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                      VOETBALVERENIGING    D . V . V .                                  . 
 

                                 H U I S H O U D E L I J K     R E G L E M E N T  
 

                                   VAN DE  VERENIGING      D.V.V.    GEVESTIGD  TE   DUIVEN 

                                                              . 

 

Artikel  1 :  Naam en zetel.     ( zie art 1 statuten) 

De vereniging draagt de naam van  voetbalvereniging  D.V.V.   ( Door  Vriendschap  Vooruit )  Zij is 

gevestigd te  DUIVEN. 

De kleuren van de vereniging zijn Oranje – Wit. 

Het sporttenue  bestaat  uit: Oranje Shirt  + Witte–Broek en Oranje kousen. 

Vanuit het kledingfonds (leden betalen hiervoor borg) wordt de noodzakelijke kleding aan de spelende 

leden beschikbaar gesteld. 

Getracht wordt om voor zoveel mogelijk teams gesponsorde kleding te verzorgen.       

(zie art 18 sponsoring) 

 

Artikel 2:  Doel en middelen ter beschikking van het doel. 

De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dit doel wil bereiken, zijn omschreven 

in artikel 2 en 3 van de statuten. 

 

Artikel 3: Leden.   (zie art 4 statuten)   

De vereniging bestaat uit:     1.   Ere-leden  –  Leden van verdiensten 

2. Spelende leden  onderverdeeld in senioren, junioren  en  pupillen.(incl. 

mini’s) 

3. Niet spelende leden. 

4. Steunende leden / donateurs. 

 

Artikel 4: Ere leden  /  leden van verdiensten. 

Ere leden  zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op 

voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering, 

met een meerderheid van stemmen en met minstens 10 der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn 

benoemd.  

Lid van verdiensten is een lid dat zich een reeks van jaren ononderbroken  verdienstelijk heeft gemaakt 

voor de vereniging. Dit moet belangeloos gebeuren,  dus zonder geldelijke vergoeding. Het bestuur 

besluit tot benoeming op voordracht van de leden. Het bestuursbesluit dient unaniem te geschieden. 

 

Artikel 5: Spelende leden. 

Spelende leden zijn leden die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen. 

 

Artikel 6: Niet spelende leden. 

Niet spelende leden zijn leden die als vrijwilliger/medewerker actief zijn bij DVV. Zij betalen geen 

contributie aan DVV.  DVV moet wel de inschrijving als KNVB lid verzorgen en betalen. Dit  i.v.m. de 

KNVB verzekering.   ( leden die actief bezig zijn met voetbal, begeleiding of andere functies waarmee ze 

in contact met leden komen dienen bij de KNVB aangemeld te zijn) 

 

Artikel 7: Steunende leden  /  Donateurs. 

Steunende leden zijn niet gerechtigd tot deelneming aan wedstrijden en oefeningen. Zij steunen de 

vereniging met een jaarlijkse financiele bijdrage. Steunende leden hebben stemrecht en kunnen geen 

functie  in de vereniging bekleden. 

Donateurs zijn niet gerechtigd  tot deelneming aan wedstrijden en oefeningen. Zij steunen de vereniging 

met een vaste jaarlijkse bijdrage. Donateurs hebben geen stemrecht en kunnen geen functie in de 

vereniging bekleden. Wel kunnen zij de wedstrijden van DVV 1 (zondag) gratis bezoeken. 
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Artikel 8: Verkrijgen van het lidmaatschap.  (zie art 4 statuten ) 

Het lidmaatschap wordt verkregen via de DVV website en digitale  invulling en ondertekening van een 

aanmeldingsformulier.  

De aanmeldingen komen digitaal via mail bij de ledenadministrateur.  

Overschrijving gaat automatisch na aanmelding bij de KNVB in de daarvoor afgesproken periode na 

aanmelding bij de nieuwe club, mits aan alle verplichtingen is voldaan. Na de overschrijvingsperiode is 

dispensatie nodig.  

Minderjarigen hebben bij aanmelding de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Na 

officiele aanmelding bij de KNVB mag men pas aan wedstrijden deelnemen. 

De KNVB eist een geldige legitimatie vermelding bij aanmelding voor nieuwe leden van 16 jaar en 

ouder. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de KNVB. De 

leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging en van de 

KNVB. (o.a. vrijwilligerswerk wordt van de leden/ouder/begeleider verwacht binnen de afgesproken 

kaders) 

Het bestuur is bevoegd om aan de KNVB alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken 

echter met in achtneming van de privacy wetgeving.(DVV kent een AVG protocol) 

Het binnen DVV werkzame kader met jeugdteams dient te allen tijde een VOG verklaring af te geven. 

 

Artikel 9: Beëindigen van het lidmaatschap.  (zie art 10 statuten) 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

Opzegging:  opzegging dient ten minste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te 

geschieden aan de ledenadministrateur. Het lidmaatschap eindigt dan  tegelijk met het verstrijken van 

het verenigingsjaar, waarin wordt opgezegd. 

Overlijden:  bij overlijden van het lid. 

Royement:  royement door het bestuur wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging, 

waardoor de vereniging wordt benadeeld   dient te worden bekrachtigd door de Algemene 

Ledenvergadering met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.  Degene, die is geroyeerd, verliest 

onmiddellijk alle rechten; hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet is 

voldaan na te komen.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.   

( zie statuten art 6 lid 4)..     

 

Artikel 10;  Verenigingsjaar. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. 

 

Artikel 11:  Het bestuur.     ( zie art 12 statuten) 

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 meerderjarige personen te weten een Voorzitter, een Secretaris en een 

Penningmeester die door de Algemene Leden Vergadering  uit de leden  worden gekozen. De 

bestuursleden worden in hun hoedanigheid gekozen voor een periode van maximaal 3 jaren. De  

onderlinge vervanging bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld. In de algemene 

ledenvergadering wordt beslist over uitbreiding van bestuursleden en deze worden daarin dan ook 

gekozen.   

 

Artikel 12: bestuurstaken.    ( zie ook art 13-14-15-16 statuten)  

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van haar bevoegdheid, in haar gehele 

omvang te behartigen. 

De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en draagt zorg voor het naleven van de statuten, het 

huishoudelijk reglement, beleidsplannen en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij/zij leidt de 

vergaderingen, stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Vergadering 

om daarin wijziging te brengen; hij/zij heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen, indien 

hij/zij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten , zo 1/3 

van de ter Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar 

maken. 

De secretaris voert de administratie van de vereniging, is belast met het notuleren van vergaderingen. 

Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem/ haar ondertekend; hij/zij  is verplicht van 
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deze stukken een afschrift te houden. Hij/zij is verantwoordelijk voor het jaarverslag tijdens de Algemene 

Vergadering, houdt de ledenlijsten en het verenigings archief bij. 

De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij/zij persoonlijk verantwoordelijk. 

Hij/zij draagt zorg voor de inning van de contributies. Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit 

van zijn beheer. Hij/zij is verplicht om aan de kascommissie inzage te geven van alle stukken. Alle 

bescheiden als bedoeld in dit artikel worden door hem 10 jaar lang bewaard. 

 

Bestuursleden; de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overige bestuursleden staan 

beschreven in de statuten artikelen  12, 13,  14  en 15. en in de taakomschrijvingen. 

De bestuursleden worden bijgestaan door kaderleden.(managers/coördinatoren e.d.) 

De meeste uitvoerende taken binnen de vereniging worden uitgevoerd onder de verantwoording van het 

middenkader.  Beleidsbeslissingen en andere beslissingen die van grote invloed zijn op DVV, zowel bij 

voetbalzaken  als non-voetbalzaken worden door het bestuur genomen. Het bestuur bestuurt  waar 

mogelijk enigszins  op afstand. De eindverantwoording berust te allen tijde bij het bestuur. 

 

Artikel 13:  dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de  Voorzitter, Secretaris en de Penningmeester. 

Het dagelijks bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die welke  het worden 

opgedragen.  

 

Artikel 14: stemgerechtigde leden.       ( zie art 17 statuten). 

Stemgerechtigde leden zijn;  Ereleden en leden van verdiensten, spelende leden,  niet spelende leden en 

steunende leden. 

 

Artikel 15: vergaderingen.   (zie art 16 en 17 statuten). 

Tussen 1 juli en 1 januari wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Dag, uur en plaats van 

deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld. De leden worden voor deze vergadering  

uitgenodigd via het cluborgaan en publicatiebord  en via de DVV website  door de secretaris. Termijn van 

oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. De oproeping vermeldt de plaats en tijdstip, benevens de te 

behandelen onderwerpen. De Algemene Vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en 

interpellatie. Zij is voor alle leden toegankelijk. Van vacatures in het bestuur, vermeldt de oproep zo 

mogelijk de kandidaat. Tegenkandidaten / kandidaten kunnen door tenminste 3  leden worden 

voorgesteld, mits zij hiervan twee dagen voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.  

Zijn er geen tegenkandidaten , dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde 

kandidaat als gekozen. Bestuursvergaderingen worden volgens schema om de 4 weken gehouden.  De 

betreffende Bestuursleden  vergaderen en informeren regelmatig  hun managers en coördinatoren zo 

nodig de  leiders of vrijwilligers. 

 

Artikel 16: contributie.         (zie art 8 statuten) 

De hoogte van de contributie zal ieder jaar op de Algemene Leden Vergadering worden vastgesteld. Bij 

alle nieuwe leden zal een intredegeld worden geheven.  

De hoogte hiervan wordt bepaald door de Algemene Leden Vergadering.  De contributie moet vooraf 

middels een automatische machtiging worden betaald. (info bij de contributie / ledenadministrateur).  

Contributieachterstanden van meer dan drie maanden, kunnen leiden tot uitsluiting van alle DVV 

activiteiten behalve wanneer er vooraf een regeling is getroffen met de contributieadministratie. 

 

Artikel 17: Straffen.         (zie statuten art 6) 

Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te 

schorsen. Als reden voor schorsing komen in aanmerking; wangedrag zowel binnen als buiten de 

vereniging.  Ook kan een lid voor deelname aan DVV activiteiten worden uitgesloten bij financiële 

achterstanden.Wanneer een lid in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, besluiten en regelingen 

kan een royement worden uitgesproken. ( zie ook art 9 lid 3 van dit  reglement ). 

Bij lichte misdragingen door spelers/leden  handelen de trainers/leiders naar bevind van zaken. Bij 

misdragingen van ernstige aard moet de trainer/leider dat melden aan voetbalzaken van zijn afdeling of  

bij het bestuur. Bij straffen door de scheidsrechter ( rode kaarten) moet de betrokken speler altijd een 

verslagformulier invullen. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de dienstdoende coördinator of bij de 
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wedstrijdsecretaris. De daaraan verbonden administratiekosten van de KNVB kunnen door de vereniging 

op de betrokken speler worden verhaald. 

Bij misdragingen (zoals overmatig alcoholgebruik of negeren rookverbod e.d.) wordt gehandeld volgens 

de (wettelijke) gedragsreglementen.  

Het bovenstaande (alle incidenten) dient te allen tijde gemeld te worden aan de fairplaycommissie 

vanuit het door DVV opgestelde Fairplay beleid, resp. de kernwaarden en gedragsregels!  

 

 

Artikel 18: Sponsoring.       

Het streven is om voor elk team kleding vanuit het kledingfonds beschikbaar te kunnen stellen. Alle 

verkregen wedstrijduitrustingen van de vereniging en/of  sponsors blijven eigendom van de vereniging. 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bepaling welk team gesponsorde kleding/materialen in 

gebruik krijgt. 

Het is niet toegestaan sponsorkleding of materialen aan te schaffen zonder tussenkomst van de DVV 

kledingcommissie en sponsorcommissie. 

  

Artikel 19:  vergoedingen.        (zie art 9 statuten) 

Het bestuur is bevoegd om aan leden gemaakte kosten te vergoeden, zulks volgens door de KNVB en 

belastingdienst vastgestelde voorwaarden.  

 

Artikel 20: selectie  en  recreatie.           ( zie ook technisch beleidsplan). 

Zoals in het beleidsplan is vastgesteld is er een verdeling gemaakt in selectie en recreatieteams. Er wordt 

in het beleidsplan een tweeledig doel gesteld. Enerzijds d.m.v. een goede jeugdopleiding een zo hoog 

mogelijk niveau te bereiken voor wat betreft de prestatiegerichte teams, anderzijds de spelers van de niet 

prestatiegerichte recreatie teams in de gelegenheid stellen hun sport zo goed mogelijk te beoefenen.  

 

Artikel 21: wedstrijden / trainingen.      

Het wedstrijdprogramma wordt tijdig bekend gemaakt door de wedstrijdsecretaris. 

De programma’s worden aangeplakt op de publicatieborden en digitaal op schermen  in de hal van het 

clubhuis en in de kleedaccommodatie. Ook wordt wekelijks het wedstrijdprogramma gepubliceerd in een 

plaatselijk weekblad,voetbal.nl alsmede de DVV website ! Elke speler dient bij thuiswedstrijden ruim op 

tijd aanwezig te zijn, voor pupillen is dat minimaal een half uur, voor de junioren en senioren een uur 

voor aanvang van de wedstrijd. Bij uitwedstrijden worden daarover afspraken gemaakt met de 

trainer/leider. 

Trainingstijden worden jaarlijks vastgesteld in een trainingsschema. Er mag alleen getraind worden op die 

velden die daarvoor zijn aangewezen. Ook de kleedlokalen. 

 

Na einde wedstrijden en trainingen moeten de kleedlokalen schoon worden achtergelaten.  Ook de 

kleedlokalen van de tegenpartij moet schoon worden achtergelaten.  De DVV leiders verzoeken dit 

vriendelijk aan de begeleiding van de bezoekers. 

 

Artikel 22: vervoer. 

Het is de taak van de elftalleiders om bij voorkeur via een opgesteld rij schema  ouders of verzorgers in te 

schakelen voor het vervoer naar uitwedstrijden. Declaratie van vervoerskosten is niet mogelijk. 

Chauffeurs moeten in het bezit zijn van een inzittendenverzekering, en mogen geen alcohol of 

geestverruimende/verdovende middelen gebruiken. 

 

Artikel 23: Afgelastingen.       

Voor afgelastingen van zowel wedstrijden als trainingen geldt als extra service dat deze worden vermeld 

op de DVV website.. KNVB afgelastingen worden kenbaar gemaakt op pagina 603 van teletekst. Tevens 

zijn afgelastingen ook op www.voetbal.nl te zien. 

Afgelasting betreffende de bespeelbaarheid van de wedstrijdvelden geschiedt alleen door de consul. 

 

 

 

 

http://www.voetbal.nl/


  

                                         - 5 - 

 

Artikel 24: verzekeringen.         (nadere info bij de secretaris) 

Alle leden van DVV zijn verzekerd middels een aanvullende collectieve ongevallen  verzekering van de 

KNVB. Deze aanvullende ongevallen verzekering dekt alleen “aanvullend” wanneer de eigen verzekering 

niet voor 100% vergoed. 

Deze verzekering is van toepassing tijdens alle door de KNVB en DVV georganiseerde activiteiten. 

DVV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen of zoekraken van uw 

eigendommen. 

(deze verzekering geldt dus niet voor NIET aangemelde vrijwilligers bij de KNVB, zie art.8 ) 

 

 

 

Artikel 25: Slotbepaling. 

 

Voor aanvang van ieder seizoen wordt informatiegids uitgegeven en gepubliceerd op de DVV website 

met daarin zeer belangrijke informatie voor de leden, leiders, trainers en andere 

vrijwilligers/medewerkers/ouders en begeleiders  Ieder wordt geacht hier goede nota van te nemen.  

(DVV kent o.a. een door de ALV goedgekeurd rookbeleid) 

In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. De algemene 

vergadering kan dispensatie verlenen van bepalingen van dit reglement in die gevallen,waarin een 

bijzondere meerderheid wordt vereist. 

Structurele wijzigingen in het reglement zullen te allen tijde via de ALV lopen! 

 

 

Aldus vastgesteld door het Bestuur en de aanwezige leden op de  algemene ledenvergadering van DVV 

op  22 november 2019                                                


