereniging. 

 
Art. 17: Bestuursleden 
  Het bestuur bepaalt welke taak ieder der bestuursleden zal vervullen. 
 
Art. 18: Algemene Ledenvergadering 

Jaarlijks zal uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een Algemene 
Ledenvergadering worden gehouden. De oproep voor deze vergadering zal geschieden op de 
website van D.B.S., en andere media, waarin 14 dagen van te voren de agenda vermeld zal 
worden. 
Alle leden van 15 jaar en ouder hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. 

 
Art. 19: Het Bestuur beslist in alle gevallen waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of de 

regels van de K.N.V.B. niet voorzien. 
 
 
Het Bestuur 
 


