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                HUISHOUDELIJK REGLEMENT ESA  

 

Tenue  

Clubkleuren  
  

  

Kledingfonds   
  

  
 
 
 
Artikel 1  
De kleuren van het wedstrijdtenue zijn: shirt met de kleuren wit, blauw en zwart, 
overwegend zwarte broek, kousen met de kleuren wit, blauw en zwart.  
  
  
Artikel 2  
Spelende leden krijgen van de vereniging uit het kledingfonds een 
wedstrijdtenue bestaande uit shirt, broek en kousen in bruikleen waarvan de 
kosten worden verdisconteerd in de contributie.  
Ieder lid is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in bruikleen zijnde kleding.  

 

Leden  

Categorieën  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
Artikel 3  
De vereniging kent verschillende leden, te weten:  
- Ereleden  

Een erelid is een lid dat zich gedurende lange tijd belangeloos bijzonder 
verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt. Met erelid wordt gelijk 
gesteld degene aan wie de titel erevoorzitter is verleend bij zijn aftreden als 
voorzitter vanwege buitengewone inzet op het bestuurlijk vlak.  

- Leden van verdiensten  
Een lid van verdiensten is een lid dat zich belangeloos bijzonder 
verdienstelijk voor de vereniging maakt.  

- Spelende leden  
Leden die het lidmaatschap hebben verkregen om actief aan de voetbalsport 
deel te nemen. De spelende leden worden onderscheiden in de door de 
KNVB vastgestelde leeftijdsgrenzen te weten:   

- pupillen: leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.   

- junioren: leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt   

- senioren: leden van achttien jaar en ouder.  
- Niet-spelende leden  

Niet spelende leden zijn zij die niet deelnemen aan de reguliere 
sportactiviteiten, maar het lidmaatschap hebben verkregen om incidenteel 
aan activiteiten van de vereniging deel te nemen.  

- Kaderleden  
Kaderleden zijn niet-spelende leden die een vrijwilligerstaak in de vereniging 
uitvoeren, bijvoorbeeld als barmedewerker, trainer of leider.  

- Wachtlijstleden  
Leden die door de vereniging in verband met plaatsgebrek in afwachting van 
toelating als lid op een wachtlijst worden geplaatst.   
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Leden  

Verkrijging van het 
lidmaatschap  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Contributie  
  
  
  

Gedrag  
  
  
  
  
  
 Aansprakelijkheid  
 

 
 
 
 
Artikel 4  
1. Wie lid wil worden moet van goed gedrag zijn. Zij mogen niet geroyeerd zijn 

door een andere vereniging of sportbond.  
2. Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door een besluit van 

toelating van het bestuur op schriftelijke aanvraag van degene die het 
lidmaatschap wil verkrijgen.  

3. Een persoon die het lidmaatschap van de vereniging wenst te verkrijgen, 
dient zich te verstaan met de ledenadministrateur voor het invullen van de 
hiervoor benodigde bescheiden.  

4. Minderjarigen hebben voor deze aanvraag de handtekening van hun 
wettelijke vertegenwoordiger(ster) nodig.  

5. De ledenadministrateur kan vorderen, dat de in de formulieren verstrekte 
gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.  

6. De ledenadministrateur brengt deze aanvraag ter kennis van de secretaris 
van het bestuur, of één hiervoor door het bestuur aangestelde 
functionaris(esse),   

7. Een afwijzende beslissing omtrent de toelating wordt schriftelijk door de 
secretaris, namens het bestuur, aan de aanvrager medegedeeld  

  
Artikel 5  
1. Ieder lid is verplicht de vastgestelde contributie bij vooruitbetaling te voldoen 

op de door het bestuur bepaalde wijze.  
2. Ereleden (erevoorzitters) en kaderleden betalen geen contributie.  

Wachtlijstleden betalen geen contributie tot en met het kwartaal waarin zij als 
spelend lid worden toegelaten.  

  
Artikel 6  
1. Elk lid dient zich jegens elkaar, tegenspelers, scheidsrechters, andere 

betrokkenen en jegens de verenigingen te gedragen naar hetgeen door de 
redelijkheid en de billijkheid wordt gevorderd.   

2. De leden zijn verplicht zich te allen tijde voor, tijdens of na de wedstrijd(en) 
en/of training(en) te gedragen overeenkomstig de regels van de gedragscode 
en zodanig mee te helpen bij het handhaven van de orde.   

  
Artikel 7  
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor schade die tijdens of in het kader van 

een clubactiviteit is aangericht aan eigendommen van:  
- de vereniging  
- van de tegenpartij  
- van derden of aan door hen in bruikleen of huur genomen 

goederen.  
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar 

of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en 
voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. De 
kosten komen voor rekening van het betreffende lid.  

3. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen 
van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig  
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Leden  

Rechten  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Plichten 
  
  
  

 
 
 
Artikel 8  
  
1. Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle 

leden de hierna te noemen rechten en  plichten.  
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.  
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de 

ledenvergaderingen.  
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, 

voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.  
5. Zij 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 c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het 
resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het 
lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.  

6. Leden en donateurs zijn vrijgesteld van betaling van entree voor de 
thuiswedstrijden van de vereniging. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden 
voor wedstrijden bij bijzondere gelegenheden.   

7. Jeugdleden die door de vereniging op een wachtlijst worden geplaatst 
hebben gedurende het kwartaal of de kwartalen dat zij op de wachtlijst staan 
geen ander recht dan het kosteloos deelnemen aan de voor deze 
wachtlijstleden georganiseerde trainingen.  

8. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden 
toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.   

9. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde 
lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij 
gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling 
aan de leden  

  
Artikel 9  
1. Ieder lid is verplicht het secretariaat schriftelijk verandering van adres, 

woonplaats en bankrekeningnummer mede te delen  
2. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, 

alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen 
commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.  

3. De spelende leden zijn verplicht om tijdens wedstrijden het voorgeschreven 
verenigingstenue te dragen  

4. De leiders van opgegeven teams, bij diens absentie de aanvoerder, zijn 
verplicht om zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een scheids- c.q. 
assistent-scheidsrechter en deze op gepaste wijze te ontvangen en te 
behandelen. Eén en ander kan geschieden in overleg met de 
scheidsrechterscommissie van de betreffende afdeling.  

5. Boetes of andere financiële claims aan de vereniging opgelegd (bijvoorbeeld 
van de KNVB worden verhaald op het lid of de leden die deze boete 
heeft/hebben veroorzaakt.  Het bestuur is gerechtigd op grond van het 
redelijkheidsbeginsel hierop een uitzondering toe te passen, indien de boete 
of financiële claim is voortgekomen uit uitoefening van een functie of de 
verdediging van het verenigingsbelang.   

6. Het niet nakomen van de in dit huishoudelijk reglement genoemde 
verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de betreffende spe(e)ler(ster) niet 
wordt opgesteld voor het spelen van wedstrijden, hetwelk mondeling of 
schriftelijk aan de desbetreffende speler(ster) zal worden medegedeeld en 
waarbij herhaalde overtreding aanleiding tot een schorsing en/of royement 
is.   
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Leden  

Vervoer bij 
uitwedstrijden  
  
  

  
 
Artikel 10  
1. Het komen naar en gaan van het sportpark behoort tot de individuele 

aangelegenheid en verantwoordelijkheid van elk lid. Dit blijft ook van 
toepassing op uitwedstrijden in het geval dat de vereniging helpt door het 
vervoer te coördineren, respectievelijk een financiële tegemoetkoming te 
verstrekken.  

2. Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan 
trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en 
verblijf te vergoeden.  

 

Bestuur  

Werkterrein en 
verantwoordelijkhe
den  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
   
 
 
Artikel 11  
1. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in 

het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:  
- de algemene leiding van zaken;  
- de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen 

besluiten;  
- het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;  
- benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten 

behoeve van de vereniging.  
2. De voorzitter:  

- geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven en 
heeft te zorgen voor de belangen van de vereniging in het algemeen; - 

 vertegenwoordigt de vereniging in de Stichting Sportcentrum  
Rijkerswoerd (SSR) en de Stichting Exploitatie Kantine Sportcentrum 
Rijkerswoerd (SEKSR)  

- oefent toezicht uit op het volvoeren van de taak van de bestuurs- en 

commissieleden;  
- leidt de vergaderingen waar hij het recht heeft eventuele discussies te 

sluiten; hij is verplicht deze te heropenen, indien 3/5 der  
stemgerechtigde leden dit verlangen;  

- vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden, dan wel 

draagt zorg voor een plaatsvervanger;  
- is als bestuurder de eerst aanspreekbare persoon op het gebied van de 

sportief-technische gang van zaken;  
- is de eerste verantwoordelijke voor het bewaken van de naleving van 

de basishouding/ gedragscode als hiervoor bedoeld.  
- is verantwoordelijk voor het toepassen van het fair play beleid, separaat 

in een document vastgelegd en vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering.   

3. De secretaris:  
- is belast met de schriftelijke communicatie binnen de vereniging en met 

zijn relaties. Hij voert deze in naam van en zo nodig in overleg met het 
bestuur;  

- ondertekent alle stukken die van hem uitgaan en is verplicht daarvan 

kopie te houden;  
- houdt aantekening van de besluiten van alle bestuursvergaderingen;  
- houdt een volledig ledenregister bij met familienaam, voornamen, 

geboortedatum en adres; indien deze activiteit is gedelegeerd, is de 
secretaris verantwoordelijk voor de kwaliteit daarvan;  

- brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering het door het bestuur 

goedgekeurde verslag over het afgelopen boekjaar uit;  
- brengt de bestuursbesluiten, voor zover het bestuur dit nodig acht, ter 

kennis van de leden;  
- draagt zorg voor het bijhouden van het archief;  
- is verantwoordelijk voor de een correcte informatieoverdracht  

(procedureel en inhoudelijk) via een van de officiële cluborganen.  
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Bestuur  

Werkterrein en 
verantwoordelijkhe
den  
  
  
  
  
  
  
   

Bevoegdheden  

  
  
  

Organigram  
  
  
  
  
  
  
  

   

 Commissies 

  

  

  

  

  

-  Het officiële cluborgaan van de vereniging is de ESA-website.  
4. De penningmeester  

- is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen;  
- hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen,  
- hij houdt – conform de richtlijnen van de KNVB - boek van alle 

ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden van de 
vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.  

- brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering  verslag uit over zijn 
financieel beheer; tevens dient hij een door het bestuur goedgekeurde 
begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven.  

5. Bestuurslid commerciële zaken en PR  
- draagt er zorg voor en stimuleert dat de vereniging in de diverse media 

de nodige promotionele aandacht krijgt;  
- is verantwoordelijk voor het functioneren van de sponsorcommissie; 
- is verantwoordelijk voor het functioneren van het kledingfonds  

  
Artikel 12  
1. Het bestuur heeft het recht om besluiten te nemen waarin de statuten en 

huishoudelijk reglement niet voorziet, mits niet in strijd zijnde met de wet, 
de voorschriften van de K.N.V.B., de statuten en het huishoudelijk 
reglement.  

2. De leden van het bestuur hebben het recht om alle vergaderingen bij te 
wonen en een adviserende stem uit te brengen.  

  
Artikel 13  
1. Het bestuur stelt een organigram op en legt alle daarbinnen voorkomende 

functies met de daarbij behorende taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in een functieboek vast. Indien door het bestuur tot 
een aanpassing van dat organigram wordt besloten worden de leden 
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld door middel van een officieel 
cluborgaan.  

2. Het opstellen, uitwerken en bijhouden van het functieboek geschiedt onder 
eindverantwoording van de secretaris.  

3. De omschrijving van de betreffende functie in dit functieboek is voor alle 
partijen bindend en wordt geacht onlosmakelijk deel uit te maken van dit 
huishoudelijk reglement.  

4. Eventuele verschillen van mening met betrekking tot de invulling en 
uitwerking van de betreffende functie geschieden door de direct 
verantwoordelijke eerstvolgend in rang.  

   
Artikel 14  
1. Het bestuur is bevoegd om commissies in te stellen en taken te delegeren 

als omstandigheden dit wenselijk of noodzakelijk maken. De bevoegdheden 
van deze commissies worden voor elk geval vooraf door het bestuur 
geregeld.  

2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, 
taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie 
vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel 
van het huishoudelijk reglement.  

3. Door het bestuur kan een strafcommissie in het leven worden geroepen die 
gaat werken met een door het bestuur vast te stellen tuchtreglement. De 
beroepsinstantie in deze is het bestuur.   

4. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de 
voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie 
benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.  

5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden 
van de commissie dit wenselijk achten. 

6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de 
desbetreffende commissie heeft ingesteld. 
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Bestuur  

Commissies  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
   

Vergadering  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
Vervanging  

  
  
 

 
 
Beëindiging 
bestuurslid-
maatschap  
  
  
 
 

7. Aanstelling tot commissielid c.q. functionaris geschiedt door het bestuur, met 
uitzondering van de kascommissie en de commissie van beroep, welke 
gekozen worden door de algemene vergadering. De benoeming tot lid van een 
commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de 
opdracht is volbracht of ingetrokken  

8. Commissieleden en/of functionarissen worden benoemd voor een 
verenigingsjaar of bij tussentijdse benoeming voor de rest van het 
verenigingsjaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.  
Commissieleden en/of functionarissen zijn terstond benoembaar voor het 
volgende verenigingsjaar.  

9. Commissieleden en/of functionarissen dienen lid te zijn van de vereniging en 
zij moeten minimaal 18 jaar zijn met uitzondering van de commissieleden 
en/of functionarissen binnen de jeugdafdeling.  

10. Het commissielidmaatschap of de benoeming tot functionaris eindigt door:  
- het beëindigen van het lidmaatschap.  
- bedanken als commissielid en/of functionaris  

11. Het bestuur kan een commissielid en/of functionaris schorsen of ontslaan, 
indien zij daartoe termen aanwezig acht.  

12. De plaats binnen de organisatie, het doel van de functie alsmede de 
werkomschrijving en de daarbij behorende bevoegdheden van de commissie, 
het commissielid en/of de functionaris wordt de betrokkene(n) door of namens 
de secretaris schriftelijk medegedeeld.  

  
Artikel 15  
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 (tenzij anders 

in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.   
2. De vergaderingen van het bestuur kan, wanneer het bestuur dit nodig 

oordeelt, door een persoon en/of personen die geen zitting heeft (hebben) in 
het bestuur, worden bijgewoond.  

3. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de 
vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering 
op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden 
belegd.   

4. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl 
over zaken mondeling gestemd kan worden.  

5. Besluitvorming van het bestuur kan ook buiten vergadering geschieden, mits 
alle bestuursleden hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht.  

6. Van het op deze vergaderding behandelde wordt aantekening gehouden. 
Deze aantekeningen worden op de volgende vergadering doorgenomen en na 
goedkeuring door de voorzitter en de secretaris ondertekend.   

  
Artikel 16  
Bij ontstentenis of belet van één van de bestuursleden of andere functionarissen  
wordt diens functie waargenomen door één van de andere aanwezige 
bestuursleden dan wel een door een door het bestuur daartoe aan te wijzen 
functionaris. Deze waarnemer treedt zolang het waarnemen van deze functie 
duurt in alle rechten en plichten van de betreffende bestuurder  
  
 
Artikel 17  
1. Wenst een bestuurslid in de loop van het verenigingsjaar af te treden, dan 

dient hij zijn voornemen uiterlijk vier weken tevoren aan het bestuur mede te 
delen. Een tussentijdse vacature zal vervuld worden door een door het 
bestuur aan te wijzen stemgerechtigd lid. De aldus optredende functionaris 
neemt de werkzaamheden waar en neemt in het rooster van aftreden de 
plaats van zijn voorganger in.  

2. Wanneer de meerderheid van het bestuur of van het dagelijks bestuur wenst 
af te treden, moet daarvan uiterlijk vier weken tevoren mededeling worden 
gedaan aan de leden. In dat geval moet binnen de gestelde termijn een 
algemene ledenvergadering worden uitgeschreven.  
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Bestuur  
  

Beëindiging 
bestuurslid-
maatschap  
 
   

3. Een bestuurslid kan door het bestuur geschorst worden tot de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering. Deze vergadering moet binnen vier weken na de 

schorsing worden gehouden. De algemene vergadering kan het bestuurslid 

schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig.  
4. Wanneer één der bestuursleden tussentijds aftreedt, is hij verplicht de boeken 

en bescheiden der vereniging binnen 7x24 uur over te dragen aan het bestuur 
5. Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, is deze verplicht om de 

kascommissie in staat te stellen zijn beheer te controleren. Na 

akkoordbevinding wordt deze van zijn verantwoordelijkheid ontheven. 

Algemene 
vergadering  

Ereleden en leden 
van verdiensten  

  

 
Voorstellen van de 
leden  

  
  
  
 

Contributie  

  
  
  
  
 

Huishoudelijk 
reglement  
  
  
  
  
  
  
 

  
   
 
 
 
Artikel 18  
Op voorstel van het bestuur kan een persoon het predikaat “erelid”, “erevoorzitter”  
of “lid van verdiensten” worden toegekend. Een besluit daartoe behoeft ten minste 
vier vijfde van de uitgebrachte stemmen.  
  
Artikel 19  
1. Voorstellen kunnen aan de agenda van een algemene vergadering worden 

toegevoegd, indien deze uiterlijk 20 dagen voor de dag van de algemene 
vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend voorzien van een 
toelichting gericht aan de secretaris.  

2. Het bestuur is bevoegd om later ingekomen voorstellen of eigen voorstellen op 
de agenda te plaatsen.  

   
Artikel 20  
1. De algemene vergadering bepaalt de hoogte van de basiscontributie, waarbij 

de bevoegdheid bestaat om verschillen in contributiehoogte te hanteren 
gerelateerd aan de leeftijd van de leden.   

2. Het bestuur is bevoegd om jaarlijks een contributieverhoging door te voeren 
gelijk aan de stijging van het loonindexcijfer. Het onderwerp zal materieel 
onderdeel uitmaken van de agenda. Een grotere contributieverhoging dient 
echter door de algemene vergadering bekrachtigd te worden.  

  
Artikel 21  
1. Voorstellen tot wijziging van artikelen van het huishoudelijk reglement moeten 

schriftelijk bij de secretaris van het bestuur worden ingediend, doch uiterlijk 20 
dagen voor de dag der algemene vergadering. Het bestuur deelt deze 
voorstellen tot wijziging van artikelen van het huishoudelijk reglement 
schriftelijk mede aan de leden.  

2. Wijziging van dit reglement vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering na 
een verkregen meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen  

3. Het bestuur doet zo spoedig mogelijk bij aanneming door de algemene 
vergadering van wijzigingen in het huishoudelijk reglement hiervan 
mededeling door middel van een van de officiële cluborganen aan de leden.  

4. Dit reglement en wijzigingen treden in werking met ingang van de dag 
volgende op die waarop de Algemene Ledenvergadering het besluit daartoe 
heeft genomen. Elk lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement.  
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Algemene 
vergadering  

Kascommissie  
  
  
  
  
    
  

 
Artikel 22  
1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene 

ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.  
2. De kascommissie bestaat uit drie leden en één reservelid.  
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is 

gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en 
bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit 
onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.   

4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te 
dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene 
vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen 
betreffende het financiële beheer te doen.   

5. Indien er meerdere kandidaten zijn voor de kascommissie en/of de commissie 
van beroep zal door stemming en zonodig herstemming verkiezing 
plaatsvinden op de algemene vergadering.  

  

Slotbepaling  

  

 
Artikel 23  
Ieder lid wordt geacht de reglementen en statuten te kennen en zich daaraan te 
houden. De reglementen en statuten worden gepubliceerd door middel van een 
van de officiële cluborganen.  
   

  


