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HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V. “KOUDEKERK” 
 
Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1 
De vereniging genaamd voetbalvereniging “Koudekerk”, hierna te noemen “de vereniging” is 
opgericht op 28 maart 1938 en is gevestigd te Koudekerk aan den Rijn. 
 
Artikel 2 
Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onlosmakelijke samenhang met de statuten 
van de vereniging. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld op 
de Algemene Ledenvergadering van 21  september 2015 en bekrachtigd bij notariële akte op 4 
mei 2016. 
 
Artikel 3 
Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks opnieuw door het bestuur vastgesteld. De 
bevoegdheid reikt echter zover dat bepalingen in het Huishoudelijk Reglement niet strijdig zijn 
met de statuten van de vereniging. Zodra er een strijdigheid optreedt met de statuten is het 
vaststellen van het Huishoudelijk Reglement een bevoegdheid van de Algemene Leden 
Vergadering. 
 
Leden en donateurs 
Artikel 4 
De vereniging bestaat uit: 

  Spelende leden waaronder ook begrepen officials en aan de voetbalsport direct gelieerde 
taken, te verdelen in hummels, pupillen, junioren en senioren volgens de regels van de 
KNVB; 

  Niet spelende leden 
  Ereleden 
  Leden van Verdienste 
  Donateurs 
  Vrijwilligers/ begunstigers die niet in één van de hierboven genoemde categorieën vallen. 

 
Artikel 5 Niet-spelende leden  
1. Een niet-spelend lid maakt geen gebruik van de accommodatie voor het beoefenen van de 

voetbalsport. Op verzoek van het niet-spelende lid kan een niet-spelend lid wel bondslid 
zijn van de KNVB.  

2. Op verzoek van het bestuur kan een niet lid tijdelijk bondslid worden als dit in het belang 
van de begeleiding in de vereniging noodzakelijk wordt geacht. Zij hebben echter geen 
rechten als lid van de vereniging. 

 
Artikel  6 Ereleden en leden van Verdienste 
1. Ereleden en Leden van Verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten voor de 

vereniging, op voorstel van het bestuur of op voorstel uit de Algemene Leden Vergadering, 
door de Algemene Leden Vergadering als zodanig zijn benoemd. 

2. Ereleden kunnen worden vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. Zij 
hebben echter wel alle rechten van de leden. Het verzoek tot niet betalen van contributie is 
aan het erelid. 
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Artikel 7 Donateurs, begunstigers en vrijwilligers 
1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die een vrijwillige financiële bijdrage doneren 

ten gunste van de vereniging. Het bestuur stelt jaarlijks de minimale bijdrage vast. 
Donateurs hebben binnen de vereniging geen rechten zoals leden die hebben. 

2. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die een vrijwillige financiële en / of in natura 
bijdrage leveren ten gunste van de vereniging. Zij hebben geen rechten zoals leden die 
hebben. 

3. Vrijwilligers zijn niet-leden die onverplicht en (on)betaald werkzaamheden uitvoeren ten 
behoeve van de vereniging. Zij hebben geen rechten zoals leden die hebben. 

4. Personen die vrijwillige werkzaamheden rondom spelers uitvoeren zullen worden gevraagd 
een geldige VOG in te leveren. Trainers, coaches en begeleiders zullen worden aangesteld 
na een intakegesprek. 

 
Artikel 8 Het lidmaatschap 

1. Het aanmelden als lid van de vereniging wordt door middel van het 
“Aanmeldingsformulier” gedaan.  
Bij de aanmelding van een spelend lid moet zo nodig een pasfoto van het nieuwe lid zijn 
gevoegd. Minderjarigen hebben de handtekening van (één van) de ouders / verzorgers 
nodig. 

2. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt voor een heel seizoenjaar. Het 
seizoenjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.  

3. Een nieuw spelend lid wordt op voordracht van de Technische commissie geplaatst in 
een team. 
De leeftijdsgrens van pupillen, junioren en senioren wordt jaarlijks vastgesteld door de 
KNVB. Dit geldt voor het indelen van spelers in teams. Uitzonderingen zijn eventuele 
toegewezen dispensatieverzoeken. 

4. Het afmelden als lid van de vereniging of wijzigen van het lidmaatschap moet altijd 
schriftelijk, door middel van ondertekende brief, of per email , gebeuren. Minderjarigen 
hebben de handtekening van (één van) de ouders / verzorgers nodig.  
Afmelding of wijziging van het lidmaatschap moet voor 1 juni van het voorafgaande 
seizoen plaatsvinden. In geval van overschrijving is het mogelijk het lidmaatschap tot 15 
juni van het voorgaande seizoen te beëindigen. Daarna wordt met gehouden aan het 
lidmaatschap voor het opvolgende seizoen, ook als men daarna door overschrijving de 
vereniging met toestemming van de KNVB verlaat.  
Bevestiging van afmelding vindt plaats. Het is de verantwoording van het betrokken lid 
na te gaan of de afmelding tijdig heeft plaats gevonden en is bevestigd. 

5. Het lid is gehouden de vereniging van wijziging van persoonlijke gegevens, waaronder in 
ieder geval adres- telefoon- , emailgegevens en rekening gegevens op de hoogte te 
stellen. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezitten 
van de juiste persoonsgegevens. 

 
Artikel 9 De contributie 

1. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De 
ingangsdatum is altijd 1 juli van het seizoenjaar. 

2. De contributie- en boete inning van (nieuwe) leden geschiedt per automatische 
incasso. De contributie incasso wordt twee keer per jaar zo mogelijk in 
september/oktober en januari uitgevoerd. Een lid dient voldoende credit op zijn / 
haar bankrekening te hebben staan om incasso’s te kunnen uitvoeren. 

3. Wanneer een incasso niet kan worden geïnd komt er een toeslag van € 15,= per niet 
te geinde incasso op de volgende incasso. 
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4. Bestaande leden (vanaf 1-7-2012) die niet per automatische incasso de contributie 
willen afdragen dienen de contributie voor het hele voetbalseizoen, in één keer te 
betalen. Te weten uiterlijk op 15 oktober van het betreffende seizoen.. 

5. Het bestuur is gerechtigd betalingsregelingen te treffen op verzoek van leden. 
6. Wanneer een spelend lid, naar het oordeel van het bestuur, een niet acceptabele 

betalingsachterstand heeft, wordt de spelerspas ingenomen en kan het lid niet 
deelnemen aan wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. Dit wordt ook verwerkt 
in ledenadministratie en doorgegeven aan de KNVB. 

7. In voorkomende gevallen kan een incassobureau worden ingeschakeld om de 
achterstallige betalingen te innen. De kosten hiervan komen voor rekening van het 
betrokken lid. 

8. Wanneer wordt aangemeld lopende het voetbalseizoen, moet de contributie tot het 
einde van het voetbalseizoen naar rato (x/10e deel) worden betaald. De maanden juli 
en augustus worden als de standaard vakantiemaanden gezien 

9. Wanneer een lid in de loop van het verenigingsjaar het lidmaatschap beëindigt (ook 
door overschrijving), blijft het lid voor de rest van het verenigingsjaar contributie 
verschuldigd. 

10. Indien een spelend lid vanwege een langdurige blessure tijdens het seizoen niet 
meer aan voetballen toekomt, dan komt de speler niet in aanmerking voor restitutie 
van een deel van de contributie. 

11. Degenen die sociaal op het minimum leven en moeite hebben om de contributie of 
voetbalkleding te betalen, komen wellicht in aanmerking subsidieregelingen van het 
Rijk of gemeente. 

12. Het beleid rondom betalingsachterstanden is middels een bestuursreglement 
vastgesteld, dit maakt deel uit van het huishoudelijk reglement. 
 

Artikel 10 Overschrijving 
1. Aanvraag van overschrijving van en naar de v.v. Koudekerk dient volgens de regels  
 van de KNVB plaats te vinden.  
2. v.v. Koudekerk werkt niet mee aan tussentijdse overschrijvingen behoudens in door 

het dagelijks bestuur te bepalen uitzonderingen. 
 
Artikel 11 Gebruik rond, en van het voetbalcomplex 

1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van 
welke aard ook van leden en derden op het voetbalcomplex aanwezig. 

2. Auto’s dienen op de parkeerplaats in de parkeervakken te worden geparkeerd. 
 Parkeeroverlast voor de omwonenden dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 
3. Fietsen, bromfietsen, scooters etc. dienen buiten het hek op de daarvoor bestemde 

plaats te worden gestald. Zij mogen derhalve niet op voetbalcomplex zelf worden 
gestald. 

4. Afval dient in de afvalbakken te worden gedaan. 
5. Op het voetbalcomplex, m.u.v. de kantine en het aansluitende terras en 

bestuurskamer, mogen geen alcoholhoudende dranken worden genuttigd evenals 
glaswerk worden meegenomen. 

6. Op de speelvelden mogen zich geen onbevoegden bevinden, deze zijn enkel en 
alleen bedoeld voor de spelers, hun begeleiders en de scheidsrechter. 

7. Voor gebruik van het kunstgrasveld gelden aanvullende regels. Deze regels hangen 
in de kleedkamers en op de diverse mededelingenborden. 

8. Het speeltuintje is bedoeld voor jonge kinderen.  
9. Het gebruik van de veldverlichting moet economisch gebeuren waarbij rekening 
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dient te worden gehouden met de opwarm tijd van de lampen. 
10. De verlichting van het hoofdveld moet bij trainingen op “trainingsstand” staan. 
11. Het voetbalcomplex mag zonder toestemming van het bestuur, buiten de reguliere 

openingstijden niet worden gebruikt om te voetballen, te spelen, of anderszins te 
gebruiken. 

12. Leden en bezoekers zijn verplicht de afgekondigde (regerings) maatregelen rondom 
CoVid-19 op het complex op te volgen. 

 
Artikel 12 Clubhuis 

1. Het clubhuis dient een gebruiksvergunning / -melding te hebben van de gemeente. 
2. In het clubhuis, inclusief kantine en kleedkamers, mag niet worden gerookt, behoudens 

een eventueel daartoe aangewezen en geventileerde ruimte. 
3. Tijdens bestuurs- en commissievergaderingen wordt men verzocht de vergaderruimtes 

zo min mogelijk te betreden. 
4. Het is verboden om voetbaltassen in het clubhuis en kantine te plaatsen. Voetbaltassen 

dienen in het daarvoor bestemde tassenhok buiten te worden geplaatst. Als tassen toch   
in het clubhuis en kantine liggen kunnen ze worden verwijderd. 

5. Het is verboden het clubhuis en de kantine met voetbalschoenen aan te betreden. 
6. De sanitaire ruimten dienen fatsoenlijk te worden gebruikt en netjes te worden 

achtergelaten. “Bijeenkomsten” in de sanitaire ruimten zijn niet toegestaan. 
 
Artikel 13 Kantine 

1. De kantine is gedurende de met de vergunningverlener bepaalde tijden geopend. 
2. De kantine mag niet anders worden gebruikt dan voor voetbal en vereniging 

gerelateerde activiteiten. Het organiseren van bruiloften, verjaardagen, recepties of 
overige para-commerciële horeca activiteiten etc. is behoudens het door de gemeente 
gemaximaliseerde aantal niet toegestaan 

3. Het Jeugdhonk is bedoeld voor de jeugd. De speelattributen dienen netjes te worden 
behandeld. Beschadigingen aan de speelattributen dient onmiddellijk te worden gemeld 
aan de leidinggevende. 

4. Op zaterdagen is het schenken van alcoholische dranken pas toegestaan vanaf 12.00 
uur.  

5. Indien iemand onder de daartoe wettelijk vastgestelde leeftijd toch alcoholhoudende 
drank verstrekt krijgt, aangekocht door een ander persoon, of zelf aankoopt, en de 
vereniging daarvoor een boete krijgt opgelegd is de verstrekker/gebruiker verplicht alle 
schade die daaruit voortvloeit aan de vereniging te vergoeden. 

6. Het is niet toegestaan elders gekochte alcoholhoudende drank op het complex te 
gebruiken. 

 
Artikel 14 Kleedkamers 

1. Begeleiders, trainers, spelers en ouders, ingeval van jeugdelftallen, zijn verantwoordelijk 
voor correct gebruik van de kleedkamers. Zij zullen er tijdens trainingen en/of 
wedstrijden op toe moeten zien dat er geen vernielingen plaatsvinden. 

2. De begeleiders en trainers dienen uiterlijk 30 minuten voor de wedstrijd en 20 minuten 
voor de training bij jeugdelftallen in de kleedkamer te zijn. Na de wedstrijd of training 
dienen de begeleiders en trainers in de kleedkamer te blijven totdat de laatste speler is 
vertrokken. 

3. De begeleiders en trainers moeten erop toezien dat de kleedkamers, ook die van de 
tegenstanders, in ordentelijke staat worden achtergelaten. 

4. Het bestuur moedigt sociale controle aan. Daarnaast zal het bestuur, waar mogelijk, 
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toezichthoudende maatregelen nemen. 
5. Vernielingen dienen binnen 24 uur te worden gemeld bij het secretariaat, ongeacht soort 

vernieling (moedwillig of per ongeluk). De begeleiders en trainers dienen het bestuur 
direct in kennis te stellen als één of meerdere spelers (van de vereniging of 
tegenstander) zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme. Deze meldingsplicht geldt 
zowel voor uit- als thuiswedstrijden. 

6. Zij die met opzet vernielingen aanrichten op het sportcomplex zullen de kosten van de 
reparatie zelf dienen te betalen. Afhankelijk van de aard van de vernielingen kan door de 
vereniging aangifte worden gedaan bij de politie. Daarnaast kan het bestuur, indien het 
gaat om leden, vrijwilligers en supporters van de vereniging en bezoekers van het 
sportcomplex, deze leden etc. een passende straf opleggen. 

7. De vereniging beschikt over een kleedkamer voor dames die in een herenteam 
voetballen. Deze kleedkamer is alleen voor meisjes en dames bedoeld en zit in principe 
op slot. De sleutel is te verkrijgen bij het bestuurslid van dienst. 

 
Artikel 15 Wedstrijden 

1. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een begeleider, aan te 
wijzen door het (commissie)bestuur. De begeleider is de eerst verantwoordelijke voor 
het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het 
(commissie)bestuur. 

2. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te 
verschijnen. 

3. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen 
volgens de aanwijzingen van de aanvoerder en de begeleider. 

4. Boetes die de KNVB oplegt aan de vereniging, gele en rode kaarten, vermeldingen etc. 
worden per automatische incasso doorberekend aan de betrokkene die de overtreding 
heeft begaan. 
Kwijtscheldingen in het mom van: “De overtreding was in het belang van het team” 
worden niet uitgevoerd. 
Een spelend lid is verplicht de vereniging in kennis te stellen van een geldig emailadres. 

5. Het (commissie)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden / toernooien uit 
te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere 
verenigingen georganiseerde wedstrijden / toernooien, waarvoor door de KNVB 
toestemming is verleend. 

6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die 
de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, dient melding te worden gemaakt 
bij de secretaris die dit administreert. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de 
vereniging en komen aan de vereniging ten goede. 

7. Voor keuringen en afgelastingen op het eigen voetbalcomplex geldt het oordeel van de 
consul van de vereniging. Afgelastingen e.d. worden gemeld aan de KNVB. 

8. Het vervoer naar uitwedstrijden moet onderling door de teamleiders met de 
(groot)ouders / verzorgers etc. worden geregeld. De gemeente heeft voor het vervoer 
van spelers en begeleiders naar uitwedstrijden en vice versa, een vrijwilligers-
verzekering. Deze verzekering treedt in werking wanneer de eigen verzekering van de 
(auto)bestuurder een eventueel ongeval niet dekt. 

9. Ongevallen op het voetbalcomplex en / of tijdens wedstrijden moeten in eerste instantie 
bij de eigen verzekering van de betrokkene(n) worden gemeld. Indien de eigen 
verzekering een (deel van) de kosten niet dekt kan dit worden gemeld bij de secretaris 
van de vereniging. De vereniging heeft via de KNVB, voor bondsleden, een “vangnet” 
verzekering. De betrokkene moet dan wel een verklaring van zijn eigen verzekering 
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overleggen dat bepaalde kosten niet worden gedekt. 
10. Indien voor het vervoer naar wedstrijden gebruik moet worden gemaakt van bussen, is 

daar vooraf toestemming voor nodig van het bestuur. 
11. (Jeugd)Leiders en trainers dienen lid te zijn van de KNVB. 
12. Voetballen zonder lidmaatschap of, ingeval van een schorsing, onder een valse naam is 

verboden. De in verband hiermede op te leggen boete door de KNVB zal worden 
verhaald op betreffende speler/ team. 

13. VV Koudekerk kent een bestuursreglement tegen externe scouting. 
 

 
Artikel 16 Materialen 

1. De spelers en begeleiders zijn samen verantwoordelijk voor de door de vereniging 
beschikbaar gestelde materialen. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de door de 
vereniging en eventuele sponsor beschikbaar gestelde sportkleding. Bij vermissing en 
slecht onderhoud van kleding moet contact worden opgenomen met de begeleider. 

2. Het is niet toegestaan om in een ander tenue te spelen dan door het bestuur is 
vastgesteld. Dit geldt voor het thuis- en het uit tenue. 
Het tenue bestaat uit een wit shirt, rode broek en blauwe kousen. Het zogenaamde uit- 
tenue bestaat uit een blauw shirt, witte of rode broek en blauwe of rode kousen. 

3. De begeleider of trainer van een elftal moet er op toezien dat de kleding van zijn/haar 
elftal deugdelijk wordt gewassen. 

4. Aan het eind van het seizoen neemt de begeleider al het materiaal dat door de 
vereniging ter beschikking is gesteld (tenues, sleutels, ballen, EHBO-koffers/ tasjes, 
hesjes, etc.) van zijn/haar team in. De leiders zijn daarvoor aanspreekpunt. Na inname 
kan de balans worden opgemaakt en gedurende de zomer zaken worden aangeschaft. 
Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt het materiaal aan de betreffende leiders 
door de materiaalman weer uitgereikt. 

5 Materialen of kleding die beschadigd of kwijt zijn geraakt kunnen, naar inzicht van het 
bestuur, op het betreffende team/ lid worden verhaald. 

6 Het is verboden door (commissie-)leden zelfstandig (materiaal)aankopen te doen, 
waarvoor door het verantwoordelijke bestuurslid geen mondelinge of schriftelijke 
toestemming is gegeven. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen in dat geval op de 
betreffende persoon worden verhaald. 

7 Het bestuur kan nader beleid bepalen met betrekking tot de mogelijkheid om tot 
verrekening van de kosten over te gaan bij een lid bij verlies of schade aan de door de 
vereniging aan een lid ter beschikking gestelde materialen. 

 
Artikel 17 Opleidingen 

1. De vereniging heeft een protocol “Opleidingen” opgesteld waarin de diverse opleidingen, 
georganiseerd door de KNVB, zijn beschreven. Onder meer staat beschreven welke 
opleidingen er zijn, voor wie deze zijn bedoeld, de kosten voor de vereniging, eventuele 
restitutieplicht. 

 
Artikel 18 Roken, alcohol, drugs, gedrag 

1. De vereniging streeft ernaar het rookgedrag en alcoholgebruik tot een minimum te 
beperken. Roken op het sportcomplex is toestaan, maar niet in het clubhuis, de kantine 
en de kleedkamers. Alcohol is alleen toegestaan in de kantine, de terrassen en de 
bestuurs- en commissiekamer, daarnaast uitsluitend in plastic ook in de kleedkamers. 

2. Het gebruik van drugs op het sportcomplex is ten strengste verboden. Wanneer leden 
etc. worden betrapt op het gebruik van drugs op het sportcomplex zullen daar 
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strafmaatregelen uit voortvloeien. Niet-leden etc. zal de toegang tot het sportcomplex 
worden ontzegd. 

3. Een ieder die zich op het terrein van vv Koudekerk bevind is gehouden zich op zijn best 
te gedragen. Toon respect, vermijd onbehoorlijk schreeuwen, schelden en beledigen 
van spelers, spelleiding of andere toeschouwers en toon respect voor de tegenstanders 
en spelleiding. 

4. Veroordeel in alle gevallen het gebruik van het geweld, zowel in als buiten het veld; 
5. Ruim uw eigen rommel op langs het veld, op het terras en in de kantine; 
6. Steunt u uw favoriete team bij uitwedstrijden en gedraagt u zich volgens de geldende 

normen en waarden. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
7. Het bestuur kan maatregelen treffen tegen personen die zich hier niet aan houden. 

Dit afhankelijk van de aard van het gedrag en kunnen in uiterste gaan tot het indien 
mogelijk opleggen van een stadionverbod/ ontzegging van de toegang en/of in het geval 
van leden tot een voorstel tot royement. 

8. VV Koudekerk kent een bestuursreglement tegen ongewenst (intiem) gedrag, dat geacht 
wordt deel uit te maken van het huishoudelijk reglement, en een vertrouwenspersoon. 

9. VV Koudekerk is deelnemer aan het convenant tegen Alcoholmisbruik Alphen aan den 
Rijn. 

10. VV Koudekerk kent een bestuursreglement voor een rookvrije generatie, dit wordt 
geacht deel uit te maken van het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 19 Representatie 

1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het vertegenwoordigen van de vereniging bij 
persoonlijke gebeurtenissen (o.a. huwelijk, geboorte, overlijden) die de leden betreffen 
en bij gebeurtenissen die anderen betreffen, mits de secretaris hiervan tijdig mondeling 
dan wel schriftelijk in kennis is gesteld. 

2. Bij het overlijden van een lid, een erelid of een lid van verdienste van de vereniging zal 
het bestuur handelen zoals dat ethisch is verantwoord.. 

3. Het bestuur kan richtlijnen opstellen om zich te laten vertegenwoordigen bij 
(uit)wedstrijden, bij recepties, bijeenkomsten, vergaderingen etc. van andere 
verenigingen, de KNVB, de gemeente etc. 

 
Artikel 19A Bepalingen in het kader Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

1. Stemrecht. Indien tijdens een stemming in de bestuursvergadering de stemmen staken 
dan heeft de voorzitter de bepalende stem. 

2. Bepalingen over belet en ontstentenis zullen nader worden aangevuld in de statuten bij 
een eerstvolgende statutenwijziging. Tot die tijd geldt in aanvulling op het bepaalde in 
artikel 10 lid 2 van de statuten van 2016:  
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij 
de door de kascommissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode 
verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder 
gelijkgesteld. 

3. Tegenstrijdig belang: Indien een bestuurder persoonlijk of zakelijk een tegenstrijdig 
belang heeft met het verenigingsbelang dan dient hij dit tevoren te melden en neemt hij 
geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp. De overige 
bestuurders kunnen dan besluiten. Indien geen besluit genomen kan worden dan neemt 
de algemene ledenvergadering een besluit.  
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Artikel 20 Informatievoorziening 
1. De PR-commissie draagt zorg voor het informeren van de leden etc. via onder andere 

de website van de vereniging, (elektronische) nieuwsbrieven en het (elektronische) 
clubblad.  

2. De keuze voor het medium is een zaak van het bestuur. 
3. Het bestuur maakt ter informatie / promotie van VV Koudekerk gebruik van diverse 

media en kiest daarin afhankelijk van de situatie. 
 
Artikel 21 Slotbepalingen 

1. Ieder verenigingslid dient zich aan het onderhavige Huishoudelijke Reglement te houden 
en dient er tevens op toe te zien dat anderen zich er ook aan houden. Elk verenigingslid 
kan het bestuur informeren indien de regels niet worden gehandhaafd. 

2. Het bestuur zal maatregelen nemen tegen een ieder die zich niet aan dit reglement 
houdt. 

3. Na vaststelling van het Huishoudelijk Reglement wordt de integrale tekst zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt door plaatsing op de website van de vereniging.  

4. Dit Huishoudelijk Reglement en alle navolgende wijzigingen van dit Huishoudelijk 
Reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van de tekst op de website 
van de vereniging. 

5. Naast dit Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels door het bestuur worden 
uitgewerkt. 

6. In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur van 
de vereniging. Mits dit niet in strijd is met de statuten van de vereniging. 

7. Het bestuur is bevoegd tot het opstellen van aanvullende protocollen/ regelingen. 
8. Indien het bestuur gebruik maakt van de bevoegdheid gesteld in artikel 21 lid 6 dan zal 

zij dit op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering melden. Die Algemene 
Ledenvergadering heeft dan de bevoegdheid het protocol/regeling te verwerpen. 

9. Indien een regeling/protocol is verworpen door de Algemene Ledenvergadering dan 
heeft dit geen schorsende werking voor de periode dat het van kracht is geweest. 

10. Dit Huishoudelijk reglement kan worden aangehaald als Huishoudelijk Reglement 2021 
en is vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 20 september 2021. 

 


