HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(vastgesteld door de ALV van 23-02-2004; laatst gewijzigd door de ALV van 15-04-2019)

van Korfbalvereniging ROOD-WIT, Wezep, opgericht 10 mei 1979

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Begrippen
1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
de vereniging: korfbalvereniging ROOD-WIT
de statuten:
de statuten van de vereniging
het bestuur:
het bestuur van de vereniging
de bond:
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond
ALV:
algemene ledenvergadering van de vereniging.
Clubkostuum
2.
Het clubkostuum wordt door of namens het bestuur aan de leden ter beschikking gesteld en bestaat uit:
een overwegend wit shirt met op de linker borst het logo van ROOD-WIT en op de achterkant
het logo van de sponsor óf een spelersnummer;
voor de dames een rode rok met een rood onderbroekje dat niet onder de rok mag uitkomen;
voor de heren een rode broek;
bij voorkeur witte sportsokken (sokken dienen door de leden te worden aangeschaft).
HOOFDSTUK 2

Leden

Indeling van de leden
3.
Er zijn vier categorieën leden: spelende leden, niet spelende leden op grond van functie, overige niet
spelende leden en ondersteunende leden.
a.

Spelende leden. Deze leden:
- nemen deel aan trainingen en wedstrijden (zie par 7a, 7b, 7c)
- mogen deelnemen aan evenementen georganiseerd door Rood Wit (zie par 7d en 7e)
- hebben stemrecht conform paragraaf 7f van dit reglement (zie ook art 4 lid 4 van de statuten)
- zijn lid van het KNKV
Deze leden worden op grond van leeftijd volgens de richtlijnen van het KNKV onderscheiden in:
- senioren
- junioren
- aspiranten
- pupillen
- welpen

b.

Niet spelende leden op grond van functie. Dit zijn leden die door Rood Wit verplicht aangemeld
moeten worden als lid van het KNKV, omdat zij zonder bondslidmaatschap een functie bij Rood Wit
niet kunnen of mogen vervullen. Alleen door aanwijzing door het bestuur kan iemand niet spelend lid
op grond van functie worden. Het lidmaatschap eindigt automatisch en direct op het moment dat het
lid de betreffende functie niet meer uitoefent.

Deze leden:
- mogen deelnemen aan evenementen georganiseerd door Rood Wit (zie par 7d en 7e)
- hebben stemrecht conform paragraaf 7f van dit reglement
- zijn lid van het KNKV
c.

Overige niet spelende leden. Deze leden:
- mogen deelnemen aan evenementen georganiseerd door Rood Wit (zie par 7d en 7e)
- hebben stemrecht conform paragraaf 7f van dit reglement
- zijn geen lid van het KNKV
Deze leden worden onderscheiden in:
- Niet spelende leden op eigen verzoek: dit zijn leden die op eigen verzoek niet spelend lid worden.
- Tijdelijk niet spelende leden: spelende leden, die voor een periode van meer dan 3 maanden om
een bijzondere reden (bijvoorbeeld zwangerschap of langdurige blessure) niet deel kunnen
nemen aan trainingen en competitiewedstrijden, kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om
tijdelijk niet spelend lid te worden. Hierbij moet het streven zijn om na de periode als tijdelijk niet
spelend lid weer spelend lid te worden. Het bestuur besluit of iemand tijdelijk niet spelend lid kan
worden.
- Ereleden
- Leden van verdienste
Ereleden en leden van verdienste hoeven geen contributie te betalen aan Rood Wit voor het niet
spelend lidmaatschap.
Tijdelijk niet spelende leden betalen 50% van de normale contributie aan Rood Wit.
Niet spelende leden op eigen verzoek betalen de vastgestelde contributie.

d.

Ondersteunende leden. Deze leden voelen zich verbonden aan Rood Wit, maar zijn geen actief lid
van de vereniging.
Deze leden:
- mogen deelnemen aan evenementen georganiseerd door Rood Wit (zie par 7d)
- hebben geen stemrecht
- zijn geen lid van het KNKV
Een ondersteunend lid kan tegelijk ook spelend of niet-spelend lid zijn; in dat geval betalen zij zowel
de contributie als lid, als de contributie als ondersteunend lid.
De ondersteunende leden worden onderscheiden in:
- Leden Club van 50: deze leden ondersteunen de vereniging met een bedrag van 50 euro per jaar.
De contributie wordt voor minimaal 75% aangewend voor bijzondere eenmalige doelen, vast te
stellen door het bestuur en bekend te stellen aan de leden Club van 50.
- Donateurs: deze leden ondersteunen de vereniging met een vastgesteld bedrag per jaar.

Contributie
4.
De onder 3 genoemde categorieën betalen een financiële bijdrage die door de ALV wordt vastgesteld.
Ereleden, leden van verdienste en leden uit de categorie h. behoeven geen financiële bijdrage te
betalen.
Ereleden en leden van verdienste
5.
Ereleden en leden van verdienste worden door de ALV benoemd. Een voorzitter die tot erelid wordt
benoemd, kan het predikaat 'erevoorzitter' worden toegekend.
Lidmaatschap
6 a. Aanmelding als lid
Aanmeldingen voor het lidmaatschap dienen te geschieden bij het bestuur, dat over de toelating
beslist en dit bekend maakt aan de leden. Gedurende 14 dagen na deze bekendmaking heeft elk lid
de gelegenheid bij het bestuur bedenkingen in te dienen. In geval geen bedenkingen binnenkomen,
is het aangemelde lid aangenomen. Bij de aanmelding, die schriftelijk dient te geschieden, dient als
inschrijfgeld een bijdrage te worden betaald ter hoogte van de maandcontributie.
b. Afmelding als lid
e
Leden kunnen per iedere 1 dag van een kwartaal opzeggen (per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1
oktober). Er geldt een opzegtermijn van 1 maand (dus vóór 1 december, 1 maart, 1 juni of 1
september opzeggen). Als een lid te laat opzegt, dient nog een vol kwartaal contributie betaald te
worden, ook indien men per maand betaalt.

Rechten van de leden
7.
Elk lid dat niet geschorst is, heeft de volgende rechten:
a. gebruik te maken van het terrein en het materiaal om te korfballen en onderdelen van het korfbal te
beoefenen, met inachtneming van de voor het goede verloop en het doeltreffende gebruik door of
namens het bestuur gestelde regels en gegeven aanwijzingen;
b. te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits hij aan de door de bond gestelde eisen voldoet en de
aan de indeling verbonden verplichtingen aanvaardt. De indeling zal geschieden naar speelsterkte of,
op zijn verzoek, op een lager niveau, tenzij dit in duidelijke strijd zou komen met het verenigingsbelang.
Het in dit punt b. genoemde geldt voor leden van de in hoofdstuk 2, lid 3, a t/m e genoemde
categorieën;
c. naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie- en vriendschappelijke wedstrijden, voor
zover hij hierop prijs stelt;
d. aan alle andere verenigingsactiviteiten deel te nemen;
e. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met inachtneming van verdere bepalingen
van dit reglement en de statuten;
f.
zijn stem uit te brengen op de ALV indien hij op 1 juli van het verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar heeft
bereikt.
Plichten van de leden
8.
Elk lid is ondermeer verplicht:
a. zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van het huishoudelijk reglement,
statuten, de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven;
b. bij de indeling in een competitieteam, zo enigszins mogelijk, aan de wedstrijden van dit team, en van
hogere teams waarvoor hij als invaller wordt aangewezen, deel te nemen en alleen wegens dringende
redenen af te schrijven;
c. in geval van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen, hiervan op de vlugst mogelijke manier
kennis te geven aan het wedstrijdsecretariaat of trainer/begeleider van het betreffende team;
d. het materiaal met overleg te gebruiken en de door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiende uit het
normale gebruiksrisico te vergoeden.
HOOFDSTUK 3

Bestuur en commissies

Het bestuur
9.
Functieverdeling;
a. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie door de ALV gekozen. De
voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en dienen minimaal de leeftijd
van 23 jaar te hebben, tenzij de ALV in voorkomende gevallen anders beslist. Het dagelijks bestuur
besluit in spoedeisende gevallen.
b. Twee overige bestuursleden zullen zijn; een lid van de TC en een lid van de PR- commissie. Het zesde
bestuurslid wordt benoemd voor algemene zaken.
Taak bestuur
10.
Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging:
a. - zorgt voor handhaving van de statuten en reglementen en voor uitvoering van genomen besluiten;
b. - legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV ten aanzien van het gevoerde beleid.

Commissies of personen
11.
Het bestuur kan commissies of personen benoemen die namens het bestuur met een speciale taak
belast zijn. Het bestuur houdt bij de benoeming rekening met wettelijke bepalingen of bepalingen die de
gemeente- of rijksoverheid stelt ten aanzien van het vervullen van die functies.
Organogram
12.
De functie-inhouden en kwalificaties m.b.t. bestuursfuncties en commissies staan beschreven in het
organogram van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om, na overleg met de verantwoordelijke
commissie, wijzigingen in de taak- en functiebeschrijving door te voeren en vast te stellen. De
wijzigingen worden aan de leden bekend gemaakt door publicatie op de site van Rood-Wit.

HOOFDSTUK 4

Vergaderingen

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
13.
De jaarlijkse ALV wordt gehouden in het tijdvak gelegen tussen 1 januari en 1 mei. De vergadering
wordt uitgeschreven door het bestuur. De agenda dient naast de in de statuten genoemde zaken in elk
geval de volgende punten te bevatten:
a. secretarieel jaarverslag en jaarverslagen van de commissies;
b. bestuursverkiezing;
c. vaststellen contributie.
Bestuurs- en commissievergaderingen
14.
Bestuurs- en commissievergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter van het betreffende
orgaan. Bestuursvergaderingen worden ook uitgeschreven op verzoek van twee andere bestuursleden.
Bestuursvergaderingen worden tenminste éénmaal per maand gehouden gedurende de maanden
september tot en met juni.
HOOFDSTUK 5

Stemmingen en verkiezingen

Stemmingen en verkiezingen
15.
De door de ALV te benoemen functionarissen dienen de meerderheid van het totaal der uitgebrachte
geldige stemmen te behalen. Indien voor een te vervullen vacature slechts één kandidaat is gesteld,
wordt deze geacht te zijn gekozen.
Stemcommissie
16.
Ter ALV worden, in geval van schriftelijke stemming, de stemmen geteld door een stemcommissie
bestaande uit drie personen met één der leden van het bestuur als voorzitter en twee door de voorzitter
van de vergadering aan te wijzen personen. Na de stemming gaan de stembriefjes naar de secretaris.
HOOFDSTUK 6

Geldmiddelen

Inkomsten
17.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. inschrijfgelden;
c. kledinggelden;
d. donaties;
e. sponsorgelden;
f.
entreegelden;
g. andere baten.
Vaststelling bijdragen
18.
De contributie wordt op voorstel van het bestuur door de ALV vastgesteld en aan de leden
bekendgemaakt. De hoogte van de bedragen van de overige inkomsten wordt door het bestuur
vastgesteld. Het bestuur kan op verzoek vermindering of ontheffing van de contributie toestaan.
Wijze van betaling
19.
Inschrijfgelden en contributies moeten bij vooruitbetaling worden voldaan op een door het bestuur aan
te geven wijze. Een lid dat de contributie niet heeft betaald, kan door het bestuur worden uitgesloten van
deelname aan de wedstrijden, tot en met een week nadat de verschuldigde contributie op de rekening is
gestort.
Boetes
20.
Boetes opgelegd door het KNKV of de KNKV afdeling Oost, ten aanzien van een speler, dienen door de
betrokken speler te worden betaald. Het bestuur kan bepalen dat de betrokken speler deze boete
gedeeltelijk of niet betaalt. Verder kan het bestuur boetes opleggen aan spelers, in gevallen door de
ALV bepaald, tot een maximum van 10 rekeneenheden zoals door de KNKV wordt gehanteerd.
Financiële verplichtingen en uitgaven
21.
Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven ten laste van de vereniging kan
slechts met toestemming van het bestuur geschieden.

HOOFDSTUK 7

Wedstrijden

Verhindering
22.
Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te
nemen kan door het bestuur worden bestraft, hetzij met een door de jaarlijkse ALV te bepalen boete,
hetzij met het niet opstellen voor wedstrijden, tenzij het betrokken lid kan aantonen dat hij niet in de
gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven.
Verkiezing aanvoerder
23.
De aanvoerder van de senioren- en juniorenteams wordt bij aanvang van elke competitie door het
betreffende team gekozen. Indien dit niet gebeurt, vindt aanwijzing plaats door de technische
commissie.
Verplichtingen spelers
24.
De leden van een team zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen. Hij
vertegenwoordigt de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht. De spelers zijn
eveneens verplicht de aanwijzingen van de coach voor en tijdens de wedstrijden op te volgen. De coach
is verantwoording schuldig aan het bestuur via de technische commissie.
Organogram
25.
De functie-inhouden en kwalificaties mbt tot aanvoerders en coaches staan beschreven in het
organogram van de vereniging dat door de ALV is vastgesteld.
Spelen in vastgesteld clubkostuum
26.
De leden van een team gaan bij het spelen gekleed in het clubkostuum zoals dit bepaald is in artikel 2.
van dit reglement.
Voorwaarden voor plaatsing in een team
27.
Aan plaatsing in een team kunnen door het bestuur voorwaarden worden verbonden, zoals het
bezoeken van trainings- en teambijeenkomsten.
Eigen risico en verzekering
28.
Alle leden die deelnemen aan trainingen en wedstrijden doen dit geheel op eigen risico. De vereniging is
niet aansprakelijk voor blessures en schade aan bijv. bril of kleding tijdens trainingen en wedstrijden, of
met opzet door de eigen spelers toegebrachte schade.
Wel zijn alle leden verzekerd tijdens het vervoer van en naar wedstrijden buiten Wezep. De vereniging
is tevens W.A.-verzekerd voor bijv. toegebrachte schade aan materialen in sporthallen, voor zover dit
niet verhaald kan worden op de eigen w.a.-verzekering van de speler en er geen sprake is van opzet of
grove nalatigheid.
HOOFDSTUK 8

Slotbepalingen

29.

In alle gevallen waarin in dit reglement 'hij', 'speler' e.d. wordt genoemd, kan ook 'zij', 'speelster' e.d.
worden gelezen.

30.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

31.

Het
document
‘’beleid
gegevensbescherming’’
inzake
Gegevensbescherming (AVG) maakt onderdeel uit van dit HHR.

Vastgesteld d.d.

Voorzitter,

Secretaris,

de

Algemene

Verordening

