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Lidmaatschapsreglement 2022-2023 

 
Algemeen 
Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. In geval 
van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Op voorstel van het bestuur kan de algemene 
ledenvergadering een lid wegens zijn/haar bijzondere diensten voor de vereniging tot erelid 
benoemen. 
 
Ieder lid van de vereniging is lid van de KNVB. Het lidmaatschap van de KNVB is tevens 
verplicht voor personen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie vervullen.  
Dit betekent dat alle kaderleden bij de KNVB zijn ingeschreven. Hierdoor zijn zij tegen 
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en medische kosten van ongevallen verzekerd (NB: 
secundair!) bij activiteiten die plaatsvinden onder de vlag en verantwoordelijkheid van de 
vereniging. 
 
Deelname aan trainingen, wedstrijden en/of andere activiteiten van de vereniging, zonder als 
(kader)lid te zijn aangemeld bij de vereniging én de KNVB, is niet toegestaan. Wanneer niet 
aan deze voorwaarde is voldaan, is deelname geheel voor eigen risico en is (het bestuur van) 
de vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventueel letsel van of schade aan 
betrokkene dan wel derden. Aan een mondelinge toezegging, toestemming of mededeling van 
een bestaand (kader)lid kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Aanmelding 
Aanmelding van een (jeugd)speler of vrijwilliger vindt plaats via een inschrijfformulier. Het 
inschrijfformulier is te verkrijgen via de ledenadministrateur of de website van de vereniging. 
Nieuwe (jeugd)spelers, van 10 jaar en ouder, voegen een recente pasfoto toe aan het inschrijf-
formulier ten behoeve van de digitale spelerspas. Nieuwe (jeugd)spelers en kaderleden, van 
16 jaar en ouder, voegen eveneens een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe aan het 
inschrijfformulier ten behoeve van de inschrijving bij de KNVB.  
 
Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld, te worden ondertekend en bij de 
ledenadministrateur te worden ingeleverd. De ledenadministrateur neemt alleen volledig 
ingevulde én ondertekende formulieren in behandeling. 
 
Indien de (jeugd)speler van een andere voetbalvereniging komt, is ook een overschrijving van 
de KNVB noodzakelijk. Bij de aanmelding wordt een overschrijvingsverzoek naar de KNVB 
ingestuurd door de vereniging. Uiterlijk 15 juni voor de aanvang van een seizoen dient het  
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overschrijvingsverzoek bij de KNVB binnen te zijn. De KNVB is zeer strikt met het hanteren 
van deze deadline. Overschrijving naar een team uitkomend in een competitieklasse binnen de 
A-categorie ná 15 juni kan alleen onder strikte voorwaarden. Neem dus geen risico en wees er 
op tijd bij! Overschrijving naar een team uitkomend in een competitieklasse binnen de  
B-categorie ná 15 juni kan tot 1 maart van het lopende seizoen. 
 
Wijzigingen lidgegevens 
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van een (kader)lid, zoals een verhuizing, een nieuw 
rekeningnummer, een nieuw e-mailadres, e.d. vinden schriftelijk of per e-mail plaats aan de 
ledenadministrateur. Dergelijke wijzigingen dienen tijdig te worden gemeld. 
 
Stilzwijgende voortzetting 
Ter inventarisatie van het aantal (kader)leden in het nieuwe seizoen zullen de (kader)leden 
begin mei van het lopende seizoen een nieuwsbrief ontvangen. Indien de ledenadministratie 
vóór 15 mei geen afmelding ontvangt, wordt het (kader)lid geacht zijn lidmaatschap stil-
zwijgend voort te zetten. 
 
Opzegging 
Een opzegging door het lid vindt schriftelijk of per e-mail plaats aan de ledenadministrateur. 
In verband met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen dient de opzegging vóór 15 mei van 
het lopende seizoen plaats te vinden. Een opzegging ná 15 mei kan consequenties voor de 
verschuldigde contributie hebben. Zie het contributiereglement voor een nadere toelichting. 
 
Indien de (jeugd)speler naar een andere voetbalvereniging gaat, is een overschrijving van de 
KNVB noodzakelijk. De overschrijving wordt aangevraagd door de nieuwe vereniging. De 
ledenadministrateur keurt de overschrijving pas goed nadat alle wederzijdse verplichtingen 
tussen het lid en de vereniging zijn afgehandeld. 
 
Een opzegging door de vereniging vindt via een aangetekend schrijven met een opgave van de 
reden(en) plaats aan het (kader)lid. Opzegging door de vereniging geschiedt indien: 
 een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van (organen 

van) de vereniging handelt; 
 een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 
 een lid na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. 
Indien een lid door de KNVB wordt geroyeerd, zegt het bestuur na het onherroepelijk worden 
van dit royement met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van het lid op. 


