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1. Algemeen. 

Voetbalvereniging Mariënberg is opgericht op 15 augustus 1945. De statuten van de Voetbalvereniging 
Mariënberg, hierna te noemen vereniging, zijn in akte vastgelegd en laatst gewijzigd op 21 december 2012.  
1. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (K.N.V.B.) 
2. De vereniging neemt deel aan de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en  
     evenementen. 
3. De vereniging organiseert zelf evenementen op het gebied van voetbalsport. 
4. De vereniging brengt de benodigde accommodatie tot stand. 
5. De vereniging is een niet-zondag spelende vereniging. 
6. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. 
7. Leden kunnen bij het secretariaat kosteloos een exemplaar van de statuten en het       
     huishoudelijk reglement verkrijgen. 
 

2. Leden 
De vereniging kent de volgende soorten leden: senioren, jeugdleden,  ondersteunende leden, ereleden en leden 
van verdienste. 
a. Senioren zijn leden die volgens de reglementen speelgerechtigd zijn. 
b. Jeugdleden zijn leden die volgens de reglementen speelgerechtigd zijn en die op 1 januari van het lopende 
verenigingsjaar, tevens de peildatum van de K.N.V.B., de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 
c. Steunende leden zijn leden die de vereniging financieel steunen en als zodanig door het bestuur zijn 
aangenomen. 
d. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt en op voorstel leden en/of bestuur, door het bestuur zijn benoemd.  
  

3. Lidmaatschap 
1. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door het inleveren van een volledig ingevuld 
aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie. 
2. Het aanmeldingsformulier zal worden beschouwd als het verzoek tot toelating als lid van  
de vereniging. 
3. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen alle personen worden toegelaten, mits zij op dat moment 
géén lid zijn van een andere voetbalvereniging en die uit hoofde van royement, vervallen verklaring of 
anderszins geen lid kunnen zijn, onmiddellijk uit te sluiten van elk soort lidmaatschap. 
  

4. Contributie  
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die op voorstel van het bestuur door de 
algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij zijn daartoe in categorieën worden ingedeeld, 
die een verschillende bijdrage betalen. 
De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt door middel van informatie 
op de website.  
 
2. De contributie wordt door de penningmeester in ongeveer gelijke delen, in 4 termijnen geïnd gedurende het 
seizoen d.m.v. automatische incasso.  
 
 
3. Het bestuur kan maatregelen nemen tegen leden, die niet of niet tijdig aan zijn/haar financiële verplichtingen 
voldoen. 
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4. Voor allen, die een functie bij de vereniging vervullen is het lidmaatschap en de daarbij geldende contributie 
verplicht. (Bestuur-) leden die een functie vervullen binnen de vereniging kunnen een vergoeding ontvangen 
voor verrichte werkzaamheden. 
 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt, of bij te late afmelding, blijft niettemin de 
gehele kwartaalcontributie verschuldigd.  
 
6. Vrijgesteld van betaling van contributie zijn ereleden en leden van verdienste. 
 
7. T.b.v. het  kledingplan dient ieder spelend lid een bijdrage per jaar te betalen. Dit bedrag wordt op voorstel 
van bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
Dit  jaarbedrag zal medio mei bij de leden in rekening worden gebracht. De bijdrage voor het kledingplan wordt 
apart van contributiebetaling geïnd. Het fonds wordt inzichtelijk gemaakt op de begroting. 
 
8. Maximaal 2 jeugdleden (jonger dan 19 jaar) binnen één gezin betalen contributie en bijdrage kledingplan. 
Zijn er binnen één gezin meer leden, dan zijn deze vrij van betaling contributie en bijdrage kledingplan, waarbij 
als regel geldt dat het jongste lid wordt vrijgesteld van betaling.  
De leden van 19 jaar en ouder (jaarlijkse peildatum is 1 januari) blijven bij deze berekening buiten 
beschouwing. 
 
5. Verplichtingen van de leden. 
De leden zijn verplicht: 
1. Bestuur- en/of andere functies alleen te laten bekleden of bestuursopdrachten te verstrekken aan leden van 
de vereniging. 
2. Het betalen van hun contributie.  
3. Het verschijnen in het juiste rood/zwart gekleurd tenue bij competitiewedstrijden.  
4. Het dragen van het juiste schoeisel en scheenbeschermers op het veld, in de zaal of ruimte waar gespeeld of 
getraind wordt. 
5. Tijdig bij de trainer af te melden voor een wedstrijd al dan niet in competitieverband, toernooien en 
trainingen van hun team. 
6. Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer schriftelijk aan de 
ledenadministratie door te geven. 
7. Zich te houden aan de regels van de vereniging en hun gedrag en handelen mag niet in strijd zijn met de 
statuten en daaruit voortvloeiende reglementen. 
8. De leden zijn allen en ieder persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de materialen en met goede 
zorg te gebruiken om schade en extra kosten te voorkomen. 
9. Tot slot roept het bestuur ieder lid op tot het bijwonen van de ledenvergaderingen. 
 

6. Straffen  
Het bestuur kan de nodige maatregelen treffen tegen haar leden wegens: 
1. Het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging. 
2. Het schaden van de belangen van de vereniging hetzij door handelingen of nalatigheid. 
3. Wangedrag, vóór, tijdens of na een voetbalwedstrijd. Boetes die hieruit voortvloeien, zullen verhaalt worden 
op het betreffende lid.  
4. Het verzaken van aangegane verplichtingen. 
5. Het bewust doen van onjuiste mededelingen en, als ook het herhaalt weigeren inlichtingen of gegevens te 
verstrekken, die de vereniging of enige K.N.V.B. instantie nodig heeft. 
6. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtreding als bedoeld in de statuten, de volgende straffen op te 
leggen: 
a. berisping 
b. schorsing 
c. royement 
d. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald 
aantal wedstrijden; 
e. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn 
uit te oefenen; 
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7. Bestuur 
1 Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 3 leden, die allen 

meerderjarig moeten zijn.  
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het 

huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
 a. de algemene leiding van zaken; 
 b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 
 c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
 d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 

 
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de volgende taken: 
 

Voorzitter 
- leidt de bestuurs- en Algemene Ledenvergadering en draagt de eindverantwoordelijkheid; 
- brengt op de Algemene Ledenvergadering een verslag uit van het afgelopen seizoen; 
- vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden; 
- stimuleert de overige bestuursleden in de uitvoering van hun taak of taken; 
- coördineert de verschillende bestuurszaken; 
- stimuleert de leden waar nodig tot grotere activiteit; 
- heeft correctiebevoegdheid ten aanzien van gevormde beleidsbeslissingen die om een    
  onmiddellijke oplossing vragen;  
- toetst de beslissingen aan reglementen en statuten; 
- ziet toe op handhaving van statuten en reglementen, zowel intern als extern. 
 

Secretaris 
- treedt als vice-voorzitter op bij afwezigheid van de voorzitter; 
- vertegenwoordigt de vereniging in geschrifte naar buiten; 
- maakt beknopte notulen van bestuurs- en Algemene Leden Vergadering;  
- agendeert inkomende en uitgaande brieven, stukken e.d.; 
- houdt archief van inkomende en uitgaande brieven, stukken, e.d.; 
- maakt afschriften van dringende, belangrijke binnengekomen brieven, ter doorzending naar    
  de leden van het bestuur en naar de desbetreffende commissies; 
- stelt in overleg met de voorzitter een agenda voor de bestuursvergaderingen vast, waarbij  
  ieder bestuurslid gerechtigd is voorstellen in deze te doen; 
- geeft inlichtingen over de vereniging aan derden; 
- zorgt in voorkomende gevallen voor publicatie van belangrijke bonds en/of andere  
  mededelingen; 
- verzorgt uitnodigingen voor bestuur- en Algemene Ledenvergaderingen; 
- draagt zorg voor het verenigingsarchief. 
 

Penningmeester 
- draagt zorg voor het beheer van geldmiddelen; 
- zorgt voor tijdige inning van de contributies; 
- houdt aantekeningen bij van de ontvangsten en uitgaven in het daarvoor bestemde kasboek,  
  onder aanwijzing van de aard der ontvangsten en uitgaven en op welk verenigingsjaar deze  
  betrekking hebben, rekeninghoudend met de subsidievoorwaarden van de gemeente. 
- ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden; 
- waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de begrotingpost,  
  teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen. 
- houdt afzonderlijke rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomsten en uitgaven,  
  en houdt hiervan een grootboek bij; 
- brengt eens per kwartaal, of eerder indien nodig, op de bestuursvergaderingen verslag uit  
  van de financiële toestand van de vereniging; 
- maakt aan het einde van het boekjaar (1 juli t/m 30 juni) duidelijke overzichten van het  
  gevoerde financiële beheer, en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de  
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  Algemene Ledenvergadering; 
- brengt een kort, zakelijk financieel verslag uit op de Algemene Ledenvergadering; 
- maakt aan het einde van het boekjaar, nadat controle door de kascommissie heeft plaats  
  gevonden, van alle stukken een pakket op, waarop vermeld staat de inhoud en het jaartal,  
  welke wordt gearchiveerd; 
- draagt zorg voor de inning van aan leden opgelegde boetes, zowel door de Bond, rayon, als  
  door de vereniging zelf; 
- draagt zorg voor de huur van training, speel- en vergaderaccommodatie; 
- draagt zorg voor een jaarlijkse financiële verslaglegging aan de K.N.V.B. 
 

 
 
Overige taken  
- De overige taken worden in onderling overleg toegewezen.  
Bestuursleden fungeren als aanspreekpunt /contactpersoon namens bestuur voor de    
Sponsorcommissie, Technische commissie, Spelersraad, Jeugd-/Oudercommissie, Web/Social Media & 
PRteam , Wedstrijdsecretarissen, Scheidsrechtercoördinatoren, Onderhoudscommissie, Facilitaire 
zaken, Kantinecommissie, Boardingcommissie,  Clubbladcommissie, Activiteitencommissie, Materialen- 
en Kledingcommissie, Contactpersoon gemeente Ommen/Hardenberg 
-   

 

3. De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. 
 
4. De leden van het bestuur hebben zitting gedurende 3 jaar, die zich verkiesbaar kunnen stellen. 
 
5. Het bestuur vergadert in principe eens per 6 weken en verder zo dikwijls als de voorzitter of  
een bestuurslid dat noodzakelijk acht.  
 
6. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig  
is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Onder de meerderheid van geldige  
stemmen wordt verstaan minimaal de helft van de uitgebrachte stemmen plus één stem. 
 
7. Op een bestuursvergadering hebben alleen de bestuursleden stemrecht. Aan discussies  
kunnen commissies die tot het bijwonen van de vergadering uitgenodigd zijn, ook deelnemen. 
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8. Commissies 
 
Sponsorcommissie 
 

1. Samenstelling 
Minimaal 5 leden, waaronder een penningmeester. De sponsorcommissie draagt zelf zorg voor 
samenstelling commissie met dien verstande dat de voorzitter pas aangesteld kan worden na fiat van 
het bestuur.  

Aanspreekpunt bestuurZittingsduur 
2. Zittingsduur 

De zittingsduur is 3 jaar. Er zal een schema opgesteld worden zodanig, dat er niet meer dan 2 leden per jaar 
kunnen aftreden. Natuurlijk kan een periode van 3 jaar opnieuw worden aangegaan.  

Taakverdeling 
3. Doel 

Zorgen dat er voldoende sponsorgelden binnenkomen en dat sponsors zich thuis voelen bij  
v.v. Marienberg. 
 

4. Taakverdeling 
De sponsorcommissie zal zorgdragen dat de taken hieronder genoemd verdeeld worden onder de  
commissieleden.  

 Continue nieuwe sponsoren benaderen en zorgen dat de sponsoren die al een bijdrage 
leveren   zoveel mogelijk worden vastgehouden. 

 Sponsorpakket moet zodanig zijn zodat er voor alle klassen mogelijkheden zijn sponsor te 
worden. 

 Contracten afsluiten voor alle soorten van sponsoring. 
 De nodige reclame maken voor sponsoren. 
 Reclameborden goed onderhouden en daar waar nodig vernieuwen. 
 Financiële afwikkeling met sponsoren goed regelen.  
 Elftallen van de voetbal moeten zoveel mogelijk gesponsord worden (kleding, tassen etc.) 
 Jaarlijks het  “sponsorgroepuitje” regelen. 

 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en wordt verstuurd naar het aanspreekpunt van het bestuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Huishoudelijk Reglement 10-2019                                                                   |                  Voetbalvereniging Mariënberg 

 

 
Technische commissie 
 
1. Samenstelling  

Minimaal 5 leden waaronder een voorzitter en een secretaris. De technische commissie draagt zelf zorg 
voor samenstelling commissie met dien verstande dat de voorzitter pas aangesteld kan worden na fiat 
van het bestuur.  

 
2. Zittingsduur  
 De zittingsduur is 3 jaar. Er zal een schema opgesteld worden zodanig, dat er niet meer dan 2 leden per 
 jaar kunnen aftreden. Natuurlijk kan een periode van 3 jaar opnieuw worden aangegaan.  

 
3. Taakverdeling  
 De technische commissie zal zorgdr agen dat de taken hieronder genoemd verdeeld worden onder de 
 commissieleden. 

 
Taken:  

 Opstellen van een technisch beleidsplan en jeugdvoetbalplan/jeugdhandleiding. 

 Verantwoordelijk voor capabele trainers, leiders en verzorg(st)er voor alle teams. 

 Inventarisatie over functioneren in samenwerking met de spelersgroep 
 Verantwoordelijk voor tijdige werving en selectie van trainers. Bij betaalde trainers dient uit te 

worden gegaan van het door het bestuur vastgestelde budget per trainersfunctie. Hierbij geldt 
dat betaalde trainers (op arbeidscontract)  slechts aangesteld kunnen worden na goedkeuring 
bestuur (Zie art 7,  lid 2d) 

 In overleg met bestuur contracten op laten stellen.  

 Verzorg(st)er voetbal vragen of deze verder wil rond half november na afstemming met 
spelersraad. Bij deze betaalde functie dient uit te worden gegaan van het door het bestuur 
vastgestelde budget.  Hierbij geldt dat betaalde verzorgers slechts aangesteld kunnen worden 
na goedkeuring bestuur (Zie art 7,  lid 2d) 

 Bewaking van het door het bestuur vastgestelde totaalbudget, in samenspraak met het bestuur.  

 Indelen spelers en teams (voor jeugd ook voor de winter- en voorjaarscompetitie). Dit in overleg 
met de betreffende coördinatoren en trainers en leiders van desbetreffende elftallen. Kenbaar 
maken voor eind huidige competitie. 

 Verantwoordelijk voor een evenwichtige bezetting van de teams.  

 Klasse indeling bepalen en elftallen/teams inschrijven bij de KNVB. Hierin ook de 
aanvangstijden meenemen. Uitvoeren in overleg met de betreffende coördinatoren. Uiterlijk 1 
juni gereed. 

 Evalueren functioneren van de trainers. Daartoe nodigt de TC alle trainer(s), leiders en 
verzorgers regelmatig uit voor overleg over onder andere begeleiding, training, contact met 
leider(s) en spelers, ontwikkelingen, enz. Deze bijeenkomsten vinden tenminste 3 keer per jaar 
plaats en wel in augustus/september (start seizoen), januari / februari (winterstop) en april 
(evaluatie huidig seizoen en voorbereiding nieuw seizoen). 

 Zorgen voor de opleiding, stimulering en begeleiding van voldoende trainers en leiders. 
 Beschrijven doorschuiven en afstaan van spelers senioren en A junioren. 
 Keeper training regelen voor elftallen tot in ieder geval de D -pupillen, maar liefst ook de E -

pupillen.  

 Zorgen dat nieuwe leiders en trainers over voldoende informatie beschikken om aan de slag te 
kunnen gaan. (informatie beschikbaar in een handboek) 

 Nieuwe leden welkom heten en deze tijdig toewijzen aan een team. 
 Bijdrage leveren aan de jaarlijkse startbijeenkomst voor leiders en trainers.  

 Ondersteuning in de toewijzing van clubscheidsrechters voor jeugdwedstrijden (t/m JO-11) 
 

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en wordt verstuurd naar het aanspreekpunt 
van het bestuur. 
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Jeugd-Ouder commissie  
 
1. Samenstelling  

Minimaal 5 leden, waaronder wedstrijdsecretarissen jeugd van de vereniging. De Jeugd Ouder Commissie 
draagt zelf zorg voor samenstelling commissie met dien verstande dat de voorzitter pas aangesteld kan 
worden na fiat van het bestuur.  

 
2. Doel  

Taken jeugdvoetbal die buiten het takenpakket van de TC vallen, uitvoeren. Hierbij ouders van spelende 
jeugdleden zoveel mogelijk betrekken . 

 
3. Taakverdeling  

De Jeugd-Oudercommissie zal zorgdragen dat de taken hieronder genoemd verdeeld worden onder de 
commissieleden. 

 
Taken:  

 Goede en tijdige informatieverstrekking naar jeugd en ouders. 

 Organiseren van activiteiten om ouders meer te betrekken bij de vereniging. 
 De Technische commissie  adviseren/ondersteunen bij samenstellen en indelen van jeugdelftallen 

(t/m JO-11). 

 In overleg met 1e selectie een clinic organiseren voor JO-11. 
 Zaalcompetitie en zaaltrainingen tijdens de winterstop regelen en organiseren. 

 Mix toernooi tijdens de winterstop in de zaal organiseren voor de jeugd.  
 Gemeentecup jeugd organiseren. 

 Iedere zaterdag is één lid van de JOC of een door de JOC aangewezen persoon aanwezig om op te 
treden als wedstrijdcoördinator. De taken hiervoor zijn:  

1. Ontvangen gasten en officiële scheidsrechters bij afwezigheid leider;  
2. Op tijd aanwezig zijn voor aanvang eerste wedstrijd;  
3. Algemeen toezicht op sportpark (veiligheid, orde en netheid);  
4. Initiatiefnemer bij oplossen calamiteiten;  
5. Er op toezien dat de uitslagen van de jeugdwedstrijden worden ingevoerd in Sportlink. 
6. Zorgdragen dat naam en nummer van de coördinator op het wedstrijdformulier/Sportlink 

zijn ingevuld; 
7. Afgelastingen invoeren in Sportlink iom consult en wedstrijdsecretaris.  

 Houdt bij welke teams kampioen kunnen worden in hun competitie en regelt de bijbehorende 
presentjes. 

 Regelt “de Pupil van de week”voor het 1e elftal en houdt dit bij en geeft dit door aan de betrokkenen. 
 Bijdrage leveren aan de jaarlijkse startbijeenkomst voor leiders en trainers.  

 
 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en wordt verstuurd naar het aanspreekpunt van het bestuur. 
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Materialen- en kledingcommissie  
 
1. Samenstelling  

Minimaal 3 leden. De Materialen- en kledingcommissie draagt zelf zorg voor samenstelling commissie met 
dien verstande dat de voorzitter pas aangesteld kan worden na fiat van het bestuur.  

 
2. Doel  

Zorgdragen dat alle kleding en materialen voor alle elftallen goed geregeld.  
 
3. Taakverdeling  

De Materialencommissie zal ervoor zorgdragen dat de taken hieronder genoemd verdeeld worden onder de 
commissieleden. 

 
Taken:  

 Er voor zorgen dat bij aanvang van het seizoen elftallen voetbalkleding krijgen uitgereikt.  
 Er voor zorgen dat materialen voor leiders/trainers van de gehele vereniging goed zijn geregeld. 

 Er voor zorgen dat de elftallen op de hoogte worden gebracht van regels en afspraken over de 
uitreiking, gebruik en inname van kleding en materialen. 

 Gedurende het seizoen zorgt de materialencommissie er voor dat de materialenruimte op orde 
blijft. 

 Coach jas regelen voor alle leiders en trainers i.o.m. de sponsorcommissie. 

 Zorgen dat alle keepers aan begin van het seizoen in bezit zijn van goede keeperhandschoenen. 
Deze worden grotendeels aangeschaft van gelden uit de fanclub van Feyenoord. Mocht voor 
aanschaf onvoldoende gelden aanwezig zijn dan wordt contact opgenomen met contactpersoon 
bestuur.  

 Aan het eind van het seizoen worden elftallen gevraagd kleding in te leveren. Na inventarisatie kan 
kleding worden vervangen/aangeschaft en gefinancierd volgens de richtlijnen van het kledingplan.  
Aanschaf i.o.m. de penningmeester. 

 Aan het eind van het seizoen worden de materialen voor leiders en trainers geïnventariseerd en 
zorgt de materialencommissie er voor  dat de materialen voor leiders/trainers van de gehele 
vereniging goed worden zijn geregeld voor het nieuwe seizoen. 
 Aanschaf i.o.m. penningmeester.  

 Opstellen en jaarlijks bijhouden van een overzicht met daarin de aanschafcyclus van de 
kleding/materialen van alle teams. 

 Bijdrage leveren aan de jaarlijkse startbijeenkomst voor leiders en trainers. 
 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en wordt verstuurd naar het aanspreekpunt van het bestuur. 
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Spelersraad  
 
1. Samenstelling  

De spelersraad bestaat uit minimaal 3 spelers die worden verkozen door en vanuit de A-selectie. Bestuur op 
de hoogte brengen van mutaties leden in de spelersraad.  

 
2. Zittingsduur  

De zittingsduur is minimaal een 1jaar met een maximum van 3 jaar. Er zal een schema opgesteld worden 
zodanig, dat er niet meer dan 2 leden per jaar kunnen aftreden.  

 
3. Taakverdeling  

De spelersraad zal zorgdragen dat de taken hieronder genoemd verdeeld worden onder de 
commissieleden.  

 
Taken:  

 T.b.v. nieuwe hoofdtrainer in samenspraak met TC een profiel opstellen. 
 Coördinerende en ondersteunende rol bij de jaarlijkse inventarisatie door de TC over functioneren 

van de hoofdtrainer.  
 Coördinerende en ondersteunende rol bij de jaarlijkse inventarisatie met de spelersgroep over 

functioneren van de verzorger.   
 Indien de spelersraad het nodig acht om van gedachten te wisselen over trainer/verzorger 

tussentijds, kan het een verzoek hiervoor aan bestuur en de TC richten.  
 Indien er verzoeken zijn met betrekking tot kantine (bijv. langer open bij verre uitwedstrijden), dan 

dit afstemmen met Kantinecommissie.  
 Doelpuntensponsoring wordt verzorgd door de A-selectie. Indien er uitgaven gemaakt moeten 

worden waarbij een verwachting is dat de kosten voor de vereniging zijn, moet vooraf fiat gevraagd 
worden aan bestuur.  

 Aanschaf nieuwe kleding etc. wordt altijd vooraf geregeld met sponsorcommissie en fiat van 
bestuur. 

 Benodigde materialen wordt overlegd met materiaalman vereniging.  
 Bussen regelen voor verdere uitwedstrijden in overleg met bestuur.  
 Indien er oefenwedstrijden gespeeld moeten worden dan zal dit afgestemd worden met trainer en 

wedstrijdsecretaris.  
 De spelersraad doet zijn uiterste best dat selectiespelers betrokken worden bij de jeugd. Denk aan 

trainers, pupil van de week, clinic etc.  
 Indien voor sponsoractiviteiten inbreng selectiespelers nodig zal de spelersraad hier een positieve 

bijdrage aan leveren.  
 Programmaboekje wordt door 1e elftal geregeld.  
 Indien er zich bijzonderheden voordoen binnen het elftal, anders dan technische voetbalzaken 

wordt contact opgenomen met contactpersoon bestuur.  
 
Financiële afspraken:  

        Boetes rode en gele kaarten worden door team betaald. Gewonnen prijzengeld is voor het elftal.  
 
 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en wordt verstuurd naar het aanspreekpunt van de 
Technische Commissie. 
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Activiteitencommissie 
 

 

1.        Samenstelling 
Minimaal 3, maximaal 5 leden waaronder een voorzitter en een secretaris. 
Activiteitencommissie draagt zelf zorg voor samenstelling commissie met dien verstande dat de voorzitter 
pas aangesteld kan worden na fiat van bestuur. 
Hoewel in de praktijk een ieder blijft zitten totdat zelf aangegeven wordt wanneer men wil stoppen, zal er 
toch een rooster van aftreden worden gemaakt. Dit om te voorkomen dat in de toekomst eventueel teveel 
leden in 1 jaar voornemens kunnen hebben om te stoppen. 
De activiteitencommissie schakelt sub-leden in voor uitvoerende werkzaamheden die de organisatie van de 
diverse activiteiten met zich meebrengen. De activiteitencommissie draagt er zelf zorg voor dat het aantal 
subleden toereikend blijft om de activiteiten te organiseren. 
 

2. Doel 
Het doel van de activiteitencommissie bestaat uit 2 hoofdzaken: 
 Zorgen voor de geldelijke middelen zoals die opgenomen zijn in begroting. 
 Activiteiten organiseren voor “vermaak” van leden v.v. Marienberg 
 

3. Taken 
 Budgetbewaking in samenspraak met aanspreekpunt bestuur.  
 Organiseren activiteiten met als doel geldelijke opbrengsten: 

 Minimaal 3 “vaste” activiteiten per jaar. 
 Bij verlotingen zal als uitgangspunt  genomen worden dat minimaal 20% van de verwachten 

inkomsten   
besteedt wordt aan uit te geven prijzen. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat bij 
verkopen  
aan de deur veelal een vergunning van de Gemeente nodig is.  
Organiseren van “extra activiteit”: 
Indien er afspraken in de begroting zijn gemaakt voor extra  activiteiten of de opbrengst zoals begroot  
in de “vaste” activiteiten liggen onder het begrote bedrag, dan zal alles in het werk worden gesteld om 
in ieder geval het begrote bedrag voor activiteiten binnen  te halen door middel van een of meer extra 
activiteiten. 

 Organiseren van activiteiten tot  vermaak van leden. 
 Jaarlijks meerdere activiteiten organiseren tot “vermaak” van de leden.    
 Hierbij aan uitgaven het begrote bedrag niet overschrijden met meer dan  10%. 

 
4. Afspraken: 

 Over  activiteiten die gehouden worden in de kantine dient tijdig een goede afstemming plaats 
te vinden met de kantinecommissie  

 Activiteiten waarbij na een activiteit een afdracht plaats moet vinden van geld aan de 
penningmeester van de voetbal, moet binnen 1 week worden afgehandeld en aangereikt 
volgens de richtlijnen die de penningmeester van de voetbal heeft afgesproken met de 
commissies. 

 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en wordt verstuurd naar het aanspreekpunt van het bestuur.  
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Clubbladcommissie 
 

1.            Samenstelling 
Minimaal 3 leden waarvan 1 persoon de eindredacteur is van het clubblad. 
 

2 Doel 
Het doel van het clubblad: 
Uitbrengen van clubblad 3 x per jaar waarin opgenomen is de informatie die toegevoegde waarde heeft 
voor leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en overige belanghebbenden. Standaard is hierin 
opgenomen een voorwoord van de voorzitter en nieuws vanuit de commissies en elftallen.  Alle informatie 
heeft wel betrekking op zaken van en rondom v.v. Marienberg . 
 

3. Taken 
 Zorgdragen voor redactie, vormgeving en uitgave van het clubblad.   
 Zorgdragen dat alle leden (1 per gezin) , alle adverteerders en gouden, zilveren en bronzen 

sponsoren een clubblad  ontvangen. 
 De verantwoordelijkheid van het verzamelen en plaatsen van kopij ligt bij de clubbladcommissie. 

Kopij dat kwetsend kan zijn voor personen of doelgroepen wordt niet opgenomen. Daar waar 
twijfel is of wel of geen opname verantwoord is wordt afgestemd met contactpersoon bestuur.  

 Advertenties van sponsoren wordt afgestemd met de sponsorcommissie. 
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Boardingcommissie 
 

1. Samenstelling 
Minimaal 4 leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. 
De boardingcommissie draagt zelf zorg voor samenstelling van de commissie met dien verstande dat de 
voorzitter pas aangesteld kan worden na fiat van bestuur. Hoewel in de praktijk een ieder blijft zitten totdat 
zelf aangegeven wordt wanneer men wil stoppen, zal er toch een rooster van aftreden worden gemaakt. Dit 
om te voorkomen dat in de toekomst eventueel teveel leden in 1 jaar voornemens kunnen hebben om te 
stoppen. 
 

2. Doel 
Het doel van de boardingcommissie bestaat uit opzetten van meerdere toernooien voor standaard- en 
reserveteams maar ook voor recreatieve doeleinden waarbij de verhouding inkomsten-uitgaven zodanig 
zijn dat hiervoor in verhouding tot het vele werk dat gedaan wordt, wel een jaarlijks bedrag aan wordt 
overgehouden die ten goede komt aan de clubkas van de voetbal. 
 

3. Afspraken 
 In augustus/september vindt een evaluatie plaats waarvan een verslag wordt gemaakt. Een kopie 

hiervan wordt afgegeven aan het aanspreekpunt bestuur. Ook wordt samen met penningmeester  
voetbal de begroting opgesteld voor het komende seizoen. 

 Budgetbewaking in samenspraak aanspreekpunt bestuur.  
 Alles wat met horeca te maken loopt via de in-verkoop van de eigen kantine. Dit wordt vroegtijdig      

afgestemd met de kantinecommissie.  
 Indien er verwachtingen zijn van andere commissies  om te helpen bij activiteiten dan zullen deze 

vroegtijdig worden ingeschakeld. 
 De boarding kan ook verhuurd worden aan derden. De huurprijs  zal jaarlijks worden bepaald door de     

Boardingcommissie. 
 Indien er binnen de commissie de behoefte bestaat om van de opbrengsten een keer een deel hiervan  

beschikbaar te stellen aan een “goed doel” dan zal hiervoor eerst fiat moeten komen van het bestuur. 
 Het onderhoud van het boardingveld wordt gedaan door de onderhoudscommissie. Deze worden  

vroegtijdig op de hoogte gesteld van de speeldata en de verwachtingen daarbij. 
 Activiteiten waarbij na een activiteit een afdracht plaats moet  vinden van geld aan de    

penningmeester van de voetbal, moeten binnen 3 weken worden afgehandeld en aangereikt volgens  
de richtlijnen die de penningmeester van de voetbal heeft afgesproken met de commissies. 

 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en wordt verstuurd naar het aanspreekpunt van het bestuur.  
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Onderhoudscommissie 

 
1.      Samenstelling 

5 – 7 personen  
Bij de samenstelling van de commissie en bij de inschakeling van leden van v.v. Mariënberg wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de benodigde kennis voor bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden. 

 
2. Taken 

 Accommodatie check (inclusief gebouwen) eens per jaar. 
 Verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de gehele  accommodatie. Hiervoor is  
        zelfwerkzaamheid (niet alleen door commissieleden maar ook door leden van de v.v. Marienberg) het  
        uitgangspunt.  
 Ieder jaar (juni) opgave van verwachte uitgaven voor komend seizoen welke meegenomen moeten     

       worden in de begroting.  
 Kleine uitgaven <€ 500 in het seizoen (ook al staan deze niet in de begroting) kunnen na overleg met      

contactpersoon van het bestuur  worden gedaan.  
 Grote uitgaven >€ 500, mits niet opgenomen in begroting moeten goedgekeurd worden door bestuur. 
 Regelen klussendag op laatste zaterdag in juni. Hiervoor wordt vroegtijdig (minimaal 3 weken) een  

overzicht gemaakt van verwachte werkzaamheden en worden de benodigde vrijwilligers zoveel  
mogelijk vooraf benaderd. 

 Speelklaar maken van de velden voor de te spelen wedstrijden. 
 Toezicht op orde en netheid van het sportpark. 
 

 

     Veldconsul  
 

Taken: 
 Het keuren van de velden bij slecht (regen, sneeuw, vorst e.d.) weer.  
 Verantwoordelijk voor het afgelasten van wedstrijden.  
 Bepaald op welke velden wel of niet gespeeld mag worden.  
 Is bepalend bij het doorgaan van trainingen bij vorst en sneeuw op het kunstgras. 
 De wedstrijdsecretarissen worden zo  spoedig mogelijk op de hoogte gebracht indien er een afgelasting 

is. 
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Kantinecommissie 

 
1.        Samenstelling 

Minimaal 4 leden. Kantinecommissie draagt zelf zorg voor samenstelling commissie met dien verstande dat 
het aanspreekpunt, de 1e verantwoordelijke, pas aangesteld kan worden na fiat van bestuur. 
 

2 Zittingsduur 
De zittingsduur is 4 jaar. Er zal een schema opgesteld worden zodanig, dat er niet meer dan 2 leden per jaar 
kunnen aftreden. Natuurlijk kan een periode van 4 jaar opnieuw worden aangegaan.  
 

3. Taakverdeling 
De Kantinecommissie zal zorgdragen dat de taken hieronder genoemd verdeeld worden onder de 
commissieleden.  
 

4. Doelstelling 
Beleid voor de exploitatie van de kantine opzetten. 
Zorgen voor de uitvoer van dit beleid (kantine draaiende houden). 
 

5             Taken 
Diversen: 
 Er voor zorgen dat overeenkomsten (Horeca etc.) nageleefd worden en actueel zijn. 
 Ervoor zorgen dat interieur van kantine voldoet aan de eisen van deze tijd. 
 Zorgen dat er geen alcohol wordt geschonken aan personen jonger dan 18 jaar (bij twijfel vragen 

om identiteit). 
Financiën  
 Inkomsten kantine bewaken (inkomsten verantwoorden aan penningmeester bestuur). 
 Uitgaven kantine bewaken (Afspraken maken over budget, uitgaven verantwoorden aan 

penningmeester bestuur) 
 Zorgdragen voor goede regeling rondom geldelijke kas. 
Inkoop 
 Overzicht op voorraden houden + zaken voor eigen gebruik (bijv. batterijen/lampen e.d.). 
 Voorraden aanvullen. 
 Controle afleverbon/factuur met binnengekomen bestellingen.  
 Goede contacten onderhouden met leveranciers. 
 Contracten bewaken en op tijd verlengen (ook eventueel offertes opvragen bij anderen) 
 Zorgen dat verhouding Bruto-Netto (marge) ligt volgens afspraken gemaakt met bestuur. 
Verkoop 
 Jaarlijks (voor aanvang seizoen) bezien of verkoopprijzen aangepast moeten worden. 
Vrijwilligers 
 Constant bezien of er voldoende capabele vrijwilligers zijn voor kantine en keuken (denk ook aan  

                        georganiseerde evenementen door andere commissies). 
 Nieuwe vrijwilligers ondersteunen en inwerken regelen. 
 Zorgdragen voor goede werkbeschrijvingen 
  Rooster  maken voor kantinedienst (incl. keuken) en voor  gastvrouwen van de sponsorruimte.  
Openingstijden 
 Openingstijden kantine en keuken regelen. Uitgangspunten: 

Kantine open op donderdag -23:00 uur en zaterdag -19:00 uur en bij vooraf doorgegeven 
evenementen. Keuken open op zaterdag -18:00 uur en bij vooraf doorgegeven evenementen. 

 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en wordt verstuurd naar het aanspreekpunt van het bestuur.  

 



15 Huishoudelijk Reglement 10-2019                                                                   |                  Voetbalvereniging Mariënberg 

 

 
 
Ledenadministratie 
 

1.     Taken: 
 Houdt zorgvuldig mutaties van leden bij. Zorgt voor een opname in Sportlink en geeft deze door aan 

de penningmeester en de Technische  Commissie. 
 

 
 

        Wedstrijdsecretaris  
  
1. Taken: 

 Wedstrijd programma maken met daarop de indeling van de velden, kleedkamers en 
scheidsrechters en zorgt dat deze tijdig verspreidt worden aan aan leiders, trainers en 
scheidsrechters. Bij de indeling wordt rekening gehouden dat niet altijd dezelfde teams op 
kunstgras spelen. 

 Publiceert de wedstrijduitslagen en competitiestanden via Sportlink en op prikbord in de kantine.  
 Regelt alle mutaties met betrekking tot competitiewedstrijden. 
 I.o.m. de leiders en trainers zorgdragen voor oefenwedstrijden 
 Afgelaste wedstrijden in Sportlink invoeren, tegenstander en scheidsrechter afbellen (en indien 

nodig ook zorgen dat contactpersoon kantine ingelicht wordt). 
 Is contactpersoon van de K.N.V.B.  
 Geeft tijdig het aantal te huren uren van de locatie voor de competitiewedstrijden door aan de 

penningmeester. 
 Regelt indien nodig de aanvraag van baaldagen/verzetten wedstrijden voor teams die spelen in de 

B-categorie 
 
 
Scheidsrechtercoördinator 
 
1. Taken: 

 Zorgen voor voldoende (opgeleide) scheidsrechters. 
 Is aanspreekpunt voor de teams en scheidsrechters m.b.t. afzeggingen, niet op komen dagen enz.. 
 Is aanspreekpunt voor de scheidsrechters m.b.t. respect, bedreigingen enz. en stelt aanspreekpunt 

van het bestuur hiervan op de hoogte. 
 I.o.m. de wedstrijdsecretaris 2 keer per jaar scheidsrechterindeling maken en verspreiden en er 

zorg voor dragen dat de scheidsrechters opgenomen worden in het wedstrijdprogramma. 
 Zorgen voor reserve scheidsrechters per zaterdag. 
 Zorgen voor de aanwijzing van scheidsrechter bij thuiswedstrijden. 
 Regelt alle mutaties m.b.t. scheidsrechters bij wedstrijdwijzigingen. 
 Probeert leden te motiveren om ook een scheidsrechtercursus te volgen en stimuleert jeugd om 

pupillen- en wellicht juniorenwedstrijden te gaan fluiten. 
 Tenues regelen voor de scheidsrechters. In overleg met aanspreekpunt bestuur aanschaffen. 
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Web/Social Media en PRteam 
 
1. Doel:  
 
Beheer en onderhoud van de website als belangrijkste communicatiemiddel om de leden van de vereniging te 
informeren en te betrekken en zorg te dragen dat de website het visitekaartje is van de vereniging naar derden, 
met als uitgangspunt dat de website in eigen beheer en met eigen verenigingsmiddelen wordt gerealiseerd. 
Beheer en gebruik van overige social media accounts. 
Beheer en gebruik van overige digitale nieuwsverspreiding (sportlink e.d.) 
 
2. Taken: 

 De leden van het Web/Social & PRteam zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de website en 
het plaatsen van informatie van de website en social media en andere digitale nieuwsverspreiding. 

 Het onderhouden en verder professionaliseren van de website. 
 Het plaatsen van informatie op de website. Deze informatie wordt geleverd door bestuur en 

commissies. Ook leden kunnen informatie aanleveren. 
 Het in overleg met de sponsorcommissie plaatsen van sponsoruitingen op de website.  
 Het Web/Social Media & PRteam is gemachtigd aangeboden informatie te weigeren indien het volgens 

de mening van de leden van het team niet aan de algemene voorwaarden voldoet.  Dit na overleg met de 
contactpersoon van het bestuur of voorzitter.  

 
Algemene bepalingen/afspraken:  

 Het Web/Social Media & PRteam let op net en correct taalgebruik. 
 Op de website en social media wordt niets geplaatst dat kwetsend kan zijn voor personen of 

doelgroepen. Bij twijfel hierover neemt het team contact op met contactpersoon van het bestuur. 
 Het plaatsen van links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of 

omzet te genereren, gebeurt alleen na toestemming van de sponsorcommissie.  
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Vertrouwenspersoon 
 
De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van 
ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de 
vereniging, mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld. 
 
Taken: 

 De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor 
problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag; 

 De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, 
onderzoekt indien nodig en registreert; 

 De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding; 
 De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de 

vertrouwelijkheid is gegarandeerd; 
 De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij; 
 De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging, in overleg met betrokkene, in kennis stellen 

van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag dan wel rapport uit brengen bij het 
bestuur. 

 De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken 
betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. 

 Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: 
- interne criminaliteit  
- fraude  
- agressie en geweld  
- sexuele intimidatie  
- pesten  
- discriminatie  

 Maar ook ander vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst 
gedrag worden beschouwd. 

 
Afspraken: 

 De vertrouwenspersoon wordt  benoemd voor onbepaalde tijd. 
 Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of 

geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet. 
 Ten bate van het jaarverslag van de vereniging geeft de vertrouwenspersoon jaarlijks, uiterlijk op 31 

mei het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur. 
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9. Ledenvergaderingen 
1. Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per boekjaar. Het bestuur 
bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda. 
 
2. Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten behandeld: 
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
b. Jaarverslag van het bestuur; 
c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; 
d. Verslag van de kascommissie; 
e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij horende 
toelichting; 
f. kwijting aan bestuursleden voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde 
bestuur; 
g. Vaststelling van de contributies; 
h. Vaststelling van de begroting; 
i. Benoeming bestuursleden; 
j. Benoeming commissieleden; 
k. Rondvraag 
 

3. Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen van agendapunten indienen, mits die 
schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering 
bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden. 
 
4. Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een lijst neergelegd waarop de aanwezige 
leden, een handtekening dienen te plaatsen. Alleen zij, waarvan de handtekening op de lijst staan kunnen 
deelnemen aan de stemmingen.  
 
5. Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij 
de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk een onderwerp tot een urgentievoorstel heeft 
verklaard. 
 
 

10. Aansprakelijkheid  
1. Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht. 
2. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen 
van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van 
bevoegdheden. 
3. De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen van leden of derden niet 
aansprakelijk. 
 
 

11. Slotbepalingen 
1. Alle leden dienen de statuten en reglementen te kennen. 
 
2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de algemene ledenvergadering in 
behandeling worden genomen.  
 
3. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden genomen indien tenminste twee/derde 
gedeelte van het totaal aantal op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden hiermee instemt. 
 
4. Daar waar het huishoudelijk reglement in strijd is met de statuten, gaan de statuten voor. 
 
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 
 



19 Huishoudelijk Reglement 10-2019                                                                   |                  Voetbalvereniging Mariënberg 

 

 
 
 
 Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering, datum 28 oktober 2019 
 
 
Namens bestuur V.V. Marienberg 
 
Voorzitter:  
 
Naam:   Jan Hagedoorn 
 
Handtekening: 
 
 
Secretaris:   
 
Naam:   Jeanette Muis 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 

 
Bijlage:  

 Richtlijnen Lid van verdienste en Erelid 
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Richtlijnen Lid van verdienste en Erelid. 
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