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DEFINITIES 

Artikel 1  

1. Onder “statuten” worden in dit reglement verstaan de statuten van de VV 

Kloetinge 

2. Onder “bestuur” wordt in dit reglement verstaan het bestuur, bedoeld in artikel 10 van de 

statuten van VV Kloetinge, genoemd in lid 1 van dat artikel. 

3. Onder “commissies” wordt in dit reglement verstaan de commissies bedoeld in artikel 10 van 

de statuten van de VV Kloetinge, genoemd in lid 4 van dit artikel. 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 2  

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 verenigingsjaar. Er is contributieplicht voor dat 

jaar, tenzij er sprake is van vrijstelling. 

Artikel 3  

Niet leden kunnen het lidmaatschap aanvragen bij het bestuur of een daarvoor aangewezen lid van 

de vereniging. Bij aanmelding dient een aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Door personen 

van 14 jaar en ouder dient een legitimatiebewijs bij aanmelding te worden overlegd. 

Artikel 4  

Opzegging van het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe seizoen, uiterlijk op 1 augustus, 

schriftelijk bij het bestuur of het daarvoor aangewezen lid van VV Kloetinge te gebeuren. Hiervoor 

dienen  verder de bepalingen van artikel 7 van de statuten in acht genomen te worden. 

Artikel 5  

Opzegging van het lidmaatschap wordt pas geaccepteerd nadat: 

• De volledige contributie is voldaan 

• Eventuele openstaande boetes zijn betaald 

• Aan de vereniging toebehorende eigendommen zijn ingeleverd. 

Artikel 6  

Een adreswijziging dient schriftelijk aan het bestuur of een daarvoor aangewezen lid van de 

vereniging te worden doorgegeven 

 

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN 

Artikel 7  

Leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie te betalen. De contributie wordt geïnd in 2 halfjaarlijkse 

termijnen, te weten de eerste termijn van 1 juli t/m 31 december en de tweede termijn van 1 januari 

t/m 30 juni. 

De contributie wordt voldaan via het afgeven van een machtiging tot automatische incasso. 
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Artikel 8  

Boetes, die door de KNVB worden opgelegd ter zake van spelstraffen dienen door het 

betreffende lid te worden betaald. 

Artikel 9  

Het is aan iedereen verboden uitgaven te doen, dan wel materialen te bestellen ten behoeve van VV 

Kloetinge zonder voorafgaande toestemming van de penningmeester. In dien dit toch gebeurt 

komen de kosten voor eigen rekening.  

Artikel 10  

Leden hebben bij thuiswedstrijden van het eerste elftal op vertoon van hun clubpas vrij toegang. Dit 

geldt niet voor beker- en andere bijzondere wedstrijden. 

OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 11  

Voor alle leden, spelers, leiders trainers,  ouders en verzorgers zijn de gedragsregels van VV Kloetinge 

van toepassing. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.  

Artikel 12  

Vrijwilligers van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag niet 

ouder dan 3 jaar. 

Leden/ouders van leden  die een vrijwilligers taak uitvoeren conform het vrijwilligersbeleid, 

gerelateerd aan het lidmaatschap van VV Kloetinge, hoeven geen VOG te overleggen. 

Artikel 13  

Trainers, leiders (ongeacht jeugd of senioren) en andere vrijwilligers die met de jeugd werken dienen 

binnen 1 maand na aanvang van het seizoen een VOG in te leveren.  Indien deze VOG niet kan 

worden ingeleverd is trainer, leider of vrijwilliger zijn bij VV Kloetinge niet mogelijk. 

Artikel 14  

Leden worden geacht,  gehoor te geven aan de oproep tot het verrichten van werkzaamheden voor 

VV Kloetinge, conform het opgestelde vrijwilligersbeleid. 

Artikel 15  

Vrijgesteld van de verplichting tot vrijwilligerswerk zijn: 

• jeugdleden tot de leeftijd van 15 jaar, zij kunnen vertegenwoordigd worden door de 

ouders/verzorgers. 

• Leden, die al regelmatig bepaalde werkzaamheden verrichten voor VV Kloetinge. 

Artikel 16  

De werkzaamheden zoals genoemd in artikel 14 zijn verplicht. Het is aan het lid toegestaan een ander 

lid in zijn plaats te vragen indien men om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden te 

verrichten. Hierover dient het lid de vereniging te informeren. 

Artikel 17  

(Jeugd) leden die overeenkomstig artikel 15 vrijgesteld zijn van werkzaamheden kunnen echter wel 

bepaalde eenvoudige werkzaamheden opgedragen krijgen als er een strafmaatregel is opgelegd. 
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Artikel 18  

Verder wordt een lid geacht mee te werken aan: 

• Jaarlijkse verkoop van loten ten behoeve van de verenigingsloterij. 

• Andere geldelijke acties ten behoeve van de vereniging. 

 

Artikel 19  

Anders dan voor het spelen van de aangekondigde wedstrijden is het niet toegestaan de velden te 

betreden. 

Artikel 20  

Het intrappen in de doelen op de grasvelden is verboden. 

Artikel 21  

Voor trainingen dient in beginsel uitsluitend gebruik te worden gemaakt van het trainingsveld, tenzij 

door de commissie wedstrijdzaken toestemming is verleend de wedstrijdvelden hiervoor te 

gebruiken. 

Artikel 22  

Het is toeschouwers niet toegestaan zich bij wedstrijden binnen de omheining van het speelveld te 

begeven. 

Artikel 23  

Elk team dient na afloop van de wedstrijd of training het afval in de kleedlokalen van de vloeren te 

verwijderen en de kleedlokalen netjes en schoon achter te laten. 

Artikel 24  

Alle bezoekers van het clubhuis dienen zich aan de door het bestuur vastgestelde openingstijden te 

houden. 

Alcoholische dranken mogen alleen genuttigd worden in het clubhuis, bestuurskamer, het 

sponsorhome en het terras van het clubhuis en sponsorhome. 

Bezoekers van het clubhuis dienen zich ordelijk en netjes te gedragen. De beheerder van het clubhuis 

kan bij wangedrag de betrokkene(n) de toegang tot het clubhuis voor die dag ontzeggen. 

Bij herhaaldelijk wangedrag in het clubhuis kan de toegang tot het clubhuis al dan niet tijdelijk 

worden geweigerd. Deze uiterste maatregel kan alleen door het bestuur van de vereniging worden 

genomen. 

Indien leden van de vereniging buiten de normale openingstijden gebruik willen maken van het 

clubhuis, dient dit minimaal 14 dagen van tevoren met het betreffende bestuurslid te worden 

besproken. 

Artikel 25  

Leden dienen zich te gedragen conform de gedragsregels van de vereniging. 

Kosten ten gevolge van vernielingen aan eigendommen van de vereniging zullen op de dader(s) 

worden verhaald. 
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Artikel 26  

Tijdens te wedstrijden dient de door de vereniging voorgeschreven kleding te worden 

gedragen: groen-wit shirt, witte broek, groen-witte kousen.   

 

Artikel 27  

Op alle overeenkomsten en activiteiten van VV Kloetinge is de privacy verklaring van toepassing. De 

meest recente privacy verklaring is op de website gepubliceerd.  

 

BESTUUR EN BESLUITVORMING 

Artikel 28  

Het bestuur is belast met de algemene en dagelijkse leiding van de vereniging. 

Een lid van het bestuur pleegt voor de uitvoering van zijn/haar taak al dan niet in een vergadering, 

afhankelijk van het onderwerp, overleg met één of meerdere leden van het bestuur. 

Artikel 29  

Leden van het bestuur, die deel uitmaken van één of meerdere commissies rapporteren aan het 

bestuur en geven advies over eventuele voorstellen die in de commissie(s) aan de orde zijn geweest 

en goedkeuring van het bestuur vereisen. 

Artikel 30  

Het bestuur vergadert tenminste 5x per jaar. 

Artikel 31  

De secretaris van het bestuur stuurt de agenda van alle te houden vergaderingen van het bestuur 

tijdig aan alle leden van het bestuur, vergezeld van de notulen van de voorafgaande vergadering. 

Artikel 32  

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken 

de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

Huishoudelijk reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2018 


