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 Club van 52 
p/a Zwanebloem 4 

3628 NB KOCKENGEN 
 

Tel: 0346-241335 
e-mail: Clubvan52@gmail.com 

Website: vvkockengen.nl 
 

Opgericht 30 mei 1999 
 

Bankrekeningnr. NL93 RABO 0332 8311 83 
 

 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE “Club van 52” 
 
 
 
 
ARTIKEL 1.  Naam, zetel en duur  
 
a. De club heeft als naam “Club van 52” en is gevestigd te Kockengen 
b. De “Club van 52” is opgericht op 30 mei 1999 door John van Dijk en Cor Stoof en is aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 
c. De “Club van 52” heeft geen volledige rechtsbevoegdheid. 
 
ARTIKEL 2.  Clubjaar 
 
Het clubjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april 
 
ARTIKEL 3.  Doel van de “Club van 52” 
 
a. De “Club van 52”stelt zich als doel om de V.V. Kockengen financieel te ondersteunen op gebieden die het 

normale budget van de vereniging te boven gaat en passen binnen de doelstelling van de voetbalvereniging. 
b. De financiële middelen worden gevormd uit het jaarlijks innen van contributie van de aangesloten leden. 
c. Het bestuur van de Club van 52 beslist in eerste instantie over de besteding van de contributies en legt 

jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering van de “Club van 52” voor het gevoerde beleid. 
 
ARTIKEL 4.  Leden van de “Club van 52” 
 
Leden van de “Club van 52” kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die aan de financiële 
verplichtingen hebben voldaan (zie ook artikel 8) 
 
 
ARTIKEL 5.  Verplichtingen 
 
De leden van de “Club van 52” verplichten zich tot: 
a. Naleving van dit huishoudelijk reglement. 
b. Het niet schaden van de belangen van de  “Club van 52” en van de V.V. Kockengen. 
 
 
ARTIKEL 6. Rechten 
 
a. Elk lid heeft het recht mee te beslissen welke projecten financieel zullen worden gesteund. 
b. Elk lid heeft recht op vermelding van zijn/haar persoons- of bedrijfsnaam op het bord van de “Club van 52” . 

Dit bord zal komen te hangen in het clubgebouw van de V.V. Kockengen. 
c. Elk lid dient in het bezit te worden gesteld van het reglement van de “Club van 52” 
d. Verder kunnen aan het lidmaatschap geen rechten worden ontleend. 
 
ARTIKEL 7. Geldmiddelen 
 
De geldmiddelen van de “Club van 52” zullen bestaan uit: 
a. De contributie die door de leden wordt voldaan. 
b. Rente-inkomsten 
c. Eventueel ontvangen overige donaties. 
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ARTIKEL 8. Contributie 
 
a. Elk lid dient jaarlijks aan het begin van het desbetreffende clubjaar de contributie te voldoen. In ieder geval 

binnen 2 maanden na verzoek tot betaling. 
b. Tussentijds instappende leden hebben het recht om tegen een prorata contributie, lid van de “Club van 52”  

te worden. 
c. Hoogte van de contributie: 

- minderjarigen en studenten betalen € 13,00 per jaar 
- alle overige leden betalen € 26,00 per jaar 
- indien de contributie voor een periode van 2 jaar (vooraf) wordt voldaan dient € 26,00 respectievelijk 

€ 52,00 worden betaald. 
 
ARTIKEL 9. Einde lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. Opzegging door het lid zelf. 
b. Opzegging door de nabestaanden van een overleden lid. 
c. Opzegging namens de “Club van 52” 
d. Het niet tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen. 
 
Ad.c. 
Opzegging namens de “Club van 52” zal plaatsvinden indien een lid de belangen van de “Club van 52” of van de 
V.V. Kockengen ernstige schade toebrengt.  
Het besluit hiertoe kan alleen genomen worden tijdens een algemene ledenvergadering en dan alleen indien 75% 
van de aanwezige stemgerechtigden (machtigen is niet mogelijk) hiertoe besluiten.  
Indien een lid van de V.V. Kockengen wordt geroyeerd, eindigt het lidmaatschap van de “Club van 52” hierdoor 
automatisch en met onmiddellijke ingang. 
 
 
ARTIKEL 10. Bestuur 
 
a. Het bestuur van de “Club van 52” bestaat uit tenminste 3 meerderjarige leden. Wanneer het bestuur door 

omstandigheden uit een even aantal bestaat, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
b. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur (bij de vorming van het eerste bestuur door de 

oprichters), of door tenminste 5 leden van de “Club van 52”. 
c. Bestuursleden worden gekozen voor de periode van 1 jaar en wel tijdens de ledenvergadering door het 

verkrijgen van een meerderheid van stemmen van de tijdens de vergadering aanwezige stemgerechtigden 
(schriftelijk machtigen tot stemmen is toegestaan mits deze machtigingen voorafgaand aan de vergadering in 
het bezit van het bestuur zijn). 

d. Zittende bestuursleden kunnen zich aan het einde van hun bestuursperiode herkiesbaar stellen. 
 
ARTIKEL 11. Taken bestuursleden 
 
a. Voorzitter                                                                                                                                                       

Deze heeft als taak de vergaderingen te leiden, de contacten met het bestuur van de V.V. Kockengen te 
verzorgen, leden te werven, contacten met sponsoren en algemene zaken. 

b. Secretaris.                                                                                                                                                     
Deze heeft als taak agenda’s voor vergaderingen samen te stellen, notuleren tijdens vergaderingen, 
berichtgeving richting de leden, contact met de redactie van de website van de V.V. Kockengen en 
ledenwerving. 

c. Administrateur                                                                                                                                        
Deze heeft als taak het onderhouden van de ledenadministratie, het beheer van de geldmiddelen, het 
opmaken van een financieel jaarverslag. Tijdens de ledenvergadering verantwoording af te leggen en uitleg 
te geven m.b.t. de financiën van de “Club van 52”  
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ARTIKEL 12. Beheer geldmiddelen 
 
De ontvangen gelden zullen worden gestort op een spaar/rente rekening. Het beheer van deze gelden vindt 
plaats door de administrateur. Opname van gelden kan alleen plaatsvinden door de administrateur, dan wel door 
een gemachtigd bestuurslid. De administrateur mag alleen dan geld opnemen na schriftelijke machtiging van de 
voorzitter. 
 
 
ARTIKEL 13. Besteding van de geldmiddelen 
 
a. Door de oprichters zal direct voldoende worden gereserveerd voor het onderhouden van het bord van de 

“Club van 52”. 
b. Van de aanwezige geldmiddelen zal te allen tijde tenminste  € 125,-- in reserve worden gehouden. 
c. Voor de besteding van de overige geldmiddelen zullen op de jaarlijkse vergaderingen projecten worden 

aangewezen. 
d. De definitieve toewijzing aan 1 of meerdere projecten zal worden bepaald door stemming.                      

Indien stemming een gelijke uitkomst oplevert, beslist het bestuur. 
e. Het bestuur draagt zorg voor de juiste uitvoering van de besteding(en) en legt hierover verantwoording af op 

de eerstvolgende ledenvergadering. 
 
ARTIKEL 14. Stemming bepaling besteding geldmiddelen 
 
a. Stemming tijdens vergaderingen kan alleen plaatsvinden door het lid zelf of door een schriftelijk gemachtigd 

medelid (schriftelijke machtigingen dienen voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur kenbaar te zijn 
gemaakt). 

b. Er zal in 2 ronden worden gestemd. Na de eerste ronde vallen de projecten die minder dan 15% van de 
aanwezige stemmen hebben gehaald automatisch af. Haalt geen van de projecten 15% dan bepaalt het 
bestuur maximaal 3 projekten waarop gestemd kan worden. 

c. Indien er voldoende financiële ruimte is meerdere projecten te ondersteunen, dan zal dat op volgorde van 
project-behaalde stemmen gebeuren. 

 
ARTIKEL 15. Einde van de “Club van 52” 
 
Op het moment dat er minder dan 10 leden resteren, zal het bestuur op de eerstvolgende ledenvergadering de  
“Club van 52” opheffen. 
De op dat moment aanwezige geldmiddelen worden vervolgens aan de penningmeester van de V.V. Kockengen 
overgedragen. 
 
 
 


