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Huishoudelijk reglement en gedragsregels SC Joure  April 2017 

Artikel 1 -  Algemene bepalingen 

1. De vereniging genaamd Sportclub Joure, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht 
en gevestigd te Joure. 

2. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbal- en korfbalsport 
alsook andere sporten in al zijn verschijningsvormen.  

3. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 
vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte in 2017. 
Het huishoudelijk reglement is ook onlosmakelijk verbonden met het normen- en waarden beleid. 

 
Artikel 2 - Clubkleuren 
Het wedstrijdtenue van de vereniging heeft de volgende (club)kleuren: 
1. Voetbal: groen/wit   2.   Korfbal: groen/wit 

Artikel 3 -  Spelende leden  

1. Afdeling voetbal 
a. De afdeling voetbal van de vereniging bestaat uit de volgende spelende leden: 

 mini’s   O7 

 pupillen   (F) O9, (E) O11, (D) O13 

 junioren  (C) O15, (B) O17, (A) O19 

 senioren 

 meisjes en vrouwen 

 G voetballers 

 35 + groep 

 45 + groep 
O7 betekent spelende leden onder de 7 jaar enz. 

b. Mini's zijn die leden die de leeftijd van zes jaar nog niet hebben bereikt. 
c. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. 
d. Junioren zijn die leden die de leeftijd van negentien jaar nog niet hebben bereikt. 
e. Senioren zijn leden van negentien jaar en ouder. 
f. G voetballers zijn leden met een lichamelijke of geestelijke beperking. 
g. Meisjes en vrouwen, meisjes zijn leden die de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt en  

vrouwen zijn leden van 19 jaar en ouder. 
h. 35 + groep en 45 + groep kunnen meedoen in competitieverband onder auspiciën van de KNVB, 

ze kunnen ook uitsluitend zich richten op het trainen op de accommodatie van de vereniging 
(voor genoemde leeftijden geldt de peildatum 31 december van het lopende seizoen) 

  
2.  Afdeling korfbal 
a.  De afdeling korfbal van de vereniging bestaat uit de volgende spelende leden: 

 welpen 

 pupillen 

 aspiranten 

 junioren 

 senioren 

b. Welpen zijn die leden die de leeftijd van zes jaar nog niet hebben bereikt.  

c. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt. 

d. Aspiranten zijn die leden die de leeftijd van zestien nog niet hebben bereikt.  
e. Junioren zijn leden die de leeftijd van negentien nog niet hebben bereikt. 
f. Senioren zijn leden van negentien jaar en ouder. 
 (voor genoemde leeftijden geldt de peildatum 31-12 van het lopende seizoen, vanaf 01-01-2017) 
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Artikel 4 – Overige leden en donateurs 
De vereniging kent verder: 

a. niet spelende leden 

b. ereleden 

c. leden van verdienste 

d. donateurs 

a. Niet spelende leden 

1. Niet spelende leden zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die, een 
door het bestuur vastgestelde, jaarlijkse bijdrage, kunnen betalen. Bijvoorbeeld vrijwilligers die de 
bondscontributie betalen, zijn niet spelende leden. 

2. De rechten en plichten van niet spelende leden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende jaar voor het geheel is 
verschuldigd. 

 

b en c. Leden van verdienste en ereleden 

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het 
bestuur als zodanig zijn benoemd. 

2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering (wordt ook wel 
Algemene Leden Vergadering, ALV genoemd) met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen 
zijn benoemd.  

3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na 
het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de 
algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. 
5. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle 

rechten van de leden. 
 
d. Donateurs 
De vereniging kent naast leden ook donateurs. 
Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de 
vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te betalen. 
Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten 
en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. Zij hebben wel toegang maar geen stemrecht in de 
algemene vergadering. 
De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden 
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd 
blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Artikel 5 - Lidmaatschap en contributie 

1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de 
ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier. Tevens dient door de spelende leden het 
'opgaveformulier verenigingswerk' ingeleverd te worden. Voor leden jonger dan 16 jaar, dient het 
aanmeldingsformulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan 
vorderen, dat de in de formulieren verstrekte gegevens, door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten worden 
samen met de eerste maandcontributie geïncasseerd via automatische incasso. 

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, 
worden aangemeld bij de betreffende sportbond. 

4. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie. Deze contributie wordt jaarlijks 
aangepast op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. De aanpassingen, anders dan deze 
indexering, worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
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5. Het lidmaatschap geldt telkens voor de duur van een volledig seizoen/verenigingsjaar. 
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie 

voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 
7. Het bestuur zal tijdig kenbaar maken voor welke datum opzegging van het lidmaatschap dient te 

geschieden. 
8. Het bestuur is bevoegd om bij het niet nakomen van de financiële verplichting aangaande het 

lidmaatschap sancties toe te passen. 

Artikel 6 - Rechten en plichten van leden 

Buiten de verplichtingen, opgenomen in de statuten, hebben alle (spelende) leden de hierna te noemen 
rechten en plichten. 
1. Bij toetreding als lid kunnen de leden op verzoek  een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 

reglement ontvangen. Beiden zijn tevens beschikbaar op de website van de vereniging.   
2. Zij hebben recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.  
3. Zij hebben het recht een wedstrijdtenue in bruikleen te krijgen 
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging, 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 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 wens 
heeft ingediend.  

6. Zij hebben het recht zich tot de vertrouwenscommissie te wenden. 
7. Zij hebben de plicht zorg te dragen voor een zorgvuldig gebruik van materialen en eigendommen van de vereniging 
8. Zij hebben de plicht de club voor, tijdens en na de wedstrijden waardig te vertegenwoordigen en het belang van de 

vereniging in het algemeen niet te schaden. 
9. Zij hebben de plicht de ledenadministratie in kennis te stellen van de verandering van hun NAW en andere 

relevante, persoonlijke gegevens.  
10. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
11. Zij hebben de plicht mee te draaien in een was en vervoersschema. 
12. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur 

aangewezen commissies gegeven richtlijnen, alsmede de voorschriften van de sportbond waar het lid is 
aangesloten. 

13. 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 de betrokkene(n) 
wordt aangetoond. 

Artikel 7 - Vrijwilligers 

1. Bij het aangaan van het lidmaatschap van SC Joure verplicht het spelend lid (en/of de 
ouders/verzorgers van een jeugdlid jonger dan 16 jaar) zich tevens tot het verrichten van 
werkzaamheden voor de vereniging. 

2. Door het voldoen van een (extra) financiële bijdrage kan het lid van deze verplichting worden 
ontheven. De hoogte van deze bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld en geldt per seizoen. 

3. Alle vrijwilligers worden geregistreerd. Geregistreerde vrijwilligers hebben geen stemrecht maar 
mogen wel aanwezig zijn tijdens de algemene vergadering. Vrijwilligers die de jaarlijkse 
bondscontributie betalen, worden gezien als niet spelend lid en hebben stemrecht bij de algemene 
vergadering. Geregistreerde vrijwilligers hebben op ieder moment, het recht om, samen met de 
vrijwilligerscommissie, met het bestuur een vergadering te beleggen over het te voeren beleid, dit met 
een maximum van 2 vergaderingen per jaar.  
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Artikel 8 – Normen en waarden 

Aansluitend op artikel 6 – Straffen uit de Statuten van de vereniging, geldt het volgende beleid ten 
aanzien van overtredingen en daaropvolgende straffen. 
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de 

statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van 
de vereniging worden geschaad. 

2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB of de KNKV, waaronder begrepen die ten 
gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. 

3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een 
straf welke aan een speler, scheidsrechter, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt 
gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB of de KNKV wordt afgedaan, een bijkomende straf 
vanuit de vereniging op te leggen. 

4. Iedere sporter dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiders, trainers 
en publiek. 

5. Leden die uitgesloten worden tijdens wedstrijden als gevolg van opzettelijk onsportief gedrag of naar aanleiding 
van beledigingen ten opzicht van de wedstrijdleiding zullen ook door de club gesanctioneerd worden. 

6. SC Joure vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten met plezier. SC Joure wil een vereniging zijn waar iedereen 
zich thuis kan voelen. Om dat mogelijk te maken is een 'normen en waarden beleid' opgesteld. In deze 
gedragscode zijn afspraken vastgelegd waaraan bestuur, vereniging en leden zich dienen te houden. 

Artikel 9 - Algemene vergadering 

Algemene vergaderingen (ook wel Algemene Leden Vergadering, ALV genoemd) vinden plaats in december 
en mei, in principe op de tweede woensdag. Het bestuur is bevoegd om zo dikwijls zij dit wenselijk acht 
buitengewone ledenvergaderingen te houden.  
Alleen de spelende leden, niet spelende leden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht.  
De op de algemene vergadering aanwezige, geregistreerde vrijwilligers kunnen op hun eigen verzoek 
stemrecht verkrijgen. In dat geval maakt het bestuur hen op deze vergadering terstond lid en wordt door de 
club 1 jaar de bondscontributie betaald. Dit lidmaatschap is voor maximaal 1 jaar en wordt automatisch 
beëindigd.  
Zie verder de statuten van de vereniging artikel 13, 14, 15, 16. 
 
Artikel 10 – Bestuur 
Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het  
huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
a.de algemene leiding van zaken; 
b.de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 
 
Bestuursverkiezing  
De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen 
gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de  
orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de  
vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure. 
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te  
ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan  
van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding  
van de functie die hij in het bestuur ambieert. De kandidaatstelling wordt tenminste 7 dagen voor de  
algemene vergadering bij de secretaris ingediend. 
Zie verder onder meer artikel 8, 9, 10 en 11 van de statuten. 
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Bestuursleden zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. Om te voorkomen dat veel bestuursleden tegelijk  
aftreden, stelt het bestuur het rooster van aftreden op. Hierdoor kan worden afgeweken van de normale  
zittingstermijn van 3 jaar. 
 
Besluitvorming in het bestuur 
Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand volgens een vastgesteld rooster, met uitzondering van  
de maanden juli en augustus. Daarboven vergadert het bestuur zo vaak als de voorzitter of tenminste 3  
bestuursleden dit wensen. 
Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 
Over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken mondeling. Besluiten worden bij meerderheid van  
geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de  
meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de twee  
personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste  
stemmenaantal. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
 
Artikel 11 – Commissies 
1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van 

die commissies te regelen. 
2. Er zijn momenteel de volgende commissies, te weten:  

 Commissie Voetbal, Technische Commissie pupillen en Technische Commissie junioren 

 Commissie Korfbal 

 Commissie Organisatie Wedstrijden en Trainingen (COWT) 

 Actiecommissie 

 Vrijwilligerscommissie 

 Communicatiecommissie 

 Materiaalcommissie 

 Accommodatie- / Onderhoudscommissie 

 Sponsorcommissie 

 Kantinecommissie 

 Vertrouwenscommissie 
3. Elke commissie rapporteert tenminste een keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan 

het bestuur 
4. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten. 
5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. 

Artikel 12 - 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 en bezoekende verenigingen toegankelijk. 
Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.  

3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere 
doeleinden te reserveren 
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Artikel 13 - Communicatie  

De vereniging beschikt over meerdere kanalen waarlangs zij de leden van de vereniging en/of vrijwilligers kunnen 
informeren: 

 het clubblad 

 de website 

 social media 

 de publieke media 

 overige publicatiemiddelen 
 De inhoud en strekking mogen het algemeen belang van de vereniging niet schaden. 

Artikel 14 - Wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de vergadering, waartoe 
werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden 
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen 
bedragen.  

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien 
wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering 
op de website van de vereniging gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.  

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste de meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen.  

 
Artikel 15 - Slotbepalingen 
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft 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.  
3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 

dagen na de bekendmaking en/of het plaatsen van de tekst op de website van de vereniging. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging op……….………te Joure. 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 
 
 
De voorzitter:   De secretaris: 
 
 


