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SV DSOV Vijfhuizen 
Huishoudelijk Reglement  
goedgekeurd ALV november 2018 (vorige versie juni 2016) 

Artikel 1: algemene bepalingen 

1. De vereniging genaamd SV DSOV, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 20 
juni 1932 te Vijfhuizen en is gevestigd op het Sportpark Zijdewinde te Vijfhuizen. 

2. Het huishoudelijke reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 
vereniging. 

3. Het huishoudelijke reglement fungeert als set van normen en waarden welke binnen de vereniging 
gehanteerd wordt. 

4. De leden zijn gehouden: 
a) De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de 

algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; 
b) De statuten, reglementen en besluiten van de KNVB of NHV of een orgaan daarvan, alsmede de van 

toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven. 
c) De belangen van de vereniging niet te schaden. 

Artikel 2: leden 

De vereniging bestaat uit: 
1. Senior- en jeugdleden: 

a) Spelende leden 
b) Trainingsleden 
c) Niet spelende leden 

2. Ondersteunende leden (vrijwilligers) 

3. Ereleden 
4. Leden van Verdienste 

Artikel 3: Leden van verdienste en ereleden 

1. Leden van verdienste en ereleden zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging op 
voordracht van het Bestuur als zodanig door de algemene vergadering met minimaal drie vierde van de 
uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Leden van verdienste en ereleden hebben dezelfde rechten en 
plichten als gewone leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel erevoorzitter is verleend. 

2. Degene die zich als voorzitter op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de 
vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden 
benoemd door de algemene ledenvergadering met minimaal drie vierde van de uitgebrachte stemmen. 

3. Naast de onderscheidingen die er zijn vanuit de vereniging, zijn er nog onderscheidingen van de 
sportbonden. Criteria voor deze onderscheidingen vallen onder de regels van de sportbonden. 

Artikel 4: Donateurs 

De vereniging kent naast leden ook donateurs zoals beschreven in de statuten. 
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Artikel 5: Sponsors 

1. Sponsors zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging ondersteunen met geldelijke en/of materiële 
bijdragen. 

2. Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten. 
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze de ter beschikking gestelde sponsorbedragen voor de vereniging 

worden aangewend. 
4. Alleen het bestuur kan een overeenkomst met sponsors aangaan. 

Artikel 6: Lidmaatschap  

1. Aanmelding als lid geschiedt door invulling, dagtekening en akkoord verklaring van het digitale 
aanmeldingsformulier. Een welkomstcommissie van DSOV zal het aspirant lid daarop uitnodigen voor een 
intake gesprek.  

2. Een aspirant lid is pas speelgerechtigd als hij/zij of ouders of één van de wettelijke vertegenwoordigers een 
machtiging voor de inning van de contributie heeft afgegeven. Voor leden van 14 jaar en ouder dient DSOV 
de identiteit vast te stellen middels een geldig legitimatiebewijs. Vanaf leeftijdscategorie D (11/12 jaar) 
dient een pasfoto t.b.v. de spelerspas bijgevoegd te worden. 

3. Het aspirant lid en ouders van jeugdleden (of wettelijke vertegenwoordiger) worden tijdens het intake 
gesprek op de hoogte gesteld van de normen en waarden binnen DSOV en van de verplichting tot 
vrijwilligerstaken. Zij worden geacht die te onderschrijven. 

4. Het bestuur kan vorderen dat de in het aanmeldingsformulier verstrekte gegevens door deugdelijke 
bewijzen worden gestaafd. 

5. De in de aanmelding verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt volgens de 
privacyverklaring van DSOV.  

6. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de 
inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan. 

7. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van het bestuur of vertegenwoordiging daarvan. 
8. Mocht een aanmelding leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk of 

mondeling mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure.  
9. Een lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en loopt tot 1 juli van het daarop volgende jaar en wordt 

vervolgens ieder jaar stilzwijgend verlengd. 
10. Indien men per het eind van het seizoen wil opzeggen, dient dit schriftelijk bij de secretaris te geschieden. 

Voor handbal geldt een opzegging voor 1 mei, voor voetbal voor 1 juni. 

Artikel 7: Contributie 

1. Vanaf de datum van ingang van een lidmaatschap dient de contributie te worden voldaan. 
2. Het bedrag per jaar aan contributie wordt bij aanvang van het seizoen via een automatische incasso in 

rekening gebracht. Het bestuur kan per seizoen beslissen over het aantal termijnen waarin de contributie 
wordt geïnd. Indien door omstandigheden de contributie niet voldaan kan worden, dient er met de 
penningmeester een betalingsregeling getroffen te worden. 

3. Bij non-acceptatie van de automatische incasso dient het lid voor dat seizoen resterende bedrag volledig te 
voldoen. Tot de contributie is voldaan, worden alle rechten die met het lidmaatschap samenhangen, 
opgeschort. Het lid kan niet deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten en 
heeft geen stemrecht. 

4. Bij het niet nakomen van een betalingsverplichting zal een lid, na een schriftelijke herinnering en een 
eenmalige schriftelijke aanmaning, uitgeschreven worden. 

5. Opnieuw inschrijven is pas mogelijk na directe betaling van de betalingsverplichting plus 
administratiekosten. 

6. Bij het vaststellen van de nieuwe tarieven wordt rekening gehouden met het prijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie, zoals dit door het CBS wordt bekendgemaakt. 

7. Tenzij de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk anders beslist, zal de contributie jaarlijks in ieder geval 
met dit prijsindexcijfer worden verhoogd. 

8. Indien een lid meerdere sporten binnen de vereniging beoefent (bijvoorbeeld veldvoetbal en zaalvoetbal 
of voetbal en handbal), dan ontvangt het lid een korting van 10% op de contributie. 
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9. Het bestuur kan besluiten om leden met een vrijwilligersfunctie, die al of niet zelf actief voet- of 
handballen, een vrijwilligersvergoeding te betalen aan het einde van betreffende seizoen. 

10. Voor een lid dat niet aan wedstrijden deelneemt en derhalve slechts traint en aan activiteiten kan 
deelnemen, geldt een speciaal contributietarief. 

11. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. 
12. Het bestuur kan in individuele gevallen een afwijkende afspraak met een lid maken. 
13. De bijdrage van de donateur moet vóór 31 december in het lopende seizoen volledig betaald zijn, waarbij 

het bedrag als totaal moet worden voldaan. De bijdrage van de donateur zal voor algemene doeleinden 
worden gebruikt mits de donateur een specifiek doel omschrijft bij het voldoen van de bijdrage. Het 
bestuur dient dit specifieke doel te accorderen. 

14. Indien een lid van een andere vereniging verzoekt om bij DSOV te mogen trainen wegens 
werkomstandigheden, wordt daarvoor de trainingscontributie minus de kosten van de sportbond in 
rekening gebracht. Tevens dient een bestuursverklaring van de andere vereniging te worden overlegd 
waaruit blijkt dat de verzoeker lid is van de K.N.V.B. of N.H.V.. 

15. Iemand die 50 jaar onafgebroken lid is van de vereniging wordt met ingang van het daarop volgende 
seizoen contributievrij. 

16. Anders dan wat in de statuten, paragraaf 7.7, is vermeld zijn de regels met betrekking tot tussentijds lid 
worden of lidmaatschap opzeggen als volgt: 
a) Leden die voor 1 januari van het betreffende seizoen lid worden betalen het volledige bedrag aan 

contributie. 
b) Leden die tussen 1 januari en 30 juni lid worden betalen 50% van de contributie. 
c) Leden die 5 maanden of langer per seizoen niet kunnen spelen en trainen krijgen na een verzoek 

daartoe aan het bestuur, 50% van de betaalde contributie terug.  
d) Teruggaven worden alleen gedaan indien het (voormalige) lid hiertoe een verzoek gedaan heeft aan 

het bestuur, in casu de penningmeester. 
17. Indien niet tijdig opgezegd wordt, dient voor het gehele volgende seizoen contributie te worden betaald.  

18. Een overschrijving naar een andere vereniging kan pas goedgekeurd worden als de contributie en 
eventuele openstaande boetes over het voorgaande seizoen voldaan zijn. Ook moeten alle goederen die in 
bruikleen zijn, zoals kleding en dergelijke zijn ingeleverd. 

Artikel 8: Rechten en plichten 

1. Leden, sponsors en donateurs, inclusief hun partners en minderjarige kinderen, hebben in principe vrije 
toegang tot het sportcomplex, voor zover het bestuur niet anders bepaalt. 

2. Spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden voor het team waar het 
lid voor uitgenodigd of geselecteerd is. 

3. Leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene 
ledenvergaderingen. 

4. 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 en het resultaat te berichten aan het 
desbetreffende lid. 

5. Leden en donateurs hebben de verplichting het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun 
contactgegevens en adres. 

6. Leden en donateurs hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
7. Bij toetreding als lid hebben leden het recht een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement te 

ontvangen. Er wordt daarna van uitgegaan dat men op de hoogte is van de inhoud van de statuten en het 
huishoudelijke reglement. 

8. Leden, donateurs, sponsors en bezoekers van het sportcomplex hebben de plicht tot naleving van de 
statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging. 

9. Leden van zestien jaar en ouder leveren een bijdrage aan het goed functioneren van de vereniging door 
middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Dit kan gaan om diensten op het gebied van 
onderhoud, het verrichten van kantinediensten, schoonmaakwerkzaamheden en het (bege-)leiden van 
wedstrijden en/of trainingen en/of diensten, waar het bestuur om verzoekt. 

10. Leden van twaalf tot en met vijftien jaar leveren een bijdrage aan het goed functioneren van de vereniging 
door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Dit kan gaan om diensten op het gebied van 
assistentie bij pupillenwedstrijden, toernooien, jeugdactiviteiten en onderhoud. 
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11. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leden tot zestien jaar worden geacht een bijdrage te leveren 
aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het 
betreft diensten op het gebied van begeleiding van activiteiten, wedstrijdsecretariaat op speeldagen en 
het verrichten van kantinediensten. 

12. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn verplicht zelf zorg te dragen voor het vervoer 
van hun kind(eren) van en naar wedstrijden en/of trainingen. 

Artikel 9: Gebruik accommodatie en faciliteiten 

1. Elk lid verplicht zich, ieder voor zijn kunnen, de gebouwen, materialen en installaties van de vereniging in 
goede staat te houden of te brengen, dit in overleg met het bestuur. 

2. Toerekenbare schade aan gebouwen, materialen en installaties van de vereniging wordt door of voor 
rekening van de veroorzaker hersteld. Blijft de veroorzaker in gebreke, dan zal het bestuur de schade laten 
herstellen en de kosten verhalen op de veroorzaker. 

3. Elk geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de desbetreffende zaak 
het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt 
aangetoond. 

4. Elk lid is gehouden om de ter beschikking gestelde materialen te gebruiken zoals een goed lid betaamt. De 
teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. 

5. Materialen dienen door de leden na gebruik te worden opgeruimd. De teamleiding en trainers zien erop 
toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. 

6. Na het gebruik van de kleedkamers is elk team verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van deze 
ruimtes. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. 

7. Consumpties in de kantine worden contant of eventueel via pin afgerekend. 
8. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van 

leden en derden op de accommodatie, inclusief de aanpalende parkeerplaats. 
9. De accommodatie is tijdens door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden en bezoekers toegankelijk. 
10. Het bestuur is bevoegd om de accommodatie van de vereniging voor bijzondere doeleinden te reserveren. 

Artikel 10: Normen en Waarden 

1. DSOV wil graag een goed georganiseerde, gezellige en multiculturele sportvereniging voor voetbal en 
handbal zijn, waar het goed toeven is voor spelers, supporters, scheidsrechters, grensrechters, trainers, 
vrijwilligers, commissie, kaderleden en andere betrokkenen.  

2. DSOV wil graag een vereniging zijn waar maatschappelijke waarden, fatsoensnormen en sportiviteitregels 
door iedereen worden gerespecteerd. De leden hebben de plicht de basishouding binnen de vereniging te 
respecteren en te bevorderen. De volgende waarden staan bij DSOV voorop in doen en laten: 
a) Respect voor een ander 
b) Respect voor de omgeving 
c) Respect voor jezelf. 

3. Deze waarden moeten er toe bijdragen het spelplezier van een ieder te vergroten waardoor ook DSOV 
positief en sportief naar buiten toe gepresenteerd wordt. 

4. DSOV accepteert onder geen enkele voorwaarde lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, 
onbetamelijk gedrag, onevenredige onsportiviteit en andersoortig wangedrag en zal, als dat in haar 
vermogen ligt, hard optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken.  

5. DSOV accepteert onder geen voorwaarde vormen van vernieling en diefstal van haar eigendommen en de 
eigendommen van derden en zal, als dat in haar vermogen ligt, hard optreden tegen degenen die zich 
hieraan schuldig maken. 

Artikel 11: Regels 

1. De indeling van leden over verschillende teams geschiedt onder verantwoording van de Voetbal dan wel 
Handbalcommissie. De leden worden hiervan tijdig in kennis gesteld.. 

2. Bij verhindering dient een speler zich minimaal vierentwintig uur voor aanvang van de wedstrijd, met 
opgaaf van redenen, af te melden bij desbetreffende teamleider en/of aanvoerder. 
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3. Een afmelding voor een training dient te geschieden volgens een procedure die hiertoe in onderling 
overleg, tussen het betreffende team, teambegeleider en trainer, is opgesteld. 

4. Sancties naar aanleiding van overtredingen van lid 2 en 3 van dit artikel, worden opgelegd door de 
teamleiding in overleg met de voetbalcommissie cq de handbalcommissie. 

5. Bij wedstrijden zal ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de voetbalcommissie cq de 
handbalcommissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor alles wat er rond de wedstrijd gebeurt en 
rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur. 

6. De spelers van een team zijn gehouden tijdens de wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de 
aanvoerder en leider. 

7. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen 
inschrijven als deelneemster aan door andere verenigingen of personen georganiseerde wedstrijden. 

8. De behaalde prijzen, kampioenstitels of premies, door teams die de vereniging op enigerlei wijze 
vertegenwoordigen, komen aan de vereniging toe. Het team kan het bestuur verzoeken anders te 
handelen. 

9. De verkoop van alcoholhoudende drank in de kantine is, conform de geldende wetgeving, verboden aan 
personen onder de achttien jaar. 

10. Het drinken van alcoholhoudende drank op de accommodatie van de vereniging, is voor leden onder de 
achttien jaar verboden. 

11. Indien het gedrag daartoe aanleiding geeft kan een persoon het kopen en drinken van alcoholische drank 
worden ontzegd door een bestuurslid of een lid dat verantwoordelijk is voor de verstrekking van 
consumpties. 

12. Het schenken van alcoholhoudende drank zal tot twaalf uur ’s middags niet plaatsvinden. 
13. Het bestuur of een lid dat verantwoordelijk is voor de verstrekking van consumpties kan in voorkomende 

situaties hierover anders beslissen. 
14. Het gebruik van (soft)drugs is op de accommodatie van DSOV strikt verboden. 
15. Roken is in het gehele clubgebouw, inclusief kleedkamers verboden. Ook is roken op de speelvelden niet 

toegestaan. 
16. Tijdens voetbalwedstrijden op het hoofdveld (veld 1) is het verboden om op het terras consumpties in 

glaswerk of blikjes te nuttigen en is het verboden om buiten het terras alcoholische dranken te nuttigen.  
17. Tijdens wedstrijden zijn de speelvelden alleen toegankelijk voor scheidsrechter, spelers, leiders, trainers en 

medische verzorgers. Toeschouwers moeten buiten de hekken of, bij het gemis daarvan, buiten de 
belijning blijven.  

Artikel 12: Sancties 

1. Overtredingen van de gedragsregels of niet nakomen van de plichten kunnen leiden tot sancties opgelegd 
door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen 
genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. 

2. Het bestuur of een door het bestuur daarvoor aangewezen commissie is bevoegd om, met inachtneming 
van het beginsel van hoor en wederhoor, een straf op te leggen aan leden van de vereniging in welke 
hoedanigheid dan ook, eventueel naast de door de sportbonden opgelegde straf. Sancties naar aanleiding 
van overtredingen voor, gedurende of direct na wedstrijden of trainingen worden, in overleg met en uit 
naam van het bestuur, opgelegd door de voetbalcommissie cq de handbalcommissie. 

3. Een lid kan tegen een straf in beroep gaan bij de Commissie Sportiviteit en Respect. De uitspraak van deze 
commissie is bindend voor zowel het lid als bestuur.   

4. Een lid dat door zijn/haar gedrag  verantwoordelijk is voor een door de sportbonden opgelegde geldstraf 
aan de vereniging, is verplicht deze boete aan de vereniging terug te betalen. 

5. Bij het niet voldoen aan de verplichtingen bedoeld in lid 3 van dit artikel, volgt een schorsing van het 
lidmaatschap tot en met de dag waarop aan de verplichting is voldaan. Blijft een lid in gebreke dan volgt 
automatisch na een maand uitschrijving als lid. Opnieuw inschrijven is pas mogelijk na een betaling van de 
boete, plus  administratiekosten en eventueel gemaakte incassokosten. 

6. Als een niet-lid door zijn of haar gedrag verantwoordelijk is voor een door de sportbonden opgelegde 
geldstraf aan de vereniging, zal het bestuur alle haar ten dienste staande rechtsmiddelen aanwenden om 
de boete te verhalen. 

7. Het bestuur is bevoegd om straffen op te leggen aan leden, ook al nemen zij niet actief aan een wedstrijd, 
zodra de belangen van de vereniging worden geschaad in de meest algemene zin. 
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8. De door het bestuur van de vereniging aan een lid opgelegde sanctie zal bij voorkeur bestaan uit een 
schorsing of een taakstraf die de vereniging ten goede komt. 

9. Bij ernstige overtredingen kunnen de volgende sancties uitgesproken worden: 
a) Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de 

vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon. 
b) Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het 

scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proeftijd 
voor het gedrag en/of verwijdering van de club. 

c) Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden 
besloten tot schorsing of verwijdering van de club. 

d) Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. 
Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club. 

e) Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt 
n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing. 

f) Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden 
worden ingelicht. 

11. In geval van verzaken van een ingeroosterde of afgesproken vrijwilligersdienst of taak is het bestuur of een 
door haar aangewezen commissie bevoegd om een sanctie op te leggen. Bij meerdere keren verzaken kan 
een sanctie een schorsing zijn of zelfs een royement. Het lid of de ouder/verzorger van een jeugdlid tot 16 
jaar heeft daarbij recht op hoor en wederhoor. In geval van een royement heeft het lid het recht om in 
beroep te gaan volgens de procedure zoals beschreven in de statuten paragraaf 7.5. 

12. Een lid van het bestuur kan geen oordeel vormen in een kwestie waarin persoonlijke belangen een rol 
zouden kunnen spelen en zal in dit geval niet deelnemen aan het overleg over sanctie of aard van de 
sanctie.  

Artikel 13: Kleding 

1. Het clubtenue van de vereniging bestaat uit een rood/wit shirt voorzien van standaard clublogo met tekst 
“DSOV”, een rode broek en rode kousen. 

2. Aanschaf van het tenue dient via de clubwinkel (on line) plaats te vinden. 
3. Een door een sponsor aan een team ter beschikking gesteld tenue, dient door een ieder van het 

betreffende team gedragen te worden. 
4. Spelende leden zijn verplicht tot het dragen van een clubtenue tijdens wedstrijden die georganiseerd 

worden door de vereniging of de KNVB of NHV.   
5. Materialen en kleding die door een sponsor ter beschikking zijn gesteld aan de vereniging ten behoeve van 

een lid of team blijven ten allen tijde eigendom van de vereniging en dienen aan het einde van het seizoen 
in goede staat ingeleverd te worden. 

6. Aan trainers, leiders, verzorgers, assistent scheidsrechters, scheidsrechters en andere door het bestuur aan 
te wijzen functionarissen binnen de vereniging, kunnen werkkleding of materialen ter beschikking gesteld 
worden. 

7. De door de vereniging ter beschikking gestelde tenues, overige kleding en materialen blijven eigendom van 
de vereniging en dienen na afloop van het seizoen te worden ingeleverd. 

8. Leden en functionarissen zien erop toe dat zorgvuldig wordt omgegaan met de hen ter beschikking 
gestelde kleding en materialen. 

9. Met aangaan van het lidmaatschap stemmen de leden ermee in dat zij de door de vereniging verzorgde 
items zoals hierboven benoemd voor, tijdens en na wedstrijden gebruiken en verantwoordelijk zijn voor 
het goed verzorgen van de ter beschikking gestelde kledinglijn.  

10. Eventuele schade veroorzaakt door een lid of een team, of verlies van items, kan worden verhaald op het 
desbetreffend lid of team. 

11. Ten behoeve van het gebruik van materiaal kan het bestuur een jaarlijkse bijdrage vragen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

1. Elk lid is aansprakelijk voor de door hem / haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte 
schade.  
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2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de sportbonden kunnen de 
leden niet aansprakelijk worden gesteld.  

Artikel 15: Wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk 
reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet 
tenminste 14 dagen bedragen.  

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, wordt een afschrift van het voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, voor de leden ter inzage aangeboden tot na afloop van 
de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte 
geldige stemmen.  

Artikel 16: Slotbepalingen 

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.   
2. Na vaststelling van het gewijzigde reglement wordt zo spoedig mogelijk de aangepaste tekst bekend 

gemaakt aan de leden. 
3. In alle gevallen waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur.    
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging op 5 november 2018. 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 

 

 

 

 

De voorzitter:   De secretaris: 

   


