
 

 

Huishoudelijk reglement Avv FIT 
Artikel 1 – Leden 

De vereniging bestaat uit: 

1. Spelende Senioren, zijn leden van 18 jaar en ouder, die in het bezit zijn van een geldige 

KNVB spelerspas. 

2. Inval Senioren, zijn leden van 18 jaar  en ouder, die in het bezit zijn van een geldige KNVB 

spelerspas. Het aantal te spelen competitiewedstrijden is voor inval senioren 

gemaximeerd op 5. Bij meer dat 5 competitiewedstrijden wordt de Invalsenior gezien als 

Spelend Senior. 

3. Niet voetballende leden; leden die niet meer actief voetballen. 

4. Ereleden (zie statuten) 

5. Leden van Verdienste (zie statuten) 

 

Artikel 2 - Lidmaatschap 
1. De aanmelding geschiedt  door invulling, dagtekening en ondertekening  van een door de 

ledenadministratie te verstrekken formulier, waarop de volgende gegevens  zijn in te vullen: 

naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, rekeningnummer en 

de verenigingen waarvoor het kandidaat lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Daarnaast 

dient een kandidaat lid een kopie van een identiteitsbewijs aan te leveren alsmede een 

tweetal pasfoto’s 

2. De kosten voor de aanmelding worden door het bestuur vastgesteld.  

3. Het bestuur houdt een administratie bij waarin bovengenoemde gegevens worden 

bijgehouden. 

 

Artikel 3 - Aanneming van Leden 
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens 

het bestuur genomen.  Bij weigering van het lidmaatschap dient altijd akkoord gegeven te 

zijn door het bestuur. 

2. Van de toelating wordt mededeling gedaan binnen het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze 

bekendmaking kan een ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van reden, bij het bestuur 

bezwaar maken tegen de toelating. Het bestuur neemt de beslissing of het bezwaar gegrond 

wordt verklaard. Zowel de bezwaarmaker als het afgewezen lid  kan verzoeken het voor te 

leggen aan de leden in de algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 4 - Contributie 
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene 

ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. 

2. Ereleden, Leden van verdiensten en Bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie. 



3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie 

voor het gehele jaar verschuldigd met uitzondering van beëindiging i.v.m. overlijden. 

Blessures of langdurige vakanties leiden niet tot contributieverlaging.  

4. Contributiebetaling vindt plaats in 4 termijnen, t.w. september, oktober, november, 

december. 

5. Contributieheffing vindt plaats d.m.v. automatische incasso.  

6. Afwijkingen van bovenstaande contributiebetaling zijn mogelijk in overleg met de secretaris 

en penningmeester. Dit kan via mail (secretaris@avvfit.amsterdam). Het bestuur dient 

formeel akkoord te gaan met de afwijkende contributiebetaling. Deze afspraken dienen voor 

aanvang van het verenigingsseizoen te worden vastgesteld. 

7. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen uiterlijk per 1 juni van ieder jaar en daardoor is 

voor het hele seizoen  contributie verschuldigd.  Het bestuur kan uit coulance daar van 

afwijken door de inning eerder stop te zetten. Opzegging van het lidmaatschap moet door 

gegeven worden bij de secretaris via secretaris@avvfit.amsterdam 

 

Artikel 5 - Rechten en Plichten van leden 
1. Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen 

rechten en plichten. 

2. Bij toetreding als lid hebben zij het recht op een exemplaar van de statuten en het 

huishoudelijk reglement. 

3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 

4. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de 

ledenvergaderingen. 

5. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het 

bestuur niet anders in bepaald. 

6. Zij hebben het recht op voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het 

bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te af te handelen. 

7. Zij hebben de plicht de ledenadministratie in kennis te stellen van de verandering van hun 

adres, email en telefoonnummer. 

8. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 

9. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door 

het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de 

voorschriften van de KNVB. 

Artikel 6 – Wedstrijden 
1. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 

2. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens 

aanwijzing van de aanvoerder en de eventuele leider. 

3. Leden dienen zich te houden aan de gedragsnormen opgesteld door de KNVB. 

 

Artikel 7 - Straffen 
1. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten 

gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. 

2. Het bestuur is bevoegd om, met het beginsel van hoor- en wederhoor, naast een straf aan 

een lid door de tuchtcommissie van de KNVB, een bijkomende straf vanuit de vereniging op 

te leggen. 
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3. Het betreffende  lid uit Artikel 8.2 heeft een beroepsmogelijkheid tijdens de eerst volgende 

algemene ledenvergadering middels en  aangetekend aanschrijven te richten aan de 

secretaris van de vereniging. 

4. Bij het niet voldoen door een lid van de vereniging aan de contributieverplichting volgt een 

maandelijkse boete van 10% op het nog openstaande contributie bedrag, dit tot het 

openstaande contributiebedrag is voldaan. Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid tot 

het intrekken van de spelerspas tot het moment dat aan de contributieverplichting is 

voldaan.  

 

Artikel 8 – Gebouwen van de vereniging 
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard 

ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 

2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk.  

3. Het bestuur is bevoegd , één of meerdere voor gebruik van de leden bestemde lokalen van 

de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze 

bevoegdheid geschiedt daarvan tijdig mededeling aan de leden. 

 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de leden 
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging 

aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem 

of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het 

tegendeel niet door betrokkene(n) wordt aangetoond. 

2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen 

de leden wel aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 10 – Wijzigingen van het huishoudelijk reglement 
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de ALV. 

 

Artikel 11 – Slotbepalingen 
1. Ieder lid en verenigingsorgaan hebben zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de 

leden. 

 

Aldus vastgesteld in de ALV van de vereniging  op datum 3 november 2016  

 

 

Namens het bestuur van de vereniging, 

 

Bert Steghuis Frank Buis  Jurriaan van den Eijkhof Johan de Wijs 

Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen Bestuurslid 

 


