
 

 

1 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GFC’33 
 

 

 

 

Algemeen 

Artikel 1 

1. De vereniging genaamd: GFC’33, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële 

akte opgericht op 20 april 1933 en is gevestigd te Grubbenvorst. 

2. Dit huishoudelijk reglement is op basis van artikel 21 van de statuten van de 

vereniging een nadere uitwerking van de statuten. 

 

Het clubtenue 

Artikel 2 

1. Het tenue van de vereniging bestaat uit:  
-  een wit shirt; 

-   een witte broek; 

-  blauwe kousen. 
 Het bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde 

accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen. 
2. Het tenue van de veteranen bestaat uit: 

-  een geel shirt; 

-   een zwarte broek; 

-  geel-zwarte kousen. 
3. De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde clubtenue 

te dragen. Per team worden shirts en broeken beschikbaar gesteld door de club. 
4. Streven is het tenue (in ieder geval shirt en broek) gratis per team beschikbaar te 

stellen. 
 
Leden 

Artikel 3 

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene 

vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de 

statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald. 

2. De vereniging kent als leden:  

 - gewone leden; 

 - aspirant leden; 

 - ereleden. 

3. Gewone leden zijn leden die vóór één september van het lopende kalenderjaar zestien 

jaar of ouder zijn. Gewone leden zijn lid van de KNVB en hebben toegang tot en 

stemrecht in de algemene ledenvergadering. 

 Gewone leden worden nader onderscheiden in: 

A. spelende leden (in bezit van een KNVB-spelerspas en daarmee inzetbaar voor 

wedstrijden); 

B. kaderleden (niet in bezit van een KNVB-spelerspas, wel lid van de KNVB): deze 

leden vervullen een functie binnen de vereniging; 

C. steunende leden (niet in bezit van een KNVB-spelerspas, wel lid van de KNVB): in 

tegenstelling tot kaderleden vervullen zij geen functie binnen de vereniging. 

4. Aspirant leden zijn leden die vóór één september van het lopende kalenderjaar nog 

geen zestien jaar zijn. Aspirant leden hebben geen toegang tot en stemrecht in de 

algemene ledenvergadering. 

5. Ereleden zijn natuurlijke personen aan wie wegens hun buitengewone verdiensten 

jegens de vereniging het erelidmaatschap is verleend door het bestuur. Ereleden 

hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. 
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Wijze aanmelding leden 

Artikel 4 

1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een via het 

officiële orgaan te verkrijgen inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te 

dienen bij de ledenadministratie. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als 

lid indien het inschrijfformulier wordt (mede)ondertekend door hun wettelijke 

vertegenwoordiger.  

2. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld‐, 

trainings- en/of teamcapaciteit is. 

  
Ledenregistratie 

Artikel 5 

1. De vereniging houdt een register bij waarin de naam, geboortedatum, adres, datum 

van aanmelding en e-mailadres van de leden worden bijgehouden. 

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van deze gegevens hiervan onverwijld de 

ledenadministratie schriftelijk of via e-mal in kennis te stellen. Eventuele kosten die 

door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere 

wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald. 

3. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor 

verenigingsdoeleinden en ter informatie van de KNVB. De gegevens zullen niet aan 

derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe toestemming is gegeven. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Artikel 6 

1. a. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend 
verlengd. 

 b. Opzegging kan uitsluitend door een via het officiële orgaan te verkrijgen 
afmeldformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de 
ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 
1 juni. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 juni bij de ledenadministratie is 
opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar 
verschuldigd. 

 c.  De ledenadministratie verstrekt per mail een ontvangstbevestiging van de 
opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs. 

 d.  Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, 
bestuursleden, trainers e.d.) worden als niet geldig beschouwd. 

2. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1 kan het 
bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende 
verenigingsjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde: 

 a. wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel 

heeft; 

 b. op grond van medisch advies; 

 c. op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen. 

 

Contributie 

Artikel 7 

1. Spelende leden en steunende leden zijn aan de vereniging contributie verschuldigd. 

2. Kaderleden, mits geen spelend lid, zijn niet contributieplichtig. 

3. Ereleden zijn niet contributieplichtig. 

4.  Voor spelende en steunende leden die gedurende het verenigingsjaar lid worden, 

geldt dat zij, indien zij lid worden voor één november van het betreffende 

verenigingsjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij lid worden na 

één november maar vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft 
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van de contributie verschuldigd. Na 1 april zijn zij voor het betreffende 

verenigingsjaar geen contributie meer verschuldigd. 

5.  De contributie wordt uiterlijk op 1 november van het lopende verengingsjaar 

verplicht geïnd door middel van een automatische incasso. Voor leden die in het 

verleden de contributie betaalden op basis van een toegezonden nota, bestaat de 

mogelijkheid om deze wijze van betaling te handhaven. 

6. Aan nieuwe leden wordt tezamen met het inschrijfformulier een formulier 

toegezonden door middel waarvan zij de vereniging machtigen tot het incasseren van 

de contributie. 

7. Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de 

rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een 

contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn 

betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één 

maand na de verzenddatum van de nota. 

8. Een lid dat één maand na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn 

betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met 

onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de 

rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat 

geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Dit geldt voor deelname aan 

wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten. 

9. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen 

vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient 

hiertoe een schriftelijk verzoek (brief of e-mail) te richten aan de penningmeester 

van het bestuur. 

10. Restitutie van (een deel van) de contributie om medische redenen (blessure) of als 

gevolg van geografische afwezigheid door werk of studie/stage is alleen mogelijk 

indien het betreffende lid door deze omstandigheden meer dan 4 aaneengesloten 

maanden in de periode augustus tot juni niet actief kan zijn als speler. Een en ander 

ter beoordeling door het bestuur. 

 

Schadeloosstellingen 

Artikel 8 

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal en de accommodatie in  

eigendom van de vereniging ofwel in bruikleen afgestaan aan de vereniging 

(hieronder materiaal en de accommodatie van tegenstanders), heeft aangericht. 

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden 

die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij 

door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond. Indien er geen individueel 

lid kan worden aangewezen binnen een groep, is de hele groep aansprakelijk. 

3. Indien aan het herstellen van de toegebrachte schade kosten zijn verbonden, dan 

zijn deze voor rekening van het aansprakelijk lid (of leden). 

4. De nota voor de gemaakte kosten wordt toegezonden aan het aansprakelijk lid (of 

leden), met vervaldatum één maand na verzenddatum. 

5. Een lid dat na één maand na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn 

betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met 

onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de 

rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat 

geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Dit geldt voor deelname aan 

wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten. 

6. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van 

welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de 

vereniging aanwezig. 
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Bestuur 

Artikel 9 

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van 

ten minste drie meerderjarige natuurlijke personen (18 jaar en ouder). 

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden. 

3. Tussentijds kunnen nieuwe bestuursleden deel gaan uitmaken van het bestuur (bijv. 

omdat er functies vacant zijn). Tot aan de eerstvolgende algemene vergadering 

krijgen deze bestuursleden de aspirant-status. Zij mogen aanwezig zijn bij 

bestuursvergaderingen en hebben daarin een raadgevende stem. 

4. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in 

functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een 

penningmeester en verdeelt in onderling overleg de overige functies en taken. 

 

Commissies 

Artikel 10 

1. De vereniging kent verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld 

door het bestuur en kunnen te allen tijde door het bestuur ontbonden worden. 

2. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken, met 

 uitzondering van de kascommissie en de sanctiecommissie. 

3. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies: 

 a. de kascommissie; 

 b. de sanctiecommissie; 

 c. de activiteitencommissie; 

 d. de toernooicommissie (apart voor het TopD-toernooi); 

 e. de sponsorcommissie. 

4. Voor de sanctiecommissie is een apart reglement opgesteld. 

5. Commissieleden die geen lid zijn van de vereniging hebben geen toegang tot en 

stemrecht in de algemene ledenvergadering.  

 

Officieel orgaan 

Artikel 11 

1. Het officiële orgaan van de vereniging is de website www.gfc33.nl. 
2. In het officiële orgaan van de vereniging wordt in ieder geval melding gemaakt van:  

 a. aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen; 

 b. wedstrijden en toernooien; 

 c. afgelastingen (wedstrijden en trainingen); 

 c.  besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden 

geacht. 

 

Algemene vergaderingen 

Artikel 12 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben gewone leden en ere-leden. Zij zijn 

stemgerechtigd. Aspirant-leden (of hun wettelijke vertegenwoordiger) hebben geen 

toegang tot de algemene vergadering.  

2. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk 

gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen 

behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering. 

3. De secretaris van de algemene vergadering legt ter vergadering een presentielijst 

neer waarop de aanwezige leden bij hun naam een handtekening plaatsen. 

4. Voorts wordt op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk ander 

lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van nog een stem. 
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5. Voor het afgeven van een volmacht dient vooraf persoonlijk of per mail een 

volmachtformulier afgehaald/aangevraagd te worden bij de secretaris van het 

bestuur. Hierbij meldt het betreffende lid zich af voor de algemene vergadering en 

geeft tevens aan welk lid gemachtigd is tot het uitbrengen van zijn stem. Dit 

gemachtigde lid dient het volledige ingevulde volmachtformulier ter vergadering bij 

het tekenen van de presentielijst te overhandigen. 

6. Vóór aanvang van stemmingen over personen wijst de voorzitter van de algemene 

vergadering twee personen aan die de stemmen tellen: één lid van het bestuur en 

één aanwezig lid van de vereniging niet zijnde een bestuurslid. Deze beide leden 

brengen van de uitkomst verslag uit aan de voorzitter. Daarna deelt de voorzitter 

van de algemene vergadering de uitslag van de stemming aan de vergadering mede. 

7. Bij hoofdelijk stemming geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst. 

  

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement 

Artikel 13 

1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden 

gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten. 

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag 

volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de 

algemene vergadering een later tijdstip vaststelt. 

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van 7 oktober 

2016 en is de dag volgend op deze datum in werking getreden. 


