
                                 

Besluitenlijst s.v. Meervogels‘31
Algemeen
Om binnen een vereniging alles gestroomlijnd te laten verlopen, is het noodzakelijk om buiten de inzet van alle 
leden en kaderleden, een aantal (spel)regels af te spreken.

Doelstelling
De doelstelling van deze afspraken is om duidelijkheid te verschaffen binnen de vereniging en om het gevoel van 
gelijkheid bij de leden en de kaderleden te bevorderen. Deze afspraken zijn een gevolg van bestuursbesluiten in 
het verleden genomen, en kunnen daarom ook uitsluitend door een nieuw bestuursbesluit aangepast of 
ingetrokken worden.

Besluitenlijst
De besluitenlijst is bedoeld om de door het Bestuur genomen besluiten vast te leggen. De vastlegging beperkt 
zich tot besluiten welke gedurende langere tijd van kracht zijn en mogelijk in later stadium weer onderwerp van 
discussie kunnen zijn. Besluiten welke qua karakter onmiddellijk in werking treden en niet herroepen zullen 
worden, b.v. een contributieverhoging, behoeven in deze lijst niet te worden opgenomen. 

1. Ingevolge het convenant Horeca-K.N.V.B. mag de kantine niet verhuurd worden aan derden t.b.v. feesten
en partijen etc.; 

2. Een door de KNVB opgelegde boete i.v.m. een boeking wordt op de betrokken speler verhaald. Deze regel
geldt voor alle spelers. De te verhalen boete wordt verhoogd met  € 2,50 administratiekosten;

3. Aan leden die tijdens het seizoen 25 jaar respectievelijk 50 jaar lid zijn zal tijdens de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) een herinneringsspeld of ander aandenken worden uitgereikt. Indien een 25 jarig lid 
een afbericht heeft gegeven, wordt het aandenken thuis aangeboden. Een lid dat 50 jaar lid is krijgt bij 
afwezigheid altijd het aandenken thuis aangeboden. 

4. In voorkomende gevallen wordt het volgen van een jeugdtrainerscursus gefinancierd door het Bestuur. 
Voorwaarden voor de financiering is dat:
 het betreffende lid de cursus met succes afsluit; en 
 dat hij of zij daarna voor minimaal twee jaar als jeugdtrainer, tegen een van te voren af te spreken 

vergoeding, aan de vereniging verbonden blijft. 
Mocht er niet aan één van de voorwaarden voldaan worden, dan zullen de kosten verrekend c.q. betaald 
moeten worden. 

5. Alleen trainers die een 1e selectieteam trainen bij de jeugdteams komen in principe in aanmerking voor 
een vergoeding, mits zij minimaal in het bezit zijn van het diploma Pupillentrainer. Voor ieder van deze 
groepen is één formatieplaats beschikbaar. De vergoeding is in principe maximaal de fiscale vrijstelling 
voor vrijwilligerswerk, tenzij er andere afspraken worden gemaakt. De vergoeding is als volgt:

1e jaar 2e jaar 3e jaar en verder
JO19-JO13: € 1.000 € 1.250 € 1.500
JO11-JO9: € 500 € 750 € 1.000
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6. De dekking van de collectieve ongevallenverzekering K.N.V.B. blijft beperkt tot het basispakket dat de 
KNVB in deze met de verzekeraar heeft afgesloten. Eventuele extra dekkingen dienen door de leden zelf 
verzekerd te worden;

7. Verweerschriften, zoals deze door de KNVB worden verlangd inzake gestaakte wedstrijden, uit het veld 
gestuurde spelers,  etc., worden onder verantwoordelijkheid van de strafcommissie opgesteld en 
verzonden. In de praktijk is deze taak gedelegeerd aan de wedstrijdsecretaris;

8. Alle bescheiden binnen de vereniging dienen 10 jaar bewaard te blijven.
Ledenlijsten , Meerbodes en notulen van vergaderingen dienen in het archief opgeslagen te worden en 
tot in eeuwigheid bewaard te blijven;

9. De Meerhal is het alternatief voor trainingen, die niet op het veld kunnen plaatsvinden. De teams  wiens 
training op het veld geen doorgang kan vinden, hebben volgens het opgestelde Meerhalschema recht op 
gebruik van de Meerhal. Als gevolg van deze regeling kan de Meerhal tijdens trainingsuren niet verhuurd 
worden aan derden;

10. Het is de diverse teams geoorloofd te spelen in gesponsorde kleding. Alleen de kleding van Meervogels 1 
en 2 worden door (en op kosten van) de vereniging gewassen;

11. Het Bestuur hanteert de volgende data met betrekking tot het heffen en innen van de contributie:
 Vóór 31 mei opzeggen, dan is er geen contributie verschuldigd voor het komende seizoen;
 Vóór 31 augustus opzeggen, dan is de helft van de contributie verschuldigd;
 Nà 31 december opzeggen, dan is de gehele contributie verschuldigd;
 Voor de mini-pupillen geldt de volgende regeling: zij mogen 3 maanden proefdraaien en indien zij

zich vóór 1 januari aanmelden, wordt de gehele contributie in rekening gebracht en wanneer zij 
zich nà 1 januair aanmelden wordt de helft van de contributie in rekening gebracht;

12. Jeugdleden dienen zich bij deelname aan trainingen, etc. direct aan te melden als lid (i.v.m. de 
verzekering via de KNVB). Allleen de MP-tjes krijgen een proefperiode van maximaal 3 maanden. In deze 
periode kunnen zij aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten deelnemen. Het lidmaatschap 
kan in deze periode zonder consequenties worden opgezegd;

13. Nieuwe leden kunnen zich via het aanmeldingformulier aanmelden bij de secretaris. Op het  
aanmeldingsformulier staat vermeld dat senioren de verplichting hebben om een kopie van het 
legitimatiebewijs in te leveren, een machtiging voor verplichte automatische incasso en een 
keuzeformulier voor verplicht vrijwilligerswerk;

14. Elftallen die vanwege competitie- of bekerwedstrijdverplichtingen kosten voor de boot naar Texel 
moeten maken, kunnen deze kosten vergoed krijgen;

15. De notitie Normen en Waarden  s.v. Meervogels’31 wordt gebruikt worden als leidraad bij het oplossen 
van problemen ten gevolge van wangedrag door leden. Zie de link: 
(http://www.meervogels.nl/1018/normen-en-waarden-sv-meervogels-31/);

16. Leden van het Bestuur en de Jeugdcommissie dienen lid te zijn van de vereniging en de KNVB;
17. Het lidmaatschap van leden wordt beëindigd als de betrokken leden, of de ouders van jeugdleden, 

zonder zwaarwegende geldige reden weigeren om het verplichte vrijwilligerswerk uit te voeren;
18. Voor verplicht vrijwilligerswerk zijn de voorwaarden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Zie

de website via de volgende link: http://www.meervogels.nl/795/kaderdiensten/. Het bestuur houdt zich 
het recht voor om de waardering van de diverse diensten (punten) aan te passen.
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19. De Meerhal mag alleen gebruikt worden door groepen spelers onder toezicht van een trainer of leider. 

Dit m.u.v. de recreantengroep van zondagochtend en de jeugd die in het weekend in de hal wil 
voetballen. Dit kan middels een leider/ trainer of anders onder verantwoordelijkheid van de 
Bestuursdienst of Bestuur of Jeugdcommissie;

20. De jeugdkas is separaat van de “hoofdkas” en heeft een eigen penningmeester. Het maximum saldo van  
het Eigen Vermogen van de jeugdkas is gesteld op  € 2.500 en zal bij overschrijding afgeroomd worden 
richting “hoofdkas”. In slechtere tijden kan de jeugd een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit 
het Bestuur;

21. Leden dragen zelf risico van deelname aan wedstrijden en/of trainingen. Een lid kan als gevolg van een 
blessure gedurende het lopende seizoen zijn lidmaatschap niet beëindigen of veranderen in niet-spelend 
lid. Het betreffende lid is de normaal geldende contributie verschuldigd;

22. De douche-installatie zal zodanig worden aangepast, dat de legionella-bacterie geen kans krijgt zich te 
ontwikkelen in onze voorziening. Daarnaast dienen alle leidingen voor het begin van het seizoen te 
worden doorgespoeld ter voorkoming van legionellabesmetting;

23. Er wordt geen medewerking verleend aan overgang van spelers naar een andere club als er nog 
verplichtingen (bijv. contributie) openstaan;

24. Aanschaffingen boven de € 500 alleen op gond van een bestuursbesluit, ingeval van noodzakelijke directe
aanschaf dan goedkeuring van minimaal 2 bestuursleden. In deze gevallen zal het bestuur achteraf deze 
aanschaffingen bespreken. Dit besluit wijkt enigszins af van de bevoegdheid van met name de VZ bij de 
KvK;

25. De statuten zijn zowel door de ALV, als het bestuur aanvaard. Dit gaat o.a. over sociale hygiëne en 
instructies bar personeel;

26. Contributie-inning nieuwe leden verplicht via automatische incasso. Het aanmeldingsformulier is 
aangepast;

27. De verplichte vervulling van kaderwerkzaamheden zal vervallen indien men de vereniging sponsort voor 
minimaal € 200. Adverteerders en sponsoren die minder dan € 200 per seizoen betalen, dienen ook 
kaderwerkzaamheden te verrichten;

28. Junioren die alleen maar trainen betalen 50% van het normale tarief. Senioren die alleen maar trainen 
betalen het recreantentarief;

29. Het Bestuur besluit dat men wordt uitgenodigd voor de vrijwilligersdag indien men miniaal 50 uur 
vrijwilligerswerk uitvoert voor de vereniging;

30. Een kledingsponsor wordt voor 3 jaar vrijgesteld voor verrichten van kaderwerkzaamheden, daarna gaat 
hij/zij gewoon meedraaien;

31. De kaderdienst mag door een 3e worden overgenomen, maar het betreffende lid blijft verantwoordelijk 
voor het vervullen van de dienst en hij/zij zal worden genoemd in de overzichten op de website en niet 
de vervanger;

32. Het Bestuur besluit dat een team van Meervogels na inlevering van een speciaal hiervoor bestemd 
formulier via de penningmeester een BBQ kan houden bij Meervogels op voorwaarden die op formulier 
vermeld staan;

33. Bij overlijden van een lid van Meervogels wordt bekeken of er een advertentie in de krant geplaatst moet 
worden;

34. Een afvaardiging van de kascontrolecommissie dient aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering;
35. Een looptrainer ontvangt maximaal  een vergoeding van € 1.000 per seizoen;
36. Een commerciele of niet-commerciele organisatie, die geen relatie heeft met s.v. Meervogels ’31, moet 

een bijdrage van € 50 betalen om eenmalige advertenties te plaatsen op de website;
37. De verlies- en winstrekening van de Jeugdcommissie moet gescheiden worden gepresenteerd in de 

stukken van de  ALV;
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38. Het aanwezige barpersoneel bepaalt of er bier uit flesjes verkocht worden of tapbier;
39. Seniorenteams die kampioen worden, ontvangen 2 kratten bier, een bos bloemen voor de 

leider/aanvoerder en een kampioensschaal;
40. Het Bestuur besluit dat met ingang van het seizoen 2014-2015 de digitale Meerbode verdwijnt;
41. De sponsorcommissie mag zelf sponsorcontracten ondertekenen indien zij met contracten willen werken;
42. Bij leden die zich voor een stage in de loop van het jaar afmelden bij s.v. Meervogels ’31 beslist het 

Bestuur per geval of er contributie teruggegeven wordt;
43. Sluikreclame in wedstrijdverslagen op de website worden niet toegestaan. In dergelijke gevallen zal het 

normaal geldende advertentietarief berekend worden;
44. Het gebruik van de kantine t.g.v. en de te hanteren tarieven tijdens feestavonden van elftallen etc. wordt 

vooraf vastgelegd. Dit formulier dient ondertekend te worden door een vertegenwoordiger van 
betreffende groepering en dient ingeleverd te worden bij de kantinebeheerder;

45. Er mogen geen commerciele activiteiten door derden in de Meerhal plaatsvinden;
46. Het is mogelijk om via de vereniging koud bier te kopen. Een koud krat bier kost € 16 (inclusief 

statiegeld). Bestellen via de Penningmeester. Het is niet toegestaan om zelf voor verjaardagen en feestjes
bier koud zetten bij de vereniging;

47. De Stichting tot Ondersteuning sv Meervogels’31 wordt in zijn geheel overgedragen aan de 
Boardingcommissie. De Stichting krijgt een andere naam en andere statuten. De Raad van Toezicht, 
onderdeel van de Stichting tot Ondersteuning sv Meervogels’31, zal in de nieuwe statuten niet meer 
terugkomen;

48. De spelers die mee gaan doen aan de 7 x7 competitie (35+ of 45+) betalen het bedrag aan contributie dat
hoort bij de categorie “Recreanten” ad € 50;

49. De zaalhuur voor het huren van de Meerhal door derden bedraagt € 25 per uur. De afspraak is dat de 
jeugd van Meervogels altijd voorrang heeft m.b.t. het gebruiken van de hal;

50. Scheidsrechters, leiders en trainers dienen lid te zijn van de KNVB;
51. Afspraak met Koning c.s. betreffende vrijstelling van kaderdiensten voor 6 jaar tot begin seizoen 

2021/2022 i.v.m. sponsoring scorebord op B-veld;
52. Het bestuur stemt in met deelname aan het alcoholconvenant van de Gemeente Castricum;
53. Naar aanleiding van het Horecaconvenant wordt afgesproken om als beleid te hanteren dat er geen 

alcoholhoudende drank wordt verkocht aan personen die nog geen 18 jaar zijn. Bij twijfel dient om 
legitimatie te worden gevraagd. Met wederverstrekking zullen wij in redelijkheid omgaan en naar 
bevindig van zaken handelen. Verder zullen wij het biergebruik in de kleedkamer ontmoedigen, maximaal
1 krat bier mee naar de kleedkamer en niet op straat drinken, waarbij uitgangpunt moet zijn dat 
ongeveer 3 kwartier na de wedstrijd de kleedkamer leeg moet zijn;

54. N.a.v. het verzoek van AMAK/IJsclub ontstaat een debat over de grenzen bij medewerking aan verzoeken 
om iets op de website te plaatsen voor derden. Uitkomst is om initiatieven van de lokale verenigingen in 
beginsel te ondersteunen en waar nodig en mogelijk de samenwerking te bevorderen. Voor zuiver 
commerciële uitingen, vragen wij een vergoeding (zie punt 36);

55. Het Huishoudelijk reglement is vervangen door het Handboek Meervogels;
56. Naar aanleiding van de discussie over de vraag of het mogelijk is om kaderdiensten af te kopen, besluit 

het bestuur als volgt:
 de afkoopmogelijkheid wordt verwijderd van het aanmeldformulier; bij sponsoring > € 200,- 

vrijstelling kaderdienst
 behandeling sponsoraanvraag conform geldende procedure; 
 als sponsor geen uiting wil, dan gewoon 3-jarig contract zonder uiting; 
 bij discussies, bepaalt de sponsorcommissie of ze "de aanvraag teruggeeft" aan het bestuur, die 

dan de zaak afhandelt.
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57. Mini pupillen moeten in Sportlink worden aangemeld. De praktische werkbaarheid en kwesties als 

verzekeringen maken dat het voordeel opweegt tegen de kosten van de KNVB bijdrage;
58. Besloten wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (2017: € 300,- per jaar);
59. Er wordt besloten dat leden van verdienste, ereleden, echte vrijwilligers en onze enige werknemer een 

bloemetje of fruitmand kunnen krijgen. Een echte vrijwilliger is iemand die meer dan 50 uur per jaar 
besteedt aan de vereniging en wordt uitgenodigd voor de Kaderdag;

60. Er wordt na de veiling van 23-4-2018 in 2020 wederom een nieuwe veiling georganiseerd door dezelfde 
commissie als in 2018.
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