
 

Opgericht 12 maart 1946 . Koninklijk goedgekeurd 1 maart 1962 

VOETBALVERENIGING KAMERIK 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 OKTOBER 1998. 

NAAM 

Artikel 1. 

De voetbalvereniging KAMERIK is opgericht op 12 maart 1946. 

DUUR, DOEL EN MIDDELEN TER BEREIKING VAN HET DOEL. 

Artikel 2. 

De duur der vereniging, haar doel en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, 

zijn omschreven in de artikelen 2, 3 en 7 van de statuten. 

Artikel 3. 

Het verenigings- en het boekjaar lopen van 1 juli t/m 30 iuni. 

Artikel 4. 

De vereniging geeft een blad uit, waarvan de organisatie verzorgd wordt door een 

commissie van tenminste 2 leden. 

TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP. 

Artikel 5. 

Om tot het lidmaatschap te worden toegelaten, moet men zich wenden tot een bestuurslid 

of een door het bestuur aangewezen persoon die belast is met de ledenadministratie. 

Minderjarigen hebben bij aanvragen van het lidmaatschap van de vereniging de 

handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig en moeten een geldig 

legitimatiebewijs kunnen overleggen. 

Artikel 6. 

Ieder verenigingslid kan op zijn verzoek in het bezit komen van de bestaande statuten en 

het huishoudelijk reglement van de vereniging, waarvan hen een exemplaar tegen al dan 

niet door het bestuur vast te stellen vergoeding kan worden verstrekt. 

Artikel 7. 

Leden verbinden zich tenminste tot aan het einde van het lopende verenigingsjaar. 

Het lidmaatschap loopt daarna stilzwijgend steeds voor een nieuwe termijn van 12 

maanden door, tenzij opzegging conform art. 9 van de statuten heeft plaatsgevonden. 

Het lidmaatschap vangt aan zodra men als lid is aangenomen. 

BEDANKEN VOOR HET LIDMAATSCHAP. 

Artikel 8. 

De beëindiging van het lidmaatschap is geregeld in artikel 9 van de statuten. 
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VERLIES VAN HET LIDMAATSCHAP. 

Artikel 9. 

Het verlies van het lidmaatschap en de daaraan verbonden gevolgen zijn geregeld in artikel 

9 lid 1 sub.c en d van de statuten. 

Ontzetting uit het lidmaatschap kan plaats vinden in de volgende gevallen: 

a. indien een lid een verschenen contributietermijn en/of opgelegde boete binnen 4 

weken na de vervaldatum niet heeft voldaan en weigerachtig, althans nalatig is 

gebleven, ondanks van de penningmeester ontvangen aanschrijving om binnen 8 dagen 

nadien zijn schuld te voldoen; 

b. bij het schaden van de belangen en/of de goede naam van de vereniging. 

c. bij het spelen voor andere verenigingen zonder toestemming van het bestuur. 

Deze ontzettingen worden door het bestuur uitgesproken. 

In het geval voorzien in dit artikel sub b. bestaat gelegenheid tot beroep op een algemene 

jaarvergadering. 

BESTUUR. 

Artikel 10. 

Het bestuur wordt gevormd op de wijze als in artikel 11 van de statuten is bepaald. 

Artikel 11. 

De bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen. 

Van het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, vice- voorzitter, secretaris, 

penningmeester en een lid dat als zodanig door de ledenvergadering wordt gekozen, treedt 

jaarlijks minimaal een functionaris af. 

Van de overige bestuursleden treden jaarlijks 1 of 2 functionarissen af volgens door het 

bestuur op te maken rooster. 

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

De bestuursleden worden met gewone meerderheid van stemmen gekozen. 

Artikel 12. 

In een tussentijds ontstane vacature wordt door het bestuur voorzien. Een dergelijk besluit 

behoeft de goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering. 

Artikel 13. 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 

Bestuursleden, zo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben toegang tot alle 

commissievergaderingen. 

Artikel 14. 
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Het bestuur kan in iedere bestaande commissie vertegenwoordigd worden door een door 

haar aan te wijzen gedelegeerd bestuurslid. 

Artikel 15. 

De verplichtingen van de afzonderlijke leden van het bestuur zijn: 

a. voor de voorzitter; hij is belast met de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen 

en verder met alles wat onder der algemene leiding van de vereniging wordt verstaan. 

Hij is bevoegd alle van het bestuur uitgaande stukken mede te ondertekenen. 

b. voor de vice- voorzitter; hij treedt bij ontstentenis van de voorzitter in al diens rechten 

en verplichtingen. 

c. voor de secretaris; hij voert alle correspondentie, bewaart alle brieven en ander op de 

vereniging betrekking hebbende bescheiden, houdt afschrift van alle uitgaande stukken 

en brengt op de algemene jaarvergadering verslag uit over het afgelopen boekjaar. 

Tevens is hij of de penningmeester belast met het bijhouden van de ledenlijsten.  

d. voor de penningmeester; hij is belast met het geldelijk beheer van de vereniging en legt 

in de algemene jaarvergadering rekening en verantwoording af. Hij houdt zijn 

medebestuurders op de hoogte van de geldmiddelen der vereniging, stelt hen 

desgewenst in de gelegenheid tot het controleren der kas en moet voorts op gezette 

tijd leden van de vereniging die daartoe zijn gemachtigd door 2 bestuursleden in de 

gelegenheid stellen zijn boeken en bescheiden te controleren. Hij mag in de onder zijn 

beheer staande kas, behoudens dispensatie van het bestuur, geen hoger bedrag dan fl 

2.000,- of 1000,- euro aanwezig houden. Voor het overige worden de gelden ten name 

van de vereniging op rekening gestort overeenkomstig de door het bestuur te geven 

aanwijzingen.  

e. voor de overige bestuursleden; zij verrichten de werkzaamheden, die hen door het 

bestuur worden opgedragen.  

f. voor het dagelijks bestuur; het wikkelt de lopende, spoedeisende zaken af met dien 

verstande dat de eerstvolgende bestuursvergadering de genomen besluiten en/of 

handelingen bekrachtigt. 

Artikel 16. 

Een bestuurslid, die zijn functie niet naar behoren vervult en/of daarbij van 

onbekwaamheid blijk geeft, zal als zodanig, hetzij op voorstel van het bestuur, hetzij op 

voorstel uit de ledenvergadering, in een algemene ledenvergadering van zijn functie 

kunnen worden ontheven. 

VERGADERINGEN. 

Artikel 17. 

Bestuurs- en commissievergaderingen zijn geldig, indien de meerderheid der bestuurs- 

resp. commissieleden aanwezig is. 

Besluiten in bestuurs- en/of commissievergaderingen kunnen rechtsgeldig worden 

genomen, indien de meerderheid der bestuurs- en/of commissieleden aanwezig is. 

Van de vergaderingen van de diverse commissies worden notulen gehouden, welke in 

afschrift aan het bestuur worden verstrekt, waarna beslissingen van commissies eerst dan 

van kracht worden, nadat zij door het bestuur zijn goedgekeurd. 
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Artikel 18. 

Bestuursvergaderingen zullen tenminste eenmaal per 2 maanden worden gehouden op een 

door het bestuur vast te stellen datum. 

Artikel 19. 

In de uiterlijk in de maand oktober te houden algemene jaarvergadering wordt o.a.: 

 de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld. 

 door het bestuur verslag over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar 

uitgebracht. 

 een begroting ingediend. 

De bekendmaking voor deze vergaderingen moet tenminste twee weken tevoren worden 

gepubliceerd. 

Artikel 20. 

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen te allen tijde door het bestuur worden 

belegd, alsmede, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, door tenminste 15 

stemgerechtigde leden een daartoe strekkend schriftelijk, gemotiveerd verzoek bij de 

secretaris is ingediend. 

In het laatst bedoelde geval moet binnen vier weken na indiening van het verzoek de 

vergadering door het bestuur worden uitgeschreven, bij gebreke waarvan de betreffende 

leden gerechtigd zijn zelf een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. 

Artikel 21. 

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. 

Tenzij in de statuten of in dit reglement daaromtrent anders is bepaald, wordt bij gewone 

meerderheid van stemmen beslist. 

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij 

verkiezing van personen worden er zoveel stemmingen gehouden als er plaatsen te 

vervullen zijn. 

Wanneer bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming 

gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op 

zich hebben verenigd. 

Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen voor 

herstemming in aanmerking, dan komen deze a1len in herstemming. Bij zulke een 

herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend; indien bij een herstemming de 

stemmen staken, beslist het lot. 

Artikel 22. 

Stemrecht hebben verenigingsleden vanaf 18 jaar. De overige leden hebben slechts een 

adviserende stem. 

Artikel 23. 
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Stemgerechtigde leden hebben het recht schriftelijk, voorstellen voor de 

ledenvergaderingen bij het bestuur in te dienen, tenminste één week tevoren. 

Artikel 24. 

De namen van de kandidaten voor verkiezing tot lid van het dagelijks bestuur moeten 

tenminste een week voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend onder 

overlegging van een akkoordverklaring van de kandidaat. 

De namen van de kandidaten voor de overige bestuur- en andere functies moeten uiterlijk 

één week voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend. De kandidaten moeten 

tenzij in de vergadering aanwezig zijn, hetzij een akkoordverklaring hebben overgelegd. 

Artikel 25. 

De contributie is verschuldigd voor een geheel verenigingsjaar met dien verstande dat 

diegenen die in de ioop van een verenigingsjaar toetreden, contributie betalen vanaf dat 

tijdstip. 

In bijzondere gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid van de verplichting tot 

contributiebetaling geheel of gedeeltelijk dispensatie te verlenen. 

De contributie dient voor seniorenleden in zijn geheel te worden voldaan vóór 15 

september van het verenigingsjaar. 

Jeugdleden dienen hun contributie per halfjaar te voldoen. Het eerste halfjaar moet voor 

15 september en het tweede halfjaar voor 15 januari van het verenigingsjaar voldaan zijn. 

Artikel 26. 

De contributie wordt jaarlijks door de algemene jaarvergadering vastgesteld. 

Artikel 27. 

De contributie van jeugdleden, welke als 3e of meer uit een gezin afkomstig is wordt 

gehalveerd. 

SPELREGELING. 

Artikel 28. 

Het jeugdvoetbal wordt voor de pupillen en de junioren geleid door de jeugdcommissie. De 

leden van deze commissie worden bekrachtigd door het bestuur. 

De jeugdcommissie benoemt uit haar midden een bestuur, bestaande uit voorzitter, 

secretaris en wedstrijdsecretaris. 

Het bestuur van de jeugdcommissie is met de dagelijkse leiding van het junioren resp. 

pupillenvoetbal belast. Zij doet zich daarin bijstaan en laat zich adviseren door de overige 

leden van de jeugdcommissie. 

Artikel 29. 

Leden, die aan wedstrijden deelnemen, zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan de 

leider/aanvoerder van hun elftal en zijn verplicht aan de door de hun commissie genomen 

besluiten gevolg te geven. 
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Indien door een lid of leden niet aan de gegeven voorschriften wordt voldaan, kan het 

dagelijks bestuur in overleg met de betreffende commissie onmiddellijk overgaan tot het 

nemen van maatregelen. 

Artikel 30. 

De leiders/aanvoerders van de elftallen leiden hun elftal en zijn verantwoördelijk voor de 

goede orde tijdens de wedstrijden. 

De aanvoerder/leider is verplicht bijzonderheden van de wedstrijddag te melden aan de 

wedstrijdsecretaris. Dit moet op de dag dat de wedstrijd gespeeld is. 

Artikel 31. 

De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit. Het tenue bestaat uit een blauw wit 

verticaal gestreept shirt, zwarte broek en blauwe kousen. Het bestuur kan na goedkeuring 

van de K.N.V.B. hiervan af wijken. Alle spelers zijn verplicht tijdens de wedstrijden waaraan 

zij dee1nemen dit clubtenue te dragen en te zorgen, dat het in goede staat verkeert. 

Artikel 32. 

Door middel van publicatie, op de daarvoor aangewezen plaatsen of aanschrijfkaarten 

worden de leden van de vereniging tenminste 2 x 24 uur tevoren in kennis gesteld van de te 

spelen wedstrijden en samenstelling van de elftallen. De leden, uitkomende in de zaterdag 

competitie voor senioren, junioren en pupillen, zijn verplicht wanneer zij voor een wedstrijd 

waarvoor zij zijn uitgenodigd, verhinderd zijn, voor donderdag 21 uur af te schrijven en voor 

de zondag competitie voor vrijdag 21 uur. 

Later binnenkomende afschrijvingen worden niet aanvaard. Alleen afschrijvingen aan de 

wedstrijdsecretaris zijn geldig. Iedere speler is verplicht tenminste 30 minuten voor 

aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig te zijn. 

Is een speler dan niet aanwezig, dan heeft de dienstdoende functionaris bij het betreffende 

elftal het recht een reserve op te stellen. Verschijnen minder dan 8 spelers bij een 

wedstrijd, waardoor deze reglementair niet kan doorgaan, dan wordt de door de bond 

opgelegde boete verhaald op de spelers, welke niet zijn opgekomen. 

Blijft een speler zonder tijdige kennisgeving aan de betreffende wedstrijdsecretaris weg, 

dan zal hij bij de eerstvolgende wedstrijd niet worden opgesteld. Daarna vervult een 

dergelijke speler eventueel een extra-reserve-beurt. Komt een speler, welke in een seizoen 

reeds eenmaal op een dergelijke manier bestraft is, wederom zonder kennisgeving niet op, 

dan wordt hij na het ondergaan van de in de vorige alinea bedoelde straf niet eerder 

opgesteld dan nadat hij door de desbetreffende commissie resp. wedstrijdsecretaris is 

gehoord en een geldig excuus voor zijn herhaald wegblijven heeft gegeven. 

Artikel 33. 

De interne strafmaatregelen worden opgelegd door het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur zal de straf pas uitspreken nadat de betrokkenen zijn gehoord. De 

uitgesproken straf wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de persoon in kwestie 

medegedeeld. 

Beroep op het bestuur ten aanzien van een opgelegde straf staat open binnen 10 dagen 

nadat een dergelijke straf ter kennis van het betreffende lid is gebracht. 
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Artikel 34. 

Het bestuur wijst een functionaris aan, die toezicht zal houden op het bestaande en de 

aankoop van nieuw materiaa1, zulks in overeenstemming met het bestuur. Moedwillige 

beschadiging van eigendommen van de vereniging moet door de dader worden vergoed tot 

een door het bestuur te bepalen bedrag. 

Artikel 35. 

Leden kunnen verplicht worden tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden indien dit 

in het belang van de vereniging noodzakelijk is. 

SLOTBEPALINGEN. 

Artikel 36. 

Bij verandering van adres is ieder lid verplicht dit binnen 4 x 24 uur schriftelijk aan de 

secretaris of penningmeester mee te delen. 

Artikel 37. 

Indien een artikel in dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar mocht zijn, is het 

oordeel van het bestuur beslissend. 

Artikel 38. 

Leden, die in een bestuursvergadering een bepaald onderwerp wensen behandeld te zien, 

moeten hiertoe bij de secretaris onder opgave van het onderwerp een verzoek indienen. 

Artikel 39. 

Veranderingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht krachtens besluit ener 

ledenvergadering. 

Artikel 40. 

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

Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering, 1 oktober 1998. 


