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1. Algemene bepalingen 

1.1 De vereniging 

1. Sportclub Hercules Zaandam, hierna ook aangeduid als 'de vereniging', is bij notariële akte 
opgericht op 28 april 2010 en is gevestigd op sportcomplex “De Kuil”, Kuilpad 1F te Zaandam. 

2. De vereniging is ontstaan door samengaan van de inmiddels ontbonden verenigingen Rooms-
katholieke voetbal vereniging PSCK (Parochiale Sport Club Kalf), opgericht op 7 augustus 
1934 en de Rooms-katholieke voetbalvereniging VVZ (Voetbal Vereniging Zaandam ), 
opgericht op 16 januari 1916. 

1.2 Verhouding Statuten en Verenigingsreglement  

1. De Statuten en het Verenigingsreglement hebben tot doel op een samenhangende manier 
inzicht in de verenigingsorganisatie te verschaffen.  

2. Het Verenigingsreglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de Statuten 
van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte op 1 juni 2010. 

3. Het Verenigingsreglement beschrijft op welke wijze de organisatie van de vereniging is 
ingericht. Daarnaast fungeert het Verenigingsreglement als leidraad voor normen en 
waarden welke binnen de vereniging gehanteerd wordt en als huishoudelijk reglement. 

4. De vereniging zorgt er voor dat elk lid kennis kan nemen van de Statuten en het 
Verenigingsreglement van de vereniging in een toegankelijke vorm. 

5. Van leden wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van de Statuten en het 
Verenigingsreglement. 

6. In geval van strijdigheid tussen Statuten en het Verenigingsreglement, prevaleren de 
Statuten. 

1.3 De kernwaarden 

De vereniging heeft de kernwaarden die de vereniging voorstaat vertaald onder het motto 
SPORT. Dit motto bevat de volgende elementen: 
1. Sportief - Sportiviteit zowel binnen als buiten het veld.  

Wij accepteren verlies en delen winst.  
2. Plezier - Wij hebben plezier en ontspanning door en na inspanning.  

Binnen de vereniging is ruimte om jezelf te zijn en plezier te hebben met elkaar. 
3. Ontwikkeling - Wij zijn een ontwikkelingsgerichte vereniging waar we van elkaar leren en 

streven naar groei in kwaliteit op verenigings-, team- en individueel- niveau.  
4. Respect - Wij gedragen ons volgens de regels met respect voor medespeler, tegenstander, 

(assistent) scheidsrechter, trainer, leider, bestuurder, commissielid en iedereen die zich 
verder inzet om het ontspannen mogelijk te maken.  
Wij zetten ons in voor de vereniging en hebben oog voor het behoud van materiaal en 
terreinen. 

5. Team - Wij vormen samen de vereniging.  
De inzet van ons allen is nodig om de vereniging vorm te geven. Wij hebben oog voor het 
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belang van het team en de vereniging. Wij brengen elkaar niet in de problemen, maar helpen 
elkaar waar en wanneer wij kunnen.  

1.4 Officiële mededelingen 

1. Alle mededelingen, waarvan de Statuten en het Verenigingsreglement publicatie 
voorschrijven, of waarvan dit wenselijk wordt geacht, alsmede van belang zijnde 
bestuursmededelingen en besluiten, zullen ter kennis van de leden worden gebracht door 
middel van een clubblad en/of nieuwsbrief en/of de website www.hercules-zaandam.nl. 

2. Het beheer, de redactie en de verantwoording van mededelingen namens de vereniging 
berust bij het bestuur. De inhoud en strekking van de gepubliceerde artikelen mogen het 
belang van de vereniging in het algemeen, rechtspersonen of natuurlijke personen in het 
bijzonder, niet schaden. 

3. Het bestuur is bevoegd in speciale of spoedeisende gevallen op andere wijze mededelingen 
aan de leden te doen. 

1.5 Onderscheidingen 

De vereniging kent de volgende onderscheidingen: 
1. Erelid 

Ereleden zijn leden die zich voor en in de vereniging op bijzondere eervolle wijze 
onderscheiden hebben. Ereleden worden op voordracht van het bestuur door de Algemene 
Ledenvergadering benoemd. Zij ontvangen hierbij een schriftelijke bevestiging van het 
bestuur en een bij de benoeming behorende gouden speld. 

2. Lid van Verdienste 
Leden van Verdienste zijn leden die zich voor en in de vereniging bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt. Leden van Verdienste worden op voordracht van het bestuur door de 
Algemene Ledenvergadering benoemd. Zij ontvangen hierbij een schriftelijke bevestiging van 
het bestuur en een bij de benoeming behorende zilveren speld. 

3. Jubilarissen 
Leden die op de laatste dag van het verenigingsjaar 25, 40, 50 of 60 jaar onafgebroken lid van 
de vereniging zijn, worden onderscheiden in de Algemene Ledenvergadering met een 
bronzen jubileumspeld. 

1.6 Het tenue 

1. De clubkleuren van onze vereniging zijn paars en wit. Het tenue bestaat uit een effen paars 
shirt, een effen witte broek en paarse kousen. Dit tenue dient tijdens officiële wedstrijden 
gedragen te worden.  

2. Als dit door de scheidsrechter wordt voorgeschreven speelt sc Hercules Zaandam in een 
reservetenue. Het tenue bestaat uit een effen wit shirt, een effen witte broek en paarse 
kousen. Indien een team reserveshirts / reservetenues in afwijkende kleuren wenst aan te 
schaffen, dient vooraf toestemming aan het bestuur te worden gevraagd.  

3. Het bestuur zorgt er voor dat er een kledinglijn van sc Hercules Zaandam beschikbaar is door 
een overeenkomst te sluiten met een geselecteerde tenueleverancier. 

http://www.hercules-zaandam.nl/
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4. Deze kledinglijn bevat onder meer een tenue van het kledingmerk dat contractueel met de 
tenueleverancier is overeengekomen. Dit betekent dat alle spelers / teams van de 
vereniging verplicht in dit unieke wedstrijdtenue, voorzien van het officiële logo van sc 
Hercules Zaandam, hun wedstrijden spelen.  

5. Van bovenstaande kledingvoorschriften kan niet worden afgeweken. 
6. Indien een team tot het dragen van shirtreclame wenst over te gaan, dient hiervoor vooraf 

toestemming aan het bestuur gevraagd te worden. 
7. Afspraken over sponsoring van wedstrijdkleding, trainingspakken en/of spelerstassen, of 

andere reclame uitingen worden via de Sponsorcommissie gemaakt en contractueel 
vastgelegd. 
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2. Lidmaatschap 

2.1 Leden 

1. De leden van sc Hercules Zaandam bestaan uit: 
a) Ereleden 
b) Leden van Verdienste 
c) Spelende leden 

 Senioren (spelende leden, ouder dan 18) 

 Junioren (spelende leden, ouder dan 12 jaar en tot en met 18 jaar) 

 Pupillen (spelende leden, ouder dan 6 jaar en tot en met 12 jaar) 

 mini's (spelende leden tot en met 6 jaar) 
d) Niet-spelende leden 

 
2. Onder niet-spelend lid wordt verstaan het lid van de vereniging dat niet langer als 

wedstrijdgerechtigd lid de voetbalsport beoefent, maar desondanks heeft aangegeven lid van 
de vereniging te willen blijven. Het niet spelend lid is tevens lid van de KNVB. 

3. De vereniging kent leden die uit hoofde van hun functie binnen de vereniging verplicht lid zijn 
van de KNVB, conform het vereiste vanuit de Statuten en het Verenigingsreglement van de 
KNVB ((hoofd)trainer, verenigingsscheidsrechters etc.). 

4. Het bestuur is bevoegd om van iedere persoon die minderjarigen binnen onze vereniging 
begeleidt en of traint een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te verlangen. Een VOG is een 
verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het 
verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld 
training geven bij de sportvereniging of het begeleiden van een team. 

2.2 Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap 

1. De aanmelding voor het lidmaatschap vindt plaats door volledige invulling, dagtekening en 
ondertekening van een 'Aanmeldingsformulier'. Voor jeugdleden dient het formulier 
ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat 
de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.  

2. Conform besluit van de KNVB zijn leden vanaf 14 jaar verplicht zich bij aanmelding te 
legitimeren en een Burgerservicenummer op te geven. 

3. Bij de aanmelding van nieuwe leden wordt inschrijfgeld in rekening gebracht wat door het 
bestuur wordt vastgesteld. Het inschrijfgeld dient bij opname van het lid in de ledenadmini-
stratie te zijn voldaan. 

4. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating tot de vereniging dat wordt 
afgegeven door of namens het bestuur.  

5. Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die als lid tot de vereniging worden toegelaten, 
worden aangemeld bij de KNVB. Een lidmaatschap kan op ieder moment ingaan, loopt 
daarna tot de daarop eerst volgende 30 juni en wordt vervolgens ieder jaar (1 juli t/m 30 
juni) stilzwijgend verlengd. 

6. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. De 
beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend aan het einde van het seizoen plaatsvinden 
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De schriftelijke opzegging moet uiterlijk op 1 juni van het verenigingsjaar zijn ontvangen om 
beëindiging van het lidmaatschap per 1 juli tot gevolg te hebben.  

7. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar blijft de contributie over 
het gehele seizoen verschuldigd. Onder verwijzing naar artikel 2.6 kan in bijzondere gevallen 
matiging van de contributie worden verleend. 

2.3 De Spelerspas 

1. Voor leden die uitkomen in de door de KNVB georganiseerde veldvoetbalcompetitie is vanaf 
de D-pupillen een spelerspas van de KNVB verplicht. 

2. Voor leden die uitkomen in de zaalvoetbalcompetitie die wordt georganiseerd door de 

Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstad, is een spelerspas verplicht die wordt uitgegeven 

door deze Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstad.  
3. Bij de aanmelding dient een recente pasfoto ingeleverd te worden. Deze goed gelijkende foto 

wordt gebruikt voor de aanmaak van de spelerspas. Een kopie hiervan wordt opgeslagen in de 
ledenadministratie. De spelerspas is geldig tot de datum die op de pas staat vermeld, is 

persoonsgebonden en bevat de door de KNVB resp. Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstad 
voorgeschreven gegevens. 

4. Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke spelerspas. 
5. Zonder (tijdelijke) spelerspas mogen leden niet aan officiële wedstrijden deelnemen. Bij 

overtreding hiervan kunnen boetes en/of schorsingen worden opgelegd. 
6. Zolang de speler lid is van de vereniging wordt de spelerspas in bewaring gegeven bij de 

vereniging. 
7. De spelerspas wordt door de vereniging na het beëindigen van het lidmaatschap 

overgedragen aan de speler als naar genoegen van de penningmeester is aangetoond dat het 
gewezen lid aan al zijn/haar financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging heeft 
voldaan. 

 

2.4 Rechten en plichten van leden 

Alle leden hebben rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn in de Statuten vastgelegd en 
worden in het Verenigingsreglement nader uiteen gezet. 
1. Spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
2. Leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de Algemene 

Ledenvergaderingen. 
3. Leden hebben het recht op vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door 

het bestuur of de KNVB niet anders is bepaald. 
4. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het 

bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te (doen) behandelen of te (doen) 
onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het verzoek bericht te geven 
aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

5. Leden hebben de plicht het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van de verandering van 
hun adres, woonplaats en andere relevante persoons-, bank- en/of contactgegevens. 

6. Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
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7. Leden hebben de plicht tot naleving van de Statuten en het Verenigingsreglement van de 
vereniging en van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies/secties 
gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de KNVB. 

2.5 Contributie 

1. Met uitzondering van het Erelid is elk ander lid van de vereniging verplicht contributie te 
betalen. 

2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, vastgesteld door 
de Algemene Ledenvergadering. De hoogte van de contributie varieert met de aard van het 
lidmaatschap (zie artikel 2.1). Voor de spelende leden varieert de contributie bovendien naar 
categorie, welke afhankelijk is van de leeftijd.  

3. De betaling van de contributie vindt plaats middels een machtiging tot automatische incasso. 
De contributie wordt in gelijke termijnen geïnd op voorstel van de penningmeester van de 
vereniging.  

4. Het bestuur kan op verzoek van het lid een spreiding van de contributiebetaling toestaan.  
5. Het lid dat gemotiveerd aangeeft geen gebruik te willen maken van een automatische 

incasso, kan dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur. Wordt aan deze wens gehoor 
gegeven, dan is het lid verplicht om op de eerste dag van het verenigingsjaar de contributie 
volledig te betalen. 

6. Het lid, dan wel de wettelijk vertegenwoordiger van het lid, die de verplichting tot 
contributiebetaling niet nakomt, wordt gemaand. Als vervolgens niet tot betaling wordt 
overgegaan, zal het spelend lid uitgesloten worden van deelname aan trainingen en 
wedstrijden tot aan de verplichting om contributie te betalen is voldaan.  

7. Als een lid, dan wel de wettelijk vertegenwoordiger van het lid ondanks daartoe te zijn 
aangemaand de contributie niet, niet tijdig of niet conform gemaakte afspraak betaalt, dan 
zal het bestuur overgaan tot royement van het lidmaatschap van de vereniging zonder dat de 
verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie vervalt.  

8. Het bestuur kan een lid met wie dit schriftelijk is overeengekomen, gehele of gedeeltelijke 
ontheffing verlenen van de verplichting tot de betaling van contributie. 

2.6 Matiging contributie 

1. Het lid dat gedurende het seizoen beperkt inzetbaar is in verband met langdurige blessure(s) 
of met een niet voorzienbare wijziging in werk- of met studiesituatie kan een schriftelijk 
verzoek om tijdelijke vermindering of restitutie van de verschuldigde contributie doen.  

2. Het schriftelijke verzoek tot matiging van contributie wordt door het lid gemotiveerd bij het 
bestuur ingediend. 

3. Het bestuur beoordeelt de aard van het verzoek bij langdurige blessures, en veranderde 
studie- of werksituaties conform het huidige contributiebeleid. Uitgangspunt is dat 
aannemelijk wordt gemaakt dat het spelend lid gedurende het lopende seizoen langer dan 
een half jaar niet kan of mag spelen als gevolg van medische oorzaken. Hetzelfde geldt als 
het spelend lid gedurende het lopende seizoen niet aanwezig kan zijn bij meer dan de helft 
van de te spelen wedstrijden door veranderende studie- of werksituatie. 

4. Bij tussentijdse opzeggingen met andere redenen dan onder 3 bedoeld, zal geen 
vermindering of restitutie van contributie plaatsvinden. 
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2.7 Kostenvergoedingen 

1. Het bestuur is bevoegd om aan de leden die vrijwilligerswerk doen voor de vereniging de 
noodzakelijk gemaakte (on)kosten te vergoeden. 

2. De vergoedingen zullen worden verstrekt waarbij rekening gehouden wordt met de jaarlijks 
door de Belastingdienst vastgestelde fiscale vrijstellingen voor vrijwilligers. 

2.8 Prestatie matrix1 

1. Het bestuur is bevoegd om een prestatie matrix in te voeren waarmee het 1e elftal (zondag 
mannen) wordt gestimuleerd om zijn sportieve ambities van de vereniging te verwezenlijken. 

2. De prestatie matrix wordt binnen een voor dit doel benoemde commissie nader uitgewerkt 
en in een reglement vastgelegd. 

3. In het prestatie matrix reglement worden onder meer de begunstigden en de beloning 
(bonus-malus) vastgelegd, alsmede de voorwaarden op grond waarvan een prestatiebeloning 
aan een individu, dan wel aan een collectief ter beschikking wordt gesteld. 

2.9 Aansprakelijkheid en verzekeringen 

1. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of enigerlei schade toegebracht 
aan eigendommen en bezittingen van leden, begunstigers en toeschouwers. 

2. Alle leden zijn uit hoofde van hun lidmaatschap van de vereniging automatisch verzekerd via 
een tweetal collectieve KNVB-verzekeringen. Beide verzekeringen dragen nadrukkelijk het 
karakter van een aanvullende verzekering. De uit te keren bedragen zijn in het algemeen 
beperkt: 
a. De ongevallenverzekering biedt dekking bij ongevallen als gevolg waarvan leden van de 

KNVB blijvend letsel aan overhouden. De verzekerde bij de ongevallenverzekering is 
degene die schade lijdt. 
Er is een (beperkte) secundaire dekking voor medische en tandheelkundige kosten. Dit 
betekent dat kosten eerst bij eigen verzekering dienen te worden geclaimd en dat niet 
vergoede kosten tot een bepaald maximum bedrag bij de KNVB geclaimd kunnen 
worden.  

b. De aansprakelijkheidsverzekering is een secundaire verzekering. De verzekerde bij de 
aansprakelijkheidsverzekering is degene die schade toebrengt. 
Deze verzekering biedt dekking aan zowel verenigingen als aan individuele leden. Op 
deze verzekering kan een beroep worden gedaan wanneer een lid van de KNVB, maar 
ook de vrijwilliger in onze verenigingsorganisatie aansprakelijk wordt gesteld voor schade 
aan goederen of letsel van personen en de eigen verzekering niet / niet voldoende 
dekking biedt. 
 

3. De gemeente Zaanstad biedt een collectieve vrijwilligersverzekering die bestaat uit twee 
pakketten; een Basispolis en een Pluspolis. De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere 
vrijwilliger (ook maatschappelijke stagiaires) die in enig organisatorisch verband onverplicht 

                                                     
1
 Ingevoerd na goedkeuring in de 7

e
 ALV dd 10-6-2014 



 
 

 Verenigingsreglement 

 

Verenigingsreglement-9-12-2014.docx Datum:  9-12-2014 Blz. 10 -19 
 

en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving 
waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. 

4. De Basispolis omvat een ongevallen-, persoonlijke eigendommen- en 
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.  

5. De Pluspolis bestaat uit een (verkeers)aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en 
een bestuurdersaansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.  
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3. Normen en waarden 

3.1 Wangedrag 

1. Om de goede naam van de vereniging te waarborgen, heeft de vereniging een sanctiebeleid 
ontwikkeld om op te treden bij niet te tolereren gedrag op en rond de velden. Dit beleid richt 
zich op alle spelende, niet-spelende leden. Zo mogelijk wordt dit beleid ook toegepast op hen 
die kunnen worden aangesproken als wettelijk vertegenwoordiger van het (niet-)spelend lid, 
of bloed- of aanverwant van het (niet-)spelend lid.  

2. Nog voor uitspraak is gedaan door een externe tuchtcommissie in een strafzaak, legt het 
bestuur na specifiek onderzoek onverwijld sancties op aan een individu, dan wel aan een 
groep individuen ten aanzien van vergrijpen die vallen onder de strafcodes 21 tlm 99 
'Gewelddadiger handelingen en ernstig wangedrag' van de KNVB. 

3. Maatgevend bij het opleggen van sancties als onder 2. bedoeld is de KNVB-norm plus een 
extra sanctie omdat sc Hercules Zaandam in diskrediet is gebracht. 

4. Bij herhaling van ernstige vergrijpen kan het desbetreffende lid door het bestuur voor de 
maximale periode van 12 maanden worden geschorst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
het desbetreffende lid te royeren. In beide gevallen blijft de verplichting tot het voldoen van 
de contributie bestaan.  
De betreffende persoon wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

5. De speler die veel gele en rode kaarten ontvangen tijdens wedstrijden zal worden 
aangesproken op gedrag vanuit de verantwoordelijke afdelingscommissie en/of bestuurder 
van de vereniging. Een zelfde gebeurt bij de speler die opvalt door het aantal overtredingen 
en verbaal gedrag in en om het veld. 

6. De afhandeling van de strafzaken zal worden gedaan door de afdelingscommissie van de 
speler en/of het team. 

7. De persoon die wordt aangesproken en sancties opgelegd krijgt heeft het recht om in beroep 
te gaan bij het bestuur. 

8. Voor zover het verenigingsreglement niet in bepaalde zaken voorziet, dan kan worden 
verwezen naar de Statuten van de vereniging, artikel 6 – Straffen. 

3.2 Algemeen sanctiebeleid 

1. Als een lid moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan het materiaal en de 
eigendommen etc. van de eigen vereniging of op het complex van de tegenstander, is het 
lid, dan wel de wettelijk vertegenwoordiger van het lid verplicht om de schade te 
vergoeden. Blijft de veroorzaker hierbij in gebreke, dan zal het bestuur de schade laten 
herstellen en de kosten verhalen op de veroorzaker.  

2. Ieder lid is verplicht de boetes en administratiekosten aan de penningmeester te vergoeden, 
zodra deze door de KNVB aan de vereniging zijn opgelegd ten gevolge van tuchtrechtelijk 
bestrafte overtredingen (gele - rode kaarten / niet-opkomen team / schuldig aan gestaakte 
wedstrijd e.d.). 

3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het hoor en wederhoor, los van een 
eventuele straf welke aan een speler, assistent-scheidsrechter, begeleider, trainer, verzorger 
of ander lid gegeven wordt en door de Tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een 
bijkomende straf namens de vereniging op te leggen. 
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4. Bij gedrag van een (jeugd)speler dat in strijd is met de kernwaarden van de vereniging, 
wordt dit wangedrag besproken door trainer en/of coach met speler en/of 
ouder(s)/verzorger waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. Een dergelijk gesprek zal 
worden gemeld aan het bestuur en kan worden gevolgd door een sanctievoorstel aan het 
bestuur. 

5. Bij gedrag van een ouder, verzorger of verwante van een jeugdspeler dat in strijd is met de 
kernwaarden van de vereniging, wordt dit wangedrag besproken door trainer en/of coach 
met betrokkene waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. Een dergelijk gesprek zal 
worden gemeld aan het bestuur en kan worden gevolgd door een sanctievoorstel aan het 
bestuur. 

6. Een sanctievoorstel wordt op schrift gezet door een afdelingscommissie die uit tenminste 
drie leden bestaat. Dit voorstel wordt ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het 
bestuur zal dit voorstel intern bespreken en hierop reageren. De reactie zal schriftelijk 
worden vastgelegd. 

3.3 Sanctiebeleid Jeugdafdeling 

Binnen de jeugdafdeling geldt een specifiek sanctiebeleid met betrekking tot naleving van regels 
bij trainingen en wedstrijden.  

 
1. Ieder spelend jeugdlid wordt geacht op het afgesproken tijdstip voor een wedstrijd 

aanwezig te zijn. 
Als de speler te laat opkomt voor een thuiswedstrijd, te laat komt voor vertrek naar een 
uitwedstrijd of te laat verschijnt als is afgesproken dat de speler op eigen gelegenheid naar 
een uitwedstrijd gaat, start de desbetreffende speler niet in de basisopstelling, maar begint 
de speler met een reservebeurt of krijgt een extra wisselbeurt. 

2. Ieder spelend jeugdlid wordt geacht deel te nemen aan de georganiseerde trainingen. 
Bij het wegblijven bij trainingen gedurende een seizoen, geldt het volgende:  
-  trainingsverzuim met afbericht vooraf: géén sanctie; 
-  eerste maal trainingsverzuim zonder afbericht vooraf: speler begint met een reservebeurt 

of krijgt een extra wisselbeurt.  
Er volgt tevens een gesprek tussen trainer en ouder(s)/verzorger over reden; 

-  tweede maal trainingsverzuim zonder afbericht vooraf: één wedstrijd disciplinair 
geschorst, maar wel verplicht aanwezig bij de eerstvolgende wedstrijd.  
Er volgt een nieuw gesprek tussen trainer en ouder(s)/verzorger over reden; 

-  derde maal trainingsverzuim zonder afbericht vooraf: drie wedstrijden disciplinair 
geschorst, maar wel verplicht aanwezig bij de eerstvolgende wedstrijden; 

-  vierde maal trainingsverzuim zonder afbericht vooraf: beëindiging lidmaatschap door het 
bestuur (royement). Deze beëindiging wordt schriftelijk meegedeeld aan 
ouder(s)/verzorger; 

-  trainingsverzuim met afbericht achteraf: te beoordelen door de trainer/coach. 
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3. Ieder spelend jeugdlid wordt geacht deel te nemen aan de georganiseerde wedstrijden in 
het team waarin de desbetreffende speler is ingedeeld door de vereniging. 
Bij het wegblijven bij wedstrijden gedurende een seizoen, zonder vooraf en tijdig afbericht, 
geldt het volgende:  
-  wedstrijdverzuim met tijdig afbericht vooraf: géén sanctie; 
- wedstrijdverzuim zonder tijdig afbericht, maar, door naar achteraf blijkt, een situatie van 

overmacht, te beoordelen door de trainer/coach: géén sanctie; 
- eerste maal wedstrijdverzuim zonder afbericht: één wedstrijd disciplinair geschorst, maar 

wel verplicht aanwezig bij de eerstvolgende wedstrijd.  
Er volgt tevens een gesprek tussen trainer en/of coach en ouder(s)/verzorger over reden; 

- tweede maal wedstrijdverzuim zonder afbericht: drie wedstrijden disciplinair geschorst, 
maar wel verplicht aanwezig bij de eerstvolgende wedstrijd. 
Er volgt een laatste gesprek tussen trainer en/of coach en ouder(s)/verzorger waarbij een 
laatste waarschuwing wordt gegeven; 

- derde maal wedstrijdverzuim zonder afbericht: beëindiging lidmaatschap door het 
bestuur (royement). Deze beëindiging wordt schriftelijk meegedeeld aan 
ouder(s)/verzorger. 

3.4 Sanctiebeleid niet opkomen kantinedienst/ontvangstdienst 

Binnen de vereniging geldt een specifiek sanctiebeleid in geval men niet opkomt voor 
kantinedienst of ontvangstdienst. 
 
1. Kantinediensten en ontvangstdiensten worden vooraf bekend gemaakt door middel van een 

rooster. Het ingeroosterde lid is verplicht om op de afgesproken tijd en plaats te verschijnen.  
2. Het lid heeft het recht om zich tijdens de dienst te laten vervangen door een door het lid 

hiervoor aangewezen persoon die tenminste de 16 jarige leeftijd heeft bereikt. Het 
oorspronkelijk ingeroosterde lid blijft echter altijd aansprakelijk voor de tijdige opkomst van 
zijn of haar vervanger/ster. 

3. Bij niet aanwezig zijn wordt een geldboete van EUR 35,- opgelegd en wordt het spelend lid 
tenminste één wedstrijd disciplinair geschorst. De speler is wel verplicht aanwezig bij de 
eerstvolgende wedstrijd(en). 

4. Het aantal wedstrijden als onder 3. vermeld wordt verlengd tot het moment van ontvangst 
van de boete door de penningmeester. 

3.5 Richtlijnen in geval van lief en leed 

1. Overlijden 
Als een lid, of iemand anders die op andere wijze nauw betrokken is bij de vereniging, komt 
te overlijden, besteedt de vereniging daar op gepaste wijze aandacht aan. 
Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk na het bekend worden van het overlijden op welke 
wijze er aandacht aan het overlijden geschonken wordt. Er is een ‘Protocol Overlijden Lid’ 
opgesteld als waarborg voor een respectvolle en ordelijke van gang van zaken rondom 
overlijden. 
In geval van overlijden van een bestuurslid, erelid of lid van verdienste of indien het een 
speler van een team van de vereniging betreft, kan het bestuur ook besluiten één of 
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meerdere wedstrijden uit te stellen. In dit geval moeten de regels worden gevolgd, zoals die 
door de KNVB zijn vastgesteld. 

2. Ziektes / blessures 
Aan leden die te maken hebben met ziekenhuisopname, geruime tijd ziek of langdurig 
geblesseerd zijn, zal het bestuur namens de vereniging gepaste aandacht schenken. 

3. Feestelijke gebeurtenissen 
Vanuit de vereniging wordt bij huwelijk, jubilea, geboortes en andere heugelijke 
gebeurtenissen op passende wijze aandacht aan besteed, mits dit door of namens de 
desbetreffende persoon wordt verzocht. 

4. Representaties en attenties worden bepaald door het bestuur. 

3.6 Verklaring omtrent gedrag (VOG)2 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden 
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 
 

1. Elke persoon die binnen de vereniging wordt uitgenodigd voor de functie van Jeugdtrainer, 
Jeugdcoach, Begeleider van een jeugdteam of Verzorger van een jeugdteam, kan uitsluitend 
worden aangesteld als uit de voor deze persoon afgegeven VOG blijkt dat hiertegen geen 
bezwaren zijn.  

2. Het bestuur is gerechtigd om een andere persoon dan aangeduid onder 1. te verzoeken om 
een VOG aan te vragen als het bestuur in een bestuursvergadering daartoe besluit. 

3. Als een VOG niet wordt afgegeven, wordt een persoon niet (langer) toegestaan om een 
functie binnen de vereniging te bekleden.  

4. Een VOG wordt door of namens deze persoon aangevraagd bij de gemeente Zaanstad. 
5. De persoon is gerechtigd om de leges voor de aanvraag in rekening te brengen bij de 

vereniging, mits de persoon de VOG inlevert bij de vereniging. 
6. De vereniging legt de VOG vast in de ledenadministratie. 
7. Het bestuur kan een persoon verzoeken om een VOG zodra 5 kalenderjaren zijn verstreken 

na de datum van vorige afgifte. 

3.7 Vertrouwenspersoon 

Sc Hercules Zaandam beschikt over een reglement Vertrouwenspersoon. Dit reglement beschrijft de positie en 
de taken van de door sc Hercules Zaandam aangestelde vertrouwenspersoon.  
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4. Huisregels 

4.1 Openstelling van de kantine 

1. De kantine is een belangrijke ruimte binnen onze vereniging die valt onder de vergunning 
zoals in het kader van de Drank- en Horecawetgeving is bedoeld. Gezien het belang van 
kantine-inkomsten voor de continuïteit van de vereniging dienen alle bezoekers zich strikt te 
houden aan de gelden regelgeving en de instructies die door de verantwoordelijke 
commissie en/of bestuurder(s) worden gegeven. 

2. De opening- en sluitingstijden van de kantine worden op een bord aan de bezoekers bekend 
gemaakt.  

3. De vereniging heeft vergunning van de gemeente Zaanstad voor het schenken van 
alcoholhoudende dranken op de volgende schenktijden; 

 maandag t/m donderdag :  18:00 uur tot 24:00 uur 

 vrijdag   :  18:00 uur tot 00:30 uur 

 Zaterdag   :  13:00 uur tot 18:00 uur 

 Zondag   :  12:00 uur tot 19:00 uur 
Tijdens verenigingsactiviteiten/evenementen kan van bovenstaande tijden worden 
afgeweken met dien verstande dat er na 1:00 uur geen alcohol meer wordt geschonken. 

4. Op zaterdag- en zondagavond is de kantine gesloten, tenzij op deze avonden na 
toestemming van het bestuur verenigingsactiviteiten worden georganiseerd. 

5. In de kantine mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals bruiloften en partijen 
worden gehouden. 

4.2 Huisregels over gebruik van alcohol in de kantine 

Conform de Drank- en Horecawet beschikt de vereniging over een vastgesteld en 
goedgekeurd bestuursreglement 'Alcohol in sportkantines'. Dit bestuursreglement bevat 
regels die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken in onze sportkantine 
waarborgen. De huisregels van de vereniging over het gebruik van alcohol in de kantine zijn 
als volgt: 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de 

kantine of elders op het sportcomplex van onze vereniging. 
2. Zolang er geen wedstrijden worden gespeeld geldt dat het consumeren van drank uit 

glaswerk (glazen/flesjes) uitsluitend is toegestaan in de kantine of op het aangrenzende 
buitenterras. 

3. Zodra en zolang er wedstrijden op het A-veld worden gespeeld geldt dat alle drank 
(alcoholische én non-alcoholische) uitsluitend wordt uitgeschonken in plastic/kunststof glas. 

4. Het is seniorenteams toegestaan om één rondje bier in plastic glazen en/of frisdrank in 
kunststof verpakking te verstrekken voor consumptie in de kleedkamer na afloop van de 
wedstrijd. 

5. Het bestuur wil zich inspannen om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane 
promillage alcohol huiswaarts keren of aan het verkeer deelnemen. Verstrekking van 
alcoholhoudende dranken kan dan ook aan personen in de kantine worden geweigerd. 

6. Er wordt geen alcohol geschonken aan leiders, trainers en andere begeleiders van jeugd- en 
seniorenteams tijdens het uitoefenen van hun verenigingsfunctie. 
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7. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de wettelijk toegestane leeftijd. 
8. Barpersoneel drinkt geen alcohol gedurende hun bardienst. 
9. Bezoekers de kantine dienen zich te houden aan de aanwijzingen zoals deze blijken uit de 

aanwezige informatieborden en zoals deze worden gegeven door het aanwezige 
kantinepersoneel. 

4.3 Uitvoeren van kantinediensten 

1. Spelende leden van 18 jaar en ouder (senioren) en ouder(s)/verzorgers van jeugdleden zijn 
verplicht om op voorspraak van het bestuur gedurende het seizoen kantinediensten te 
verrichten ten behoeve van een optimaal functioneren van de kantine (bar en keuken). 

2. Door de coördinator van de kantinebezetting worden periodiek seniorenteams en 
jeugdteams aangewezen om 2 tot 4 spelers van een seniorenteam c.q. 2 tot 4 
ouder(s)/verzorgers van leden van een jeugdteam te leveren voor de uitvoering van 
kantinediensten. 

3. Bij het aanwijzen van spelers van seniorenteams wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met het wedstrijdprogramma van de zaterdag-senioren en van de zondag-senioren. 

4. Bij het aanwijzen van ouder(s)/verzorgers van jeugdteams wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het wedstrijdprogramma van de betreffende jeugdteams. 

5. Indien seniorenleden c.q. wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden deze verplichting niet 
nakomen, volgen sancties zoals omschreven in dit reglement. 

4.4 Rook- en drugsbeleid 

1. In het clubgebouw, in de kleedkamers en op de velden is roken verboden. 
2. Trainers en begeleiding mogen binnen de veldomheining niet roken tijdens de uitoefening 

van hun functie. 
3. Het gebruik en verhandelen van (soft)drugs is op het sportcomplex uiteraard streng 

verboden. 

4.5 Gebruik sportcomplex en faciliteiten 

1. Elk lid verplicht zich het clubgebouw, de kleedkamers, de materialen en de installaties van de 
vereniging in goede staat te houden of te brengen. 

2. Elk lid is gehouden om de ter beschikking gestelde materialen te gebruiken zoals een goed lid 
betaamt. Materialen dienen door de leden na gebruik te worden opgeruimd in de daarvoor 
bestemde ruimten op het complex of in het clubgebouw. Trainer/coach en begeleiding zien 
hierop erop toe.  

3. Alle jeugd- en seniorenteams hebben de verplichting om na afloop van de trainingen hun 
kleedkamer en doucheruimte schoon achter te laten. 

4. De gastheer/vrouw wijst bezoekende verenigingen erop om na afloop van hun 
thuiswedstrijden de kleedkamers en doucheruimten schoon achter te laten. 

5. Onder toezicht van de trainer/coach en begeleiding zorgt elk team van onze vereniging er 
voor dat de kleedkamer en doucheruimte in het complex van de ons ontvangende vereniging 
schoon en opgeruimd achter wordt gelaten.  
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4.6 Ontvangstdiensten 

1. Tijdens de reguliere wedstrijddagen zullen telkens twee gastheren/dames namens het 
verenigingsbestuur aanwezig zijn op het sportcomplex. 

2. Spelende leden van 18 jaar en ouder (senioren) en ouder(s)/verzorgers van jeugdleden zijn 
verplicht om op voorspraak van het bestuur gedurende het seizoen ontvangstdiensten te 
verrichten. 

3. Door de coördinator van de ontvangstdiensten worden periodiek (ouder(s)/verzorgers van) 
leden aangewezen. 

4. Bij het aanwijzen van ouder(s)/verzorgers van jeugdteams wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het wedstrijdprogramma van de betreffende jeugdteams. 

5. De gastheer/vrouw ziet toe op een ordelijke algemene gang van zaken op het sportcomplex 
en in het clubgebouw, zonder dat dit het bestuur ontslaat van de verantwoordelijkheid voor 
de adequate verzorging/voorbereiding van de normale voorzieningen op wedstrijddagen. 

6. De gastheer/vrouw is bevoegd om in voorkomende gevallen aanwezige functionarissen van 
de vereniging een aanwijzing te geven aangaande de uitoefening van hun functie. De 
gastheer/vrouw wordt daarbij geacht op een verantwoorde en zorgvuldige wijze van zijn 
bevoegdheden gebruik te maken.  

7. De gastheer/vrouw is bevoegd om in voorkomende gevallen aanwezigen te sommeren het 
sportcomplex van de vereniging te verlaten, dan wel het bevoegd gezag hiervoor op te 
roepen. 

8. Spelende leden van 18 jaar en ouder (senioren) en ouder(s)/verzorgers van jeugdleden deze 
verplichting niet nakomen, volgen sancties zoals omschreven in dit reglement. 

4.7 Wedstrijdindeling en -begeleiding 

1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun indeling in een van de 
teams van de vereniging in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht 
ruim van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de trainer/coach. 

2. Bij wedstrijden van de jeugdteams zal ieder team begeleid worden door een door het 
bestuur een aan te wijzen perso(o)n(en).  

3. Bij wedstrijden van de seniorenteams zal ieder team begeleid worden door een leider en/of 
aanvoerder, aan te wijzen door het bestuur. De leider en/of aanvoerder zijn de eerst 
verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Bij onregelmatigheden tijdens de 
wedstrijden rapporteert de leider en/of aanvoerder direct aan de wedstrijdsecretaris en het 
bestuur. 

4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens de wedstrijden te handelen 
volgens de aanwijzingen van de leider en/of aanvoerder. 

5. De ontvangen/gewonnen prijzen, zowel in geld als in natura, tijdens reguliere en 
bekerwedstrijden en toernooien zijn eigendom van de vereniging en komen ten goede aan 
de vereniging. Het bestuur kan bepalen om prijzen ter beschikking te stellen aan het 
betreffende team. 
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5. Sponsors 

5.1 Sponsoring 

1. Sponsoring is een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging waarbij de vereniging een 
zakelijke overeenkomst sluit waarbij partijen gedurende een bepaalde periode rechten en 
plichten ten opzichte van elkaar aangaan. De sponsor verstrekt geld, goederen en/of 
bedrijfsmiddelen, de vereniging biedt daarvoor in ruil communicatiemogelijkheden.  

2. Sponsoring is er op gericht om met bij de vereniging passende geldschieters op 
verantwoorde wijze gelden bijeen te brengen die in het belang zijn voor de continuïteit en 
ontwikkeling van de vereniging.  

3. De vereniging streeft hierbij naar een zodanige kwantiteit en diversiteit van sponsoren die 
een onafhankelijke en evenwichtige balans tussen bijdrage en tegenprestatie van de 
vereniging garandeert.  

5.2 Sponsorbeleid 

1. Om de sponsoring binnen de vereniging te structureren en te organiseren heeft de 
vereniging een sponsorbeleid vastgesteld. Dit beleid heeft tot doel de rol van de vereniging 
en die van sponsor duidelijk te maken. Daarnaast wordt aangegeven hoe sponsoren hun 
naam kunnen verbinden aan onze vereniging en welke tegenprestatie hiervoor kan worden 
verlangd door de sponsor.  

2. Het bestuur benoemt een commissie die het sponsorbeleid van de vereniging uitvoert en 
een potentiële sponsor - actief of passief - informatie verstrekt over diverse mogelijkheden 
van sponsoring binnen de vereniging. 

3. Het is een sponsor niet toegestaan om invloed op het beleid van de vereniging uit te 
oefenen.  

4. Sponsoren worden onderverdeeld in categorieën te weten die van hoofdsponsor, 
stersponsor en overige sponsoren. Elke categorie wordt een apart pakket aan 
sponsormogelijkheden aangeboden waarin wordt aangegeven welk sponsorwaarde hier 
tegenover staat.  

5. De hoofdsponsor en stersponsoren kunnen exclusiviteit bedingen, mits dit contractueel is 
overeengekomen. Exclusiviteit betekent dat andere potentiële sponsoren die in dezelfde 
branche opereren pas als sponsor kunnen worden toegelaten als de overeenkomst met de 
hoofd-/stersponsor is opgezegd. 

6. Afspraken die met een sponsor, dan wel potentiële sponsor, worden gemaakt, zijn alleen 
rechtsgeldig als deze overeenkomst contractueel is vastgelegd en is ondertekend door het 
bestuur van de vereniging. 
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6. Slotbepalingen 

6.1 Wijziging van het Verenigingsreglement 

1. Het Verenigingsreglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene 
Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
het Verenigingsreglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een 
zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. Deze oproeping zal gebeuren via 
het clubblad en/of de website. 

2. Tenminste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering wordt gehouden, moet een 
concept van het vernieuwde Verenigingsreglement, waarin de wijzigingen zijn opgenomen, 
op een daartoe geschikte medium en plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na 
afloop van de dag waarop de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot wijziging van het Verenigingsreglement behoeft tenminste een meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen in de Algemene Ledenvergadering. 

 
 
Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van sc Hercules Zaandam op 9 
december 2014. 

 
 


