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Huishoudelijk reglement  
 

Algemeen  
 
De voetbalvereniging is opgericht op 4 december 1949.  
 
Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 
vereniging.  
 

De club.  
 
Accommodatie: Sportpark Merefeldia Correspondentieadres: Merefeldia 
 De Bengele 10  Postbus 2786 
 6031 TZ Nederweert  6030 AB Nederweert 
 t. 0495 – 632536  m. 06 – 27287738 
   e. info@merefeldia.nl  
   i.  www.merefeldia.nl  

 
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:  
 

a. Shirt:   geel/zwart gestreept  
b. Broek:   zwart  
c. Kousen:  zwart   

 

Bestuur.  
  
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige  leden, die allen 

meerderjarig moeten zijn.  
  
2. Onder het bestuur vallen de bepalingen in de statuten, de bepalingen elders opgenomen in het 

huishoudelijk reglement of in andere reglementen binnen de vereniging.  
  

a. De algemene leiding van de vereniging.  
b. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten. 
c. Het toezicht op de correcte naleving van statuten en huishoudelijk reglement.  
d. De benoeming, het ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.  

  
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand. Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls als de 

voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur dit wensen. 
  

4. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als een derde van de bestuursleden aanwezig is.  
Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden.     
Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.  
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen 
met een beslissende stem van de voorzitter. 
Heeft bij een stemming over personen niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
gekregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen die de meeste stemmen gekregen 
hebben.  
Bij herstemming beslist het hoogste stemmenaantal.   
Als bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot.     

 
 
 
 

mailto:info@merefeldia.nl
http://www.merefeldia.nl/
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Het dagelijks bestuur.   
 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.   
Het dagelijks bestuur vergadert om zaken voor te bereiden en aan het algemeen bestuur voor te  leggen.    
In spoedeisende zaken, die niet kunnen wachten tot besluitvorming in een reguliere 
bestuursvergadering, zal het voltallige bestuur in een extra vergadering bij elkaar geroepen worden om 
tot een besluitvorming te komen.    
Indien dit niet mogelijk is, neemt het dagelijks bestuur alle beslissingen, die niet tot een gewone 
bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld en deelt de beslissingen ter bekrachtiging op de 
eerstvolgende bestuursvergadering mede, alwaar de genomen beslissingen schriftelijk worden  
vastgelegd.   
 

 

Taken van de voorzitter :   
 

a. Geeft leiding aan de vereniging en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.   
 

b. Ziet toe op de naleving van statuten en huishoudelijk reglement. 
 

c. Onderhoudt de representatieve contacten met andere verenigingen en overheden. 
 

d. Is bij officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een   ander 
bestuurslid heeft overgedragen.   

 
De taken van de voorzitter worden bij afwezigheid van de voorzitter waargenomen door de vice-
voorzitter, die gekozen is uit en door het bestuur.   
 

 

Taken van de secretaris : 
   

a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle uitgaande 
stukken, is verplicht hiervan afschriften te houden en deze evenals de inkomende stukken  te 
bewaren. 
 

b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen, die hem van  verenigingswege 
zijn toevertrouwd. 
 

c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen en maakt in samenspraak met de   voorzitter de 
agenda.  
 

d. Is belast met het notuleren van vergaderingen en het bijhouden van een actielijst. 
 

e. Verzorgt het jaarverslag van de vereniging voor de algemene vergadering. 
 

f. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen van statuten en reglementen.  
 

g. Houdt een voor de leden toegankelijke lijst bij waarin de namen en adressen van ereleden en leden 
van verdienste zijn opgenomen.  
 

h. Zorgt voor overdracht naar medebestuursleden, van specifieke informatie, die betrekking heeft    op 
hun functie.    
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Taken van de penningmeester:  
  

a. Beheert de gelden van de vereniging.  
 

b. Beheert de werknemerscontracten. 
 

c. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het 
bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven.   
 

d. Administreert alle uitgaven en ontvangsten.  
 

e. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van hierboven genoemde 
taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, bewaart afschriften hiervan alsook van alle 
inkomende stukken, die betrekking hebben op de uitvoering van het penningmeesterschap. 
 

f. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële situatie en biedt inzage in de 
balans, de staat van baten en lasten, met daarbij een toelichting over het afgelopen jaar.     
Tevens presenteert hij een begroting voor het komende verenigingsjaar.   
 

g. Geeft de kascontrolecommissie volledig inzicht in de boeken en bescheiden en geeft   desgevraagd 
de gewenste toelichting.   

 

Commissies.    
 

1. Enkel het bestuur kan verenigingsorganen instellen.   
 

2. De kascommissie moet door de algemene ledenvergadering worden benoemd.   
 

3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt voor onbepaalde tijd.   
 

Algemene vergadering. 
   

1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een   
termijn van tenminste 14 dagen.   
 

2. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden die bevoegd 
zijn tot het uitbrengen van een/vijfde van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering binnen een termijn van maximaal 4 weken.       

 

Bestuursverkiezing.   
 

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af. Ieder bestuurslid heeft 
een zittingstermijn van maximaal 4 termijnen. Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet in 
hetzelfde jaar af. Een bestuurslid, dat de plaats inneemt van een bestuurslid dat tussentijds aftreedt, 
zal ook het rooster van aftreden van het aftredende bestuurslid overnemen.   
 

2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur voorgedragen 
kandidaten moeten gepubliceerd worden in de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering 
waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda moet tevens de mogelijkheid tot 
kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging worden aangegeven, met 
vermelding van de daaraan verbonden procedure.  
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3. Een kandidaatstelling door leden moet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij 
de secretaris aangemeld worden. Deze kandidaatstelling moet door tenminste 3 leden ondertekend 
zijn en voorzien van een ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, eventueel met vermelding 
van de functie die hij in het bestuur wil vervullen. 
 

4. Overdracht van bestuurstaken.   
 

- Een aftredend bestuurslid draagt zijn of haar taken over aan een opvolgend bestuurslid met 
overdracht van alle bescheiden (bijv. boekhouding, computerbestanden, correspondentie etc.). 

- Overdracht van eigendommen toebehorende aan de club. 
- Alle informatie over lopende zaken. 

 

Leden. 
   

De vereniging bestaat uit :  
  
- babyleden 
- pupillen   
- junioren   
- senioren   
- ereleden   
- steunende leden   
 
Babyleden zijn leden in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. 
Pupillen zijn leden in de leeftijd van 5 tot 13 jaar.   
Junioren zijn leden in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.   
Senioren zijn leden die ouder zijn dan 18 jaar.   
 
De leeftijden van de categorieën Junioren ( O19, O17, O15 ) Pupillen ( O13, O11, O9 ) en FMINI zijn 
conform de leeftijden, die gehanteerd worden door de KNVB.   
Deze leeftijdsindeling en categorieën gelden zowel voor het mannelijk als vrouwelijk  geslacht.   

 

Ereleden. 
   

De procedure Ereleden zijn vastgelegd in, HR Bijlage 2 - procedure Ereleden   
 

Het lidmaatschap.   

 
De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de vereniging te 
verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens ingevuld moeten worden: naam, 
voorletters en roepnaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsook (indien van toepassing) de 
vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. 
Voor pupillen moet het formulier mede ondertekend worden door één van de ouders of diens 
plaatsvervangers.   
Het bestuur kan vragen om de in het formulier ingevulde gegevens met een officieel document te 
bewijzen. (kopie id) 
Tevens is het verplicht om bij aanmelding een automatische incasso af te geven voor het inhouden van 
de contributie of boetes.  

      Merefeldia is een vrijwilligersorganisatie; zij verwacht van haar leden dat ze een bijdrage leveren aan de    
      organisatie van de vereniging. 
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Het bestuur zorgt ervoor, dat degene die lid wil worden van de vereniging wordt aangemeld bij de KNVB.   
Eenmaal aangemeld als lid moet door de club altijd de aan de KNVB af te dragen ledencontributie 
worden betaald. 

 
Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door een besluit van de, namens het bestuur, 
bevoegde functionarissen. Deze functionarissen kunnen niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap 
weigeren, maar over het weigeren van het lidmaatschap beslist het bestuur.   
 
Als het lidmaatschap wordt geweigerd door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling 
gedaan aan de aanvrager van het lidmaatschap.   

 

Rechten en plichten van leden.   
 

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten.  
Eenmaal aangemeld als lid moet door de club altijd de aan de KNVB af te dragen ledencontributie 
worden betaald. 
 
Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden zowel  vriendschappelijk als 
georganiseerd onder de reglementen van de KNVB.   
 
Zij hebben het recht om deel te nemen aan stemmingen in de  Ledenvergaderingen. Leden vanaf 18 jaar 
en ouder hebben stemrecht en kunnen telkens drie stemmen uitbrengen. Leden tot 18 jaar mogen 
vertegenwoordigd worden door één wettelijke vertegenwoordiger deze kan een stem uitbrengen. 
 
Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door  het bestuur 
niet anders is bepaald.   
 
Ze hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het desbetreffende bestuurslid in te dienen.  
Het desbetreffende bestuurslid moet deze zo spoedig mogelijk behandelen of onderzoeken en is 
verplicht  over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid of  de 
groep leden, die het voorstel, de klacht of wens heeft ingediend.   
 
Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun naam, adres, 
woonplaats en emailadres.  
 
Zij hebben de plicht om tijdig de contributie te betalen; bij het niet voldoen hieraan zal hen  het 
deelnemen aan wedstrijden worden ontzegd, tot het moment dat de contributie betaald is. De vereniging 
kan het lidmaatschap opzeggen wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, 
niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. De opzegging gebeurt door 
het bestuur 
 
Ze hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsook van de  richtlijnen die 
door het bestuur of door het bestuur ingestelde commissies zijn aangegeven.   
 
Ze hebben de plicht tot naleving van de voorschriften van de KNVB.   
 
Ze hebben de plicht, om in het kader van het door de vereniging gehanteerde vrijwilligersbeleid enkele, 
overeengekomen vrijwilligerstaken uit te voeren, ofwel op individuele basis en/of in teamverband.  
 
Ze hebben de plicht om bij opzegging van het lidmaatschap dit kan alleen schriftelijk via het formulier op 
onze website en dient jaarlijks te geschieden vóór 31 mei. Je krijgt geen terugbetaling van de contributie 
als je het lidmaatschap lopende het seizoen beëindigt. Ook als je het lidmaatschap niet tijdig hebt 
opgezegd, wordt er geen contributie terugbetaald. 
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Straffen.   
 
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet dan wel in strijd 
is met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of waardoor de belangen van de 
vereniging worden geschaad.   
 
Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB als gevolg van gele en/of rode  kaarten worden 
door de vereniging overgenomen.  
 
De bijbehorende boetes en overige financiële kosten moeten door de leden zelf worden  betaald, tenzij in 
individuele gevallen anders wordt beslist.  

 
Het bestuur is bevoegd om met inachtneming van het recht van hoor en wederhoor, naast  een straf, 
welke aan een speler, trainer, begeleider, verzorger, grensrechter of een ander lid  wordt gegeven door 
de tuchtcommissie van de KNVB, een bijkomende straf vanuit de  vereniging op te leggen.   
 
Bij een beslissing als bedoeld in artikel 6 lid 4 van de statuten heeft het betreffende lid een  
beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, binnen 4 weken 
na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig gemaakt te  worden bij de algemene 
vergadering d.m.v. een aangetekend schrijven gericht aan de  secretaris van de vereniging.   

 
Contributie.  
 

De leden zijn jaarlijks een bedrag aan contributie verschuldigd.    
De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld op de algemene vergadering.    
Er kunnen verschillende contributies worden vastgesteld voor de verschillende leeftijdscategorieën.   
De contributies worden jaarlijks vastgelegd in, HR Bijlage 3 - contributies.   

 

Wedstrijden.   
 

De spelers zullen door het bestuur, trainers of technische commissie van hun opstelling en  indeling in 
één van de teams in kennis worden gesteld.    
Bij verhindering is iedere speler verplicht om dit minimaal 24 uur van tevoren met opgaaf van redenen   
te melden aan de trainer of leider van het betreffende team.   
 
Bij wedstrijden zal ieder team begeleid worden door een begeleider. De begeleider is verantwoordelijk 
voor alle zaken rond de wedstrijd.    
Hij rapporteert onregelmatigheden  aan het bestuur.   
 
Leden, die aan wedstrijden deelnemen zijn verplicht om in de voorgeschreven clubkleuren  te spelen.   
De spelers worden geacht om zich tijdens de wedstrijden te houden aan de aanwijzingen  van trainer 
en/of begeleider.   
 
Het bestuur is bevoegd om wedstrijden te organiseren of in te schrijven voor deelname aan  wedstrijden, 
waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.   
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Aansprakelijkheid van de leden.   
 

Elk lid kan aansprakelijk gesteld voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte 
schade.   
 
Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die het betreffende 
materiaal of de ruimte het laatst hebben gebruikt, tenzij het tegendeel aannemelijk gemaakt kan worden.   
  
De veroorzaakte schade zal op de veroorzakers ervan worden verhaald.   

 
De leden en trainers zijn verantwoordelijk voor kleding en materialen, die hen door de vereniging in 
bruikleen gegeven zijn.   
Deze kleding en materialen blijven eigendom van de vereniging en moeten op verzoek weer worden 
ingeleverd.   
 
Indien dit niet gebeurt zal een bedrag ter vervanging betaald moeten worden.  
Voor verzekeringen voetbalvereniging zie HR Bijlage 6 – verzekeringen.   
 

Representatie.   
 

De kosten voor representatie zijn vastgelegd in, HR Bijlage 4 - representatie.  
 

Gedragsregels.   
 

De gedragsregels zijn vastgelegd in, HR Bijlage 5 - gedragsregels       

 
Verzekeringen.   
 

De verzekeringen zijn vastgelegd in, HR Bijlage 6 - verzekeringen       

 
Ongewenst Gedrag.   
 

Het ongewenst gedrag is vastgelegd in, HR Bijlage 7 – ongewenst gedrag    

 
Declaraties.   
  
      De declaraties zijn vastgelegd in, HR Bijlage 8 - declaraties  

 
Vrijwilligersbeleid.   
 

Het vrijwilligersbeleid is vastgelegd in, HR Bijlage 9 - vrijwilligersbeleid  
 

Kosten registraties en directe straffen.   
 
De kosten van registraties en directe straffen is vastgelegd in, HR Bijlage 10 – kosten registraties en directe 
straffen. 
 
In alle zaken waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.    
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 1 - commissies   
 
Het bestuur heeft de volgende commissies ingesteld :  
   

1 Financiëlezaken.    
  

Taken: Houd zich bezig met het beheer van de financiën. 
 
Leden: Peter Janssen (bestuurslid) 

 
Kascontrolecommissie: 
Houd toezicht op het beheer van de financiën door de penningmeester. 
De leden moeten tenminste 1 keer per jaar de kassaldi, de boeken en bescheiden van de 
penningmeester controleren.   
Van de uitkomst van deze controle brengen zij verslag uit tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering .  

 
Leden: Worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering benoemd en staan in de notulen.   
 

2 Wedstrijdzaken. 
 
Taken: Houd zich bezig met de terrein indeling van de elftallen en de kleed accommodaties. 
 
Leden: Joep Gommans (wedstrijdzaken jeugd) 

Joep Gommans (wedstrijdzaken senioren) 
 

3 Voetbalzaken.  
 
Taken: Houd zich bezig met alle zaken betreffende het seniorenvoetbal, en jeugdvoetbal binnen de 
            vereniging en geeft advies aan bestuur over aanstellen trainers, zorgt voor de begeleiding bij zowel  
            senioren als jeugdteams.   
 
Leden: Femke Stultiens-Hanssen (bestuurslid) 
 

4 Sponsorzaken.   
 
Taken: Houdt zich bezig met de werving van clubsponsors en onderhoudt de contacten met de bestaande    
            sponsors.   
 
Leden: Rob Korsten (bestuurslid) 

 
5 Voorzieningen. 

 
Taken: Houd zich bezig met alle zaken betreffende materiaal, onderhoud en dergelijke van de velden en  
            kleedaccommodatie, alsmede uit te voeren kleine reparaties op en rond het clubhuis en velden.    
 
Leden: Vacant (bestuurslid)  
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6 Aanbod.   
  

Taken: Houdt zich bezig met het organiseren van niet-voetbalactiviteiten voor de senioren en de jeugd.    
 
Leden: Paul Swinkels (bestuurslid)  
   
7 Clubhuis.   
 
Taken: Houdt zich bezig met alle zaken betreffende het clubhuis.    
 
Leden: Willen Mollemans (bestuurslid)  
 

8 Maatschappelijke rol.   
   

Taken: Houdt zich bezig met het verenigingsklimaat waarin sportief- en respectvol gedrag centraal staan en  
            geeft invulling aan de maatschappelijke rol van Merefeldia binnen de kern Nederweert inclusief  
            Budschop. 
 
Leden: Henk Kluskens (bestuurslid) 
 

9 Netwerk & Organisatie. 
 
Taken: Houdt zich bezig met netwerken en het bewaken van de organisatie.   
 
Leden: Hein Leën (bestuurslid) 

 
10 Vertrouwenspersonen.   

   
Taken: Het onderzoeken van klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten en rapportage en  
            advisering hieromtrent aan het bestuur van Merefeldia.   
 
Leden: Michiel Cornel 

Jan van Nierop 
Els Vaes 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 2 - procedure Ereleden  
 
 

Erelidmaatschap 

 

Sommige leden onderscheiden zich langdurig opvallend positief binnen onze vereniging. Deze leden kunnen 

voorgedragen worden tot erelid. Een benoeming tot erelid is de hoogste waardering binnen Merefeldia en 

wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend. 

 

Criteria: 

 

 Minimaal 40 jaar lid 

 Minimaal 25 jaar actief als onbetaald vrijwilliger 

 Geen actief bestuurslid  

 

Procedure: 

 

 Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan 

door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en 

objectieve argumenten. 

 Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens 

wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. 

 Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering 

vastgelegd. 

 Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden 

voorgelegd. 

 Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigt met meer dan 75% van de stemmen 

wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt gedurende de Algemene Ledenvergadering of 

op de Halfjaarlijkse Ledenvergadering. 

 

Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van 

redenen voor de afwijzing 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 3 - contributie  
 

Merefeldia kent diverse contributiecategorieën. De contributiebedragen voor het seizoen 2016/'17 zijn 
vastgesteld zoals in onderstaande tabel. Bedragen van spelende leden zijn inclusief kledingbijdrage en 
de KNVB spelerspas. 

 

Contributiebedragen. 
 

Categorie Spelend Steunend Geboren Leeftijden 
     
Senioren € 160,00 € 85,00 in 1996 of eerder 18+ 

Junioren JO19 € 130,00 € 63,00 01/01/1997 - 31/12/1998 17,18,19 

Junioren JO17 € 130,00 € 63,00 01/01/1999 – 31/12/2000 15,16,17 

Junioren JO15 € 130,00 € 63,00 01/01/2001 – 31/12/2002 13,14,15 

Pupillen JO13 € 115,00 € 58,00 01/01/2003 – 31/12/2004 11,12,13 

Pupillen JO11 € 115,00 € 58,00 01/01/2005 – 31/12/2006 9,10,11 

Pupillen JO9 € 115,00 € 58,00 01/01/2007 – 31/12/2010 6,7,8,9 

Mini-F € 75,00 n.v.t. Na 01/01/2009 6 en jonger 

Babylid n.v.t. € 35,00 Na 01/01/2009 5 en jonger 

KNVB-lid n.v.t. € 35,00 n.v.t. allen 

 

Betalen 
 

Betaling van de contributie vindt halfjaarlijks plaats middels een automatisch doorlopende incasso in de 
maanden juli en januari.  

 

Looptijd 
 

Lid van Merefeldia is men voor een heel seizoen, dat wil zeggen van 1 juli tot 30 juni. Bij het tussentijds 
opzeggen van het lidmaatschap is men toch de contributie voor een heel seizoen verschuldigd en zal bij 
de automatische incasso ook de tweede termijn worden geïncasseerd.  

 

Tussentijdse aanmelding 
 

Nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een gereduceerd bedrag. Vangt jouw 
lidmaatschap aan in de maanden oktober of november, dan betaal je 75% van het contributiebedrag, 
voor de maanden december, januari en februari is dat 50%. En je betaalt 25% van het contributiebedrag 
bij een aanmelding in maart, april en mei. 

 

Opzegging 
 

Het stopzetten van het lidmaatschap dient jaarlijks te geschieden vóór 31 mei. Je krijgt geen 
terugbetaling van de contributie als je het lidmaatschap lopende het seizoen beëindigt. Ook als je het 
lidmaatschap niet tijdig hebt opgezegd, wordt er geen contributie terugbetaald. Opzeggen kan alleen 
middels het volledig invullen van het formulier op de website Wijziging Lidmaatschap. 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 4 - Representatie  
 
 

Representatie.   
 

1. Kerst attentie 

Jaarlijks een kleine waarderingsattentie twv max € 7,- 

Uitvoeren door bestuursleden en commissievoorzitters, op woonadres 

 

2. Verjaardag 

Een digitale felicitatiekaart 

Uitvoeren door leden- en vrijwilligerszaken 

 

3. Geboorte 

Een “harde” geboorte felicitatiekaart twv max  € 4,-  

Uitvoeren door leden- en vrijwilligerszaken 

 

4. Huwelijk 

Een “harde” huwelijk felicitatiekaart twv max € 4,- 

Uitvoeren door leden- en vrijwilligerszaken 

 

5. Overlijden van een lid 

Afhankelijk van de wensen van de familie; een grafstuk twv € 50,-, een advertentie in een dagblad 

en een “harde” condoleancekaart  

Een solidariteitsbijdrage van € 400,- vanuit de KNVB die persoonlijk wordt bezorgd door het bestuur 

en een vertegenwoordiger van de KNVB 

Uitvoeren door leden- en vrijwilligerszaken 

 

6. Langdurige ziekte/blessure 

In vijfde week een kleine attentie twv € 10,-.   

Uitvoeren door leider 

 

7. Jubilea 

Huldiging door bestuur tijdens vrijwilligersavond/nieuwjaarsreceptie.  

a. Vrijwilligers 

i. Onafgebroken 0 - 5 jaar attentie twv € 10,-. 

ii. Onafgebroken 5 - 10 jaar attentie twv  € 20,-.  

iii. Onafgebroken 10 - 15 jaar attentie twv € 30,-.  

iv. Onafgebroken 15 jaar en langer attentie twv  € 40,-. 

b. Lidmaatschap 

i. 25 jaar onafgebroken lid attentie twv € 25,-  

ii. 50 jaar onafgebroken lid attentie twv € 50,-  

 

8. Koninklijke onderscheiding 

Een “harde” felicitatiekaart door zorg van. Bestuur 

 

9. Jaarlijkse feestavond  

Hapje en drankje op kosten van vereniging 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 5 - Gedragsregels  

Gedragsregels. 
   
1. Inleiding. 
    

De voetbalvereniging Merefeldia wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en 
zich  verder kunnen ontwikkelen.    
Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.    
Merefeldia wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en 
ouders/verzorgers  op dit vlak .   
Merefeldia moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en  
voldoening kunnen voetballen.    
Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen  
helpen.    
Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit.    
Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid  
en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.    
Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.    

 
2. Algemeen.  
   

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels 
opgesteld  (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, 
begeleiders,  ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.    
De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.    

 

Doelstelling. 
    

Merefeldia is een stabiele, in de gemeente Nederweert gewortelde sportvereniging die zich 
concentreert op de amateurvoetbalsport waarbij de gezondheid, sportief en respectvol gedrag, plezier 
en betrokkenheid bij het verenigingsleven van haar leden en sympathisanten centraal staan. 

 

Over wie gaat het?    
 

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / begeleider / vrijwilliger bij Merefeldia wil werken, 
moet  van de gedragscode op de hoogte zijn.    
Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de  
gedragscode.    
De gedragscode moet door iedereen bij onze voetbalvereniging worden uitgedragen en nageleefd.    
We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.    
Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.    

 

Waarover gaat het?   
  

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels.    
Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden.  
Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. 

 
Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal).   
Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de 
gedragscode  houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.    
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Algemene gedragsregels.   
 

De voetbalvereniging vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de  
beoefening van de voetbalsport.    
Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het  
betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.    

 

Wat zijn onze uitgangspunten? 
   

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.    
Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.  

   
 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. 
 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. 
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 
 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. 
 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. 
 Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. 
 Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.   
 Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. 
 Ik waardeer en respecteer de inzet van vrijwilligers. 
 Ik ga met de spullen van Merefeldia om als ware het mijn eigen spullen. 
 Als voetballer ben ik een voorbeeld voor anderen. 
 Ik respecteer besluiten, ook al ben ik het er niet mee eens. 
 Ik ben bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast. 
 Ik houd mij aan afspraken en regels. 
 Wij spreken elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag. 
 Wij praten met elkaar, niet over elkaar. 
 Merefeldia is er voor mij, ik ben er voor Merefeldia. 
 Niemand is groter dan Merefeldia. 

   

Op en rond het sportcomplex.   
  

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.    
Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten: 

    
 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 
 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.  
 Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels. 
 Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je  

naar de andere kant moet.  
 Blijf achter de afrastering / reclameborden tijdens een wedstrijd.   
 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.  
 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. 
 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.   
 De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.  
 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 
 Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.  
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Gedragsregels voor de speler.   
 

De spelers zijn als de leden van voetbalvereniging Merefeldia de kern van de voetbalvereniging.    
 

De speler:    
 

 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in  
het veld.  

 Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / 
begeleider als  niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.   

 Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig. 
 Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.  
 Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van voetbalvereniging Merefeldia, maar niet tijdens de  

trainingen.   
 Heeft respect voor de tegenstander, de begeleider en het publiek.   
 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar  

niet mee eens.  
 Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.  
 Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te  

gaan.  
 Dient na training en wedstrijd te douchen. 
 Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.  
 Meldt aan de begeleider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.   
 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of  

begeleider.  
 Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.   
 Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een  

trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.  
   

Gedragsregels voor de begeleider   
 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.   
  
De begeleider:   

  
 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.   
 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.   
 Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.   
 Ontvangt de (begeleiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.   
 Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.   
 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. 
 Controleert of kleedkamers schoon zijn na training en wedstrijd. 
 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).   
 Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.   
 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijdformulier. 

    
Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:   

  
 Geen alcohol gebruikt tijdens het begeleiden van een team.  
 Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.   
 Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.   
 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of  

vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de  
ouders/verzorgers ingelicht. 
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Gedragsregels seksuele intimidatie voor begeleiders. 
 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor 
sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels 
zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze 
fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder 
vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn 
aangesloten bij NOC*NSF.  

 De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.  

 De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het 
gezamenlijk gestelde doel.  

 De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de 
sporter.  

 Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien 
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  

 De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider 
deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals 
doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.  

 De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  

 De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de 
hotelkamer.  

 De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg 
van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter 
behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun 
werk goed kunnen uitoefenen.  

 De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van 
de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.  

 De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 
sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal 
hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

 In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid 
van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Bron: NOC*NSF 
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Gedragsregels voor de trainer. 
   

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.    
 
De trainer:  

   
 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. 
 Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. 
 Brengt spelers passie bij voor het spel.  
 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).  
 Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.  
 Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.    

    
 

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze: 
    

 Geen alcohol gebruikt tijdens het trainen van een team.   
 Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er  

geen training meer wordt gegeven.  
 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.   
 Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de  

daarbij passende kleding dragen. 
 Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.   
 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of  

vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de  
ouders/verzorgers ingelicht.    

 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler.   
 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.    
 

De ouder/verzorger: 
    

 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om  
het veld.   

 Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op  
een half veld liefst aan de kopkanten).   

 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en  
komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de  
begeleiding). 
    

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:   
 
 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven. 
 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.  
 Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 
 Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. 
 Op tijd de contributie voldoen.  

   
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de  
desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!  
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Gedragsregels voor de vrijwilliger. 
   

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen  
van de gedragscode.    
Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken  
met de club.    

 

De vrijwilliger:  
   

 Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon  
worden achtergelaten.  

 Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de  
begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger  van 
de vereniging. 

 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. 
 Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand  

opzettelijk.  
 Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van voetbalvereniging Merefeldia.   

 
 

Alcohol, tabak en drugs.   
 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.   
Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen,  
dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:  

 
 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden.   

Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers.   
Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht 
voorbeeld is voor de kinderen.   

 Er geld bij de vereniging een schenkings leeftijd welke is vastgelegd in algemene wetgeving.  
 Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers. 
 Voor de kantine geldt eveneens een wettelijk rookverbod   
 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een   

veld/complex verbod. 
    

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, spugen of kwetsen van wie dan ook 
wordt  niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. 

    

Kosten registratie en directe straffen   
 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging.    
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.    
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.    
Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het 
geconstateerde gedrag.   
  
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB.    
Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing.   
(bedragen voor gele/rode kaart zie HR Bijlage 8 – Kosten registraties en directe straffen).   
   
In dat geval wordt de boete door de club betaald.    
Bij twijfel beslist het bestuur. 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 6 - verzekeringen  
 
 

Verzekeringen via KNVB  
 

Ten behoeve van de leden van de amateursectie heeft de KNVB een collectieve ongevallenverzekering 
en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten behoeve van (verenigings - en 
assistent) scheidsrechters, secretarissen en tijdwaarnemers is er een collectieve 
rechtsbijstandverzekering afgesloten door de KNVB. Tevens neemt de club deel aan het 
overlijdensfonds (indien een lid van de club komt te overlijden ontvangen de nabestaanden een kleine 
uitkering vanuit de KNVB).    

 
 

Eigen verzekeringen van de vereniging:   
 
 

Om nadelige financiële gevolgen af te dekken heeft de vereniging de volgende verzekeringen afgesloten:   
 

 Verzekering gebouw ( via stichting)   
 

 Inventaris  
 

 Voorraad  
 

 Bedrijfsschade  
 

 Aansprakelijkheid  
 

 Rechtsbijstand  
 

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 7 – Ongewenst gedrag  
 
 

Reglement Ongewenst Gedrag    
 
Toepassing reglement en definities 
 

1. Dit reglement is van toepassing op: 

a. elk lid van Merefeldia 

b. ouders/verzorgers van een jeugdlid 

c. niet-leden die op vrijwilligersbasis, in een bestuurlijke functie dan wel in dienstverband voor de 

vereniging werkzaam zijn. 

 

2. Onder een klacht wordt verstaan: elke klacht op het gebied van ongewenst gedrag, zoals hierna 

beschreven. 

3. Onder klager wordt verstaan: iedere Merefeldiaan of iedere gast van Merefeldia die last heeft van of 

zelf geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. 

4. Onder klager kan eveneens worden verstaan: iedere persoon die in het contact met een 

Merefeldiaan last heeft van of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. 

5. Onder beklaagde wordt verstaan: iedere Merefeldiaan tegen wie een klacht zich richt. 

6. Geldende wettelijke bepalingen kunnen niet door dit reglement opzij worden gezet. 

 

Gewenst gedrag 
 

1. Merefeldia wil een vereniging zijn waar leden elkaar en hun gasten behandelen op een open, 

sportieve en respectvolle wijze en waar leden en hun gasten zich veilig en prettig voelen. 

2. Merefeldia verwacht van haar leden dat zij zich ten opzichte van anderen gedragen met 

inachtneming van elkanders persoonlijke levenssfeer en met respect voor elkanders fysieke en 

geestelijke integriteit. 

3. Merefeldia verwacht van haar leden dat zij een ieder die zich zodanig gedraagt dat dat door anderen 

als ongewenst gedrag wordt ervaren, daar onmiddellijk op aanspreken.   

 

Ongewenst gedrag 
 

1. Als ongewenst gedrag wordt beschouwd elk gedrag dat wordt ervaren als: 

 

a. sociaal isoleren 

b. sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken 

c. bespotten of pesten  

d. roddelen  

e. bedreigen 

f. verbaal of lichamelijk geweld 

g. seksuele intimidatie 

h. racisme 

i. discriminatie 

j. en elke andere handeling van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon of 

personen die deze handelingen als ongewenst ervaren 
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De vertrouwenscommissie 
 
Merefeldia heeft een externe vertrouwenscommissie ingesteld.  
 

1. De commissie bestaat uit drie leden die door het algemeen bestuur worden benoemd. 

2. De commissie heeft de status van onafhankelijk adviesorgaan binnen de vereniging. 

3. De commissie rapporteert tenminste éénmaal per jaar aan het algemeen bestuur van Merefeldia. 

Deze rapportage is volledig anoniem en zal m.n. het aantal en soort van de zaken betreffen. Het 

algemeen bestuur van Merefeldia zorgt dat de commissie in staat wordt gesteld zijn taken in 

onafhankelijkheid uit te voeren. 

4. De commissie kan extern advies inwinnen of een deskundige raadplegen. 

5. De vertrouwenscommissie neemt een klacht in behandeling nadat klager en  beklaagde er niet in 

geslaagd zijn een klacht onderling op te lossen tenzij door de aard of ernst van de klacht van klager 

niet kan worden gevraagd de klacht met beklaagde onderling op te lossen. 

 

Deze commissie heeft de volgende taken: 
 

1. Het bemiddelen en adviseren bij  zaken die:  
 

a binnen de club niet door direct betrokkenen besproken kunnen worden.  
b of door betrokkenen niet gemeld kunnen worden aan het bestuur.  

 
2 Het (gevraagd en ongevraagd) rapporteren en adviseren van het algemeen bestuur van Merefeldia 

betreffende zaken die de vertrouwenscommissie aangaan. De rapportage is geen verantwoording 
maar een melding.  

 
3 Het betreft handelingen, gedragingen en/of uitlatingen die binnen Merefeldia plaatsvinden en het 

betreffen met nadruk geen voetbaltechnische zaken 
 

De werkwijze van de commissie vertaalt zich in: 
 

a luisteren naar klachten en problemen; 
b nagaan of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk en mogelijk is; 
c de vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en 

gaat eventueel na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. 
d in samenspraak met de hulpvrager bepalen van te ondernemen stappen; 
e eventueel doorverwijzen naar hulpverlening; 
f ondersteunen van de klager bij de bemiddeling over de klacht, het indienen van de klacht of 

bespreken van de klacht bij het bestuur; 
g het ondersteunen bij het doen van aangifte bij justitie; 
h nazorg verlenen, dat wil zeggen vinger aan de pols houden en checken of de afspraken zijn 

nagekomen. 
 

De vertrouwenscommissie/vertrouwenspersoon handelt niet zonder toestemming van het 
slachtoffer/klager. De informatie die dit met zich meebrengt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
Deze gesprekken zijn vertrouwelijk.  
Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een 
veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen 
de vertrouwenscommissie/vertrouwenspersoon en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te 
doorbreken in het geval er sprake is van een vermoedelijk ernstig strafbaar feit. 
Binnen het bestuur van Merefeldia is het bestuurslid Maatschappelijke rol portefeuillehouder en 
fungeert als aanspreekpunt voor de vertrouwenscommissie/vertrouwenspersoon. 
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Procedure in geval van ongewenst gedrag 
 

1 De klager kan de vertrouwenscommissie benaderen om over zijn of haar situatie van gedachte te 

wisselen en nader te bezien of en zo ja, welke vervolgstappen worden genomen. 

2 De klager heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: 

 

a inzetten van een bemiddelingstraject 

b indienen van een klacht bij de vertrouwenscommissie 

c Deze mogelijkheden kunnen afzonderlijk, doch ook na elkaar worden toegepast. 

 

Klacht 
 

1 De indiening van de klacht kan mondeling of schriftelijk bij één of meer leden kan de 

vertrouwenscommissie geschieden en bevat een omschrijving van de gebeurtenissen voorafgaande 

en tijdens het door de klager gestelde ongewenste gedrag onder vermelding van de personalia van 

de aangeklaagde. 

2 De vertrouwenscommissie bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht aan de klager en 

zorgt ervoor dat de aangeklaagde op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er een klacht tegen 

hem of haar is ingediend. 

3 Klachten die naar de mening van de vertrouwenscommissie niet tot haar competentie behoren, 

worden niet in behandeling genomen. De vertrouwenscommissie stelt de klager hiervan op de 

hoogte. 

4 Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt klager in de gelegenheid gesteld zijn of haar 

klacht mondeling toe te lichten ten                                                        overstaan van de 

vertrouwenscommissie. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat in afschrift aan de klager en 

aangeklaagde wordt gezonden. 

5 De klager heeft te alen tijde de mogelijkheid de klacht in te trekken. 

6 De aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich binnen twee weken na ontvangst van het 

verslag schriftelijk of mondeling te verweren ten overstaan van de vertrouwenscommissie. Een 

afschrift van het schriftelijk verweer zal aan de klager worden verstrekt. 

7 Van een mondeling verweer wordt een verslag gemaakt, dat in afschrift aan de aangeklaagde en 

klager wordt gezonden. 

8 Binnen zes weken na indiening van de klacht brengt de vertrouwenscommissie een met redenen 

omkleed advies uit aan de voorzitter van het Bestuur van Merefeldia over de gegrondheid van de 

klacht en de eventueel te nemen maatregelen. 

9 Het Bestuur van Merefeldia kan de volgende maatregelen opleggen; 

 

a waarschuwing 

b tijdelijke schorsing 

c ontzetting (royement) 

d beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

e beëindiging van het bestuurslidmaatschap 

f ontzegging van de toegang tot de vereniging 

g een andere door de vertrouwenscommissie te adviseren maatregel 

 

10 Binnen twee weken na het uitbrengen van het advies neemt het Bestuur van Merefeldia een 

beslissing. 

11 Via de voorzitter van het Bestuur ontvangen de klager en de aangeklaagde een exemplaar van de 

met redenen omklede beslissing. De vertrouwenscommissie ontvangt een afschrift van deze 

beslissing. 
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12 Indien de aard van een klacht zulks rechtvaardigt, kan de vertrouwenscommissie klager alsmede het 

Bestuur de aanbeveling doen aangifte te doen. 

13 De leden van de vertrouwenscommissie hebben een geheimhoudingsplicht terzake van al hetgeen 

hen in de hoedanigheid van lid van de commissie is toevertrouwd. 

14 De commissieleden treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om het vertrouwelijke karakter van hun 

communicatie te waarborgen. 

15 Indien in enig jaar geen klachten worden ontvangen maakt de vertrouwenscommissie van dit 

gegeven melding aan de Voorzitter van het Bestuur van Merefeldia. 

 

Onvoorziene gevallen 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van Merefeldia na overleg met de 
vertrouwenscommissie. 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 8 – Declaraties 
 
 

Declaraties 
 
 
De onderstaande opsomming van vergoedingen is limitatief. Niet genoemde kosten komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.  
Men kan alleen aanspraak maken op een declaraties, indien het declaratieformulier is ingevuld. 
 

 Attentie bij langdurige blessure en/of ziekenhuisopname als gevolg van een training/wedstrijd:           
€ 25,- 

 Attentie jeugdbegeleiders aan jeugdspelers: € 3,- per speler, per seizoen; 
 Keepershandschoenen: selectie € 60,- overige senioren € 40,- Eventuele meerprijs is voor rekening 

van de keeper. 
 Keepershandschoenen: JO19 t/m JO13 jeugd € 30,- Eventuele meerprijs is voor rekening van de 

keeper. 
 Keepers van JO11, JO9 en FMINI ontvangen keepershandschoenen in bruikleen.  

 
Merefeldia vergoedt geen reiskosten. Declaraties kunnen middels het Declaratieformulier, verkrijgbaar in het 
Loket op merefeldia.nl, alleen worden ingediend bij de penningmeester. 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 9 – Vrijwilligersbeleid 
 

Introductie 

Het hierna volgend Vrijwilligersbeleid van Merefeldia is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering 

november 2013. 

Het beleid beschrijft de gewenste situatie. De weg naar die gewenste situatie zal in de praktijk niet 

gemakkelijk zijn omdat er nog een stevig verschil is tussen de actuele situatie en de gewenste. De praktijk 

zal uitwijzen in hoeverre de gewenste situatie daadwerkelijk te bereiken is; als het niet kan zoals het moet 

dan moet het maar zoals het kan. 

Het realiseren van een goed functionerend vrijwilligersbeleid vergt van velen een stevige inspanning en 

zeker ook tijd. Ongetwijfeld zal voortschrijdend inzicht en opgedane ervaring zorgen voor een op details 

andere invulling. Met name de fysieke- en administratieve ondersteuning van de vrijwilliger zoals beschreven 

is ambitieus. Daarnaast zijn er stevige kosten verbonden aan de in- en uitvoering van het beleid. De 

financiële situatie van de vereniging zal ook richtinggevend zijn voor de concrete invulling van met name het 

waarderingsbeleid.  

Deze constateringen maken duidelijk dat het beleid niet onmiddellijk en volledig is ingeregeld en dat er op 

onderdelen veranderingen mogelijk zijn. 

Tegelijkertijd is er Merefeldia zeer veel aangelegen om de vrijwilliger, de kurk waarop de club drijft, te 

steunen en te faciliteren zoals in het beleid is beschreven ! 

Grote afwijkingen of veranderingen van beleid zullen uiteraard ter besluitvorming aan de algemene 

ledenvergadering worden voorgelegd. 

 
Vrijwilligersbeleid 
 
1. Reden en doel 

 
Mensen hebben de intrinsieke behoefte om nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe dingen te leren en 
om ergens aan bij te dragen. Sportverenigingen bieden mogelijkheden om hier invulling aan te geven 
omdat zij niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers.  
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor Merefeldia en voor haar leden.  
Merefeldia wil op zorgvuldige wijze omgaan met haar vrijwilligers en legt de cruciale positie van haar 
vrijwilligers vast in het vrijwilligersbeleid. 
 

2. Uitgangspunten 
 

a. Vrijwilligers moeten willen werken binnen de missie, visie en beleid van Merefeldia 
b. De juiste vrijwilligers op de juiste plaats 
c. Het vrijwilligerswerk is zinvol, prettig en interessant en niet vrijblijvend 
d. Alle vrijwilligers zijn lid 
e. Bepaalde vrijwilligers overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag 
f. Merefeldia verzekert de vrijwilliger tijdens het uitvoeren van zijn taak 
g. Merefeldia vergoedt onkosten die vrijwilligers maken vanwege hun taak of functie 
h. Taken, bevoegdheden en rolverdeling zijn omschreven 
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3. Potentiele vrijwilligers doelgroepen 
 

a. Spelende leden  
i. Lichte hand -en spandiensten met ingang van 12 jaar 
ii. Leider/trainer pupillen t/m D-jeugd met ingang van 16 jaar 
iii. Leider/trainer en organisatorische taken met ingang van 18 jaar 

b. Ondersteunende leden 
c. Spelende leden die stoppen 
d. Ouders, opvoeders 
e. Sociale netwerk van leden 
f. Inwoners kern Nederweert en Budschop 

 
4. Basis  

 
Het vrijwilligersbeleid vindt haar oorsprong in de vier strategische keuzes die de ALV nov 2012 maakte 
en de daarop gebaseerde Missie en Visie. De werkzaamheden binnen Merefeldia worden uitgevoerd 
door vrijwilligers waarbij de taken en functies zo klein als mogelijk zijn waardoor de individuele belasting 
wordt geminimaliseerd.  
In de ALV 2013 stemde de leden in met het verder uitgewerkte beleid. Hierin kreeg het vrijwilligersbeleid 
meer richting. Vrijwilligers zijn zowel intern als extern onze vereniging inzetbaar voor onder andere 
sociaal maatschappelijke activiteiten en er wordt zoveel als mogelijk projectmatig gewerkt. 
In nov 2014 stemde de ALV in met een besturingsconcept waarin het eigenaarschap van leden wordt 
benoemd: Leden zijn intrinsiek bereidt om een vrijwillige bijdrage te leveren aan het functioneren van 
hun Merefeldia. Op die intrinsieke bereidheid van onze leden is het vrijwilligersbeleid gefundeerd. 
 

5. Bereik vrijwilligersbeleid 
 
We onderkennen twee groepen vrijwilligers binnen Merefeldia; de vrijwilliger die actief is binnen 
werkgroepen en de vrijwilliger die een functie bekleedt uit het functiehuis. 
De vrijwilliger die zich inzet binnen een werkgroep doet dit op ad hoc basis en gedurende een 
afgebakende periode; zodra het werk gedaan is heft de werkgroep zich op. De vrijwilliger die een functie 
uit het functiehuis vervult is structureel en gedurende een lange periode bezig om die functie in te vullen. 
Dit beleid heeft betrekking op de vrijwilliger die een functie bekleedt uit het functiehuis Merefeldia. 
Daarmee wordt geen afbreuk gedaan aan de positie van de vrijwilliger die zich inzet voor onze 
vereniging binnen een werkgroep. Ook zij worden zeer gewaardeerd en ervaren die waardering in woord 
en gebaar. De werkgroep leider is verantwoordelijk is voor het waarderen van zijn werkgroep leden. Een 
werkgroep wordt aangestuurd door een commissie of  een bestuurslid; ook zij zien toe op de positieve 
aandacht en waardering voor de werkgroep vrijwilliger. Afhankelijk van de opdracht van de werkgroep is 
een budget toegekend waarin ook ruimte is voor waardering in materiele zin. 
  

6. Werving en selectie 

a. Bij aanmelding van nieuwe leden wordt door de commissie Leden- en vrijwilligerszaken 
gevraagd welke vrijwilligersactiviteiten het nieuwe lid, diens ouders of verzorgers wil uitoefenen. 
Basis hiervoor zijn de wensen en mogelijkheden van nieuwe leden en de functiebeschrijvingen in 
het functiehuis van de vereniging. 
Nieuwe leden vullen als deel van de inschrijfprocedure altijd de applicatie “mijn Merefeldia” in en 
maken daarmee hun intenties voor vrijwilligerswerk kenbaar. 

b. Huidige leden vullen bij aanvang van seizoen 2016-2017 als element van voortzetting 
lidmaatschap hun “mijn Merefeldia” in. 

c. Informatie ten aanzien van ( potentiele ) vrijwilligers wordt door de commissie Leden- en 
vrijwilligerszaken verzameld en actief bijgehouden in de vrijwilligers applicatie. Ook overige 
informatie ten aanzien van potentiele vrijwilligers wordt door bestuursleden en de commissie 
voorzitters actief aangeleverd aan de commissie Leden- en vrijwilligerszaken. 
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d. Op het verzoek van het bestuur of de voorzitters van de betreffende commissies verstrekt de 
commissie Leden- en vrijwilligerszaken op basis van de vacatures zoals beschreven in de 
functiebeschrijvingen informatie over kandidaten voor deze vacatures. 

e. Na het aanvaarden van de betreffende vrijwilligersfunctie 
i. Brengen de bestuursleden of de voorzitters van de betreffende commissies de 

commissie Leden- en vrijwilligerszaken hiervan op de hoogte door middel van de 
verstrekking van een geparafeerde functiebeschrijving. Zie punt 6.a Introductie. 

ii. Stuurt de commissie Leden- en vrijwilligerszaken namens het bestuur een welkomstbrief 
met voor de betreffende vrijwilliger specifieke relevante informatie (zie bijlage). 

f. De commissies maken een overzicht van de vulling van de functies voor het nieuwe seizoen en 
sturen dit voor 01 mei aan de commissie Leden –en vrijwilligerszaken. 

g. Indien de vrijwilliger nog geen lid is wordt hij/zij alsnog lid. 
h. Nader vast te stellen (of te benoemen) vrijwilligers overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag 

(zie bijlage). 
i. Door haar regiefunctie signaleert de commissie Leden- en vrijwilligerszaken een stapeling van 

functies en taken bij een vrijwilliger en neemt maatregelen die overbelasting en overmatige 
kwetsbaarheid van de organisatie voorkomen. 

j. Jaarlijks wordt er een instandhoudingsbudget applicatie opgenomen in de begroting 

7. Begeleiding 
 
De begeleiding van de vrijwilliger ligt primair bij de voorzitter van de commissie waar de vrijwilliger 
werkzaam is. De begeleiding kent vaste momenten en onderdelen.  

a. Introductie 
i. Protocol (zie bijlage) 
ii. Bespreken functie en paraferen functiebeschrijving 
iii. Uitreiking van de niet-geldelijke vergoedingen (zie bijlage) 

b. Begeleidingsgesprek (Functionerings- /ontwikkelingsgesprek) 
Iedere vrijwilliger heeft minstens 1x per jaar in de periode maart/april een voortgangsgesprek met 
de voorzitter van zijn/haar commissie. Merefeldia vindt het belangrijk goed zicht te houden op de 
motivatie en beleving van de vrijwilliger. Jaarlijks is daar een formeel moment voor waarin je over 
en weer wensen, voortgang, tevredenheid van de werkzaamheden, houding kan delen. De 
voorzitter van de commissie meldt het gehouden gesprek bij de commissie leden-en 
vrijwilligerszaken. 

i. Format (zie bijlage) 
c. Kwaliteitsbewaking: geborgd via 5a,5 b en 5e 

Door Voorzitter commissie waarbij deze kan terugvallen op de commissie leden- en 
vrijwilligerszaken 

d. Scholing 
Scholing vergoedt door Merefeldia is alleen mogelijk als die direct inzetbaar is voor het 
uitoefenen van de functie.  Indien er sprake is van een verplichte scholing is dat opgenomen in 
de functieomschrijving. 
Voetbaltechnische scholing valt onder Voetbalzaken. Andere scholing wordt aangevraagd bij de 
voorzitter van de betreffende commissie. 
Jaarlijks wordt er een budget scholing opgenomen in de begroting van Voetbalzaken en 
Voorzieningen 

e. Tevredenheidsonderzoeken  
In de periode 2016 tot en met 2019 wordt er jaarlijks en met ingang van 2020 één keer per 3 jaar 
een tevredenheidsonderzoek gedaan onder alle vrijwilligers van de vereniging.  Dit gebeurt in de 
vorm van een digitale enquête. De vrijwilligerscommissie is hier verantwoordelijk voor. Naast de 
digitale enquête zullen er ook steekproefsgewijs vrijwilligers worden gevraagd mee te werken 
aan een ‘diepte-interview’ .  De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden 
gepresenteerd op de eerst volgende ALV. Daar zullen ook eventuele acties voortkomend uit het 
onderzoek worden voorgelegd aan de leden van de vereniging. 
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f. Rol afzonderlijke commissies 
Iedere commissie is primair zelf verantwoordelijk voor haar vrijwilligers. Dit geldt zowel voor de 
inhoud en de ondersteuning van de werkzaamheden, als ook voor de tevredenheid en 
samenwerking binnen de commissie. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers. 
Met elkaar worden zaken aangepakt en opgelost.  

g. Rol commissie  Leden- en vrijwilligerszaken 
i. De commissie kan ten alle tijden bevraagd worden mee te denken of ondersteuning te 

bieden bij vrijwilligers aangelegenheden. Zo kan de commissie gevraagd worden te 
ondersteunen bij (begeleidings) gesprekken 

ii. De commissie is verantwoordelijk voor het toezien op naleving van het vrijwilligersbeleid, 
en daarmee uitvoerder van de tevredenheidsonderzoeken. 
 

8. Waardering 
 
De keuze om vrijwilliger te zijn wordt veroorzaakt doordat hij/zij het leuk vinden, het werk bijdraagt aan 
kennis en ervaring en/of omdat hij/zij ze er een goed gevoel van krijgt.  
Merefeldia neemt haar vrijwilligers serieus door hen aandacht te geven, te complimenteren en attent te 
zijn. Daarnaast maken wij onze erkenning en waardering tastbaar.  

 
a. Kleding 

Vrijwilligers stellen het zeer op prijs om bepaalde kleding van de club te krijgen. Bovendien 
maakt het functionarissen van de club herkenbaar. Uniformiteit in kleding van het kader straalt 
ook organisatorische kwaliteit uit. We gaan uit van een levensduur van 3 voetbalseizoenen. Deze 
kleding voert geen sponsornamen om te voorkomen dat leiders/trainers met sponsornamen 
lopen die op dat moment niet meer bij de club betrokken zijn. Kleding blijft eigendom van de club. 

i. Leiders ontvangen een coach-jas en een polo korte mouw  
ii. Alle trainers ontvangen een coach-jas, een polo korte mouw en een trainingspak  
iii. Clubhuis personeel 

1 Vast personeel 2 polo’s 
2 Ad hoc personeel; set van diverse maten beschikbaar in clubhuis 

iv. Wedstrijd coördinatoren ontvangen coachjas en een polo 
v. Verenigingsscheidsrechters ontvangen een scheidsrechters outfit 
vi. De budgetverantwoordelijkheid ligt bij Voorzieningen 

b. Getuigschrift 
Op verzoek kan bij goed functioneren een getuigschrift worden afgegeven. 

i. Rol commissies 
1 In voorkomend geval opmaken en uitreiken getuigschrift 

ii. Rol commissie Leden-en vrijwilligerszaken 
2 Digitaal aanbieden format Getuigschrift Merefeldia (zie bijlage) 

c. Attenties 
We tonen oprechte aandacht door attent te zijn bij speciale momenten en gelegenheden. 

i. Lijst tastbare waardering vrijwilligers (zie bijlage Waardering) 
ii. Rol commissies 

Informeren commissie Leden-en vrijwilligerszaken 
iii. Rol commissie Leden-en vrijwilligerszaken 

1 Bepalen wie, wat, wanneer en hoe doet 
2 Uitvoeren (deels) Lief- en leedfonds 
3 Jubilea vrijwilligers en lidmaatschap bijhouden en informeren 

activiteitencommissie 
4 Jaarlijks wordt er een budget waardering opgenomen in de begroting. 

d. Scholing 
Bij wijze van waardering kan een scholing worden aangeboden. 
Zie onder Begeleiding 

 
 
 



Voetbalvereniging Merefeldia                                                     

Huishoudelijk Reglement – v01 – 20 juli 2016                                                                                                               Pagina 33 van 36 

 
 

 
 

9. Behouden 
 

a. Vrijwilligers die tijdens het jaarlijkse begeleidingsgesprek met de voorzitter van hun huidige 
commissie aangeven hiermee te willen stoppen worden hierbij benaderd om hun belangstelling 
voor een andere vrijwilligersfunctie in deze commissie of elders binnen de vereniging kenbaar te 
maken. De commissie voorzitter informeert hierna de commissie leden-en vrijwilligerszaken. 

b. Spelende leden, die nog geen vrijwilliger zijn, die willen stoppen met hun activiteiten worden 
hierbij door de commissie leden- en vrijwilligerszaken benaderd om hun belangstelling voor een 
vrijwilligersfunctie kenbaar te maken. 

c. Ondersteunende leden, die nog geen vrijwilligersfunctie uitoefenen, die te kennen geven hun 
lidmaatschap te willen stoppen worden hierbij door de commissie leden- en vrijwilligerszaken 
benaderd om hun belangstelling voor een vrijwilligersfunctie kenbaar te maken. 

d. (Potentiele ) vrijwilligers genoemd onder a t/m c worden binnen 1 maand nadat zij hun 
belangstelling voor een ( andere ) vrijwilligersfunctie kenbaar hebben gemaakt door of via de 
commissie leden- en vrijwilligerszaken benaderd om de invulling van hun wensen in een huidige 
of in de toekomst vrij komende vrijwilligersfunctie te bespreken 

e. Format behoud gesprek (zie bijlage) 

 
10. Afscheid 

 
a. Stoppen als vrijwilliger 

Helaas zullen er altijd mensen Merefeldia verlaten als vrijwilliger. Dat laat de vereniging niet 
ongemerkt voorbij gaan. De vereniging wil de vrijwilliger bedanken voor de inzet. De 
commissievoorzitter zal een afscheidsgesprek voeren (zie bijlage). Verlaat de vrijwilliger de 
vereniging uit ongenoegen, dan kan commissievoorzitter iemand anders uit de commissie of 
eventueel iemand van de commissie Leden- en vrijwilligerszaken vragen dit op zich te nemen. 

b. Onenigheid 
Indien er een geschil is tussen een of meerdere vrijwilligers wordt er door tussenkomst van de 
commissie Leden- en vrijwilligerszaken een door alle partijen geaccepteerde onafhankelijke 
persoon ingezet als conflictbemiddelaar. Gezamenlijk doen zij een bindende uitspraak. 

c. Disfunctioneren 
Bij (ernstig) disfunctioneren van een vrijwilliger wordt direct het bestuurslid Maatschappelijke Rol 
op de hoogte gesteld door de commissievoorzitter. Het  bestuur zal hoor en wederhoor 
verrichten en vervolgens passende maatregelen nemen. 

 
11. Materiele zaken 
 

a. Vrijwilligers die geen spelend lid zijn hebben onderstaande rechten: 
i. Stemrecht 
ii. Ongevallenverzekering, WA verzekering 
iii. Feestavond 
iv. Attenties bij bijzondere gelegenheden conform bijlage Waardering 
v. Gratis entree bij thuiswedstrijden 1e team  
vi. Toegang tot Mijn Merefeldia 

b. Verzekeringen  
i. Alle geregistreerde leden, dus ook alle vrijwilligers vallen onder de 

Ongevallenverzekering van de KNVB 
ii. Alle geregistreerde leden, dus ook alle vrijwilligers, vallen onder de WA- verzekering. 
iii. Het gros van de vrijwilligers zijn automatisch verzekert via de Vrijwilligersverzekering 

VNG (gemeente Nederweert). Uitzondering zijn de situaties waarin de vrijwilliger een 
training verzorgd of een wedstrijd fluit. Volgens de verzekering beoefent hij dan zijn/haar 
hobby/sport. 
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c. Onkostenvergoedingen 
Indien een vrijwilliger onkosten in het kader van de uitvoering van zijn taak/functie voorziet      
maakt hij dat vooraf kenbaar bij de commissie Leden- en vrijwilligerszaken. Deze laatste    
beoordeelt de situatie. Indien deze coördinatie vooraf niet mogelijk is maakt de vrijwilliger de  
onkosten en treedt daarna in overleg met de commissie Leden- en vrijwilligerszaken. 

 
12. Vrijwilligerscontract 

 
Tijdens de introductie parafeert de vrijwilliger de functiebeschrijving. Hiermee geeft hij/zij aan op de 
hoogte te zijn van de functie en daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hiermee 
leggen we ook een basis voor de begeleidingsgesprekken. Zie ook pt6: Begeleiding. 

 
13. Communicatie 

 
Communicatie is de olie in de Merefeldia-vrijwilligersmachine en een wederzijdse verantwoordelijkheid. 
We verwachten van de vrijwilliger dat hij/zij zich (laat) informeert over de werkwijzen binnen commissies 
en werkgroepen. We verwachten van de voorzitters van commissies en werkgroep leiders dat zij de 
vrijwilliger voortdurend goed informeren. 
Communicatiemiddelen zijn; 

 
a. Functie-introductiegesprek door de commissie- of werkgroep leider 
b. Het begeleidingsgesprek met de voorzitter van de commissie; jaarlijks tussen 1 maart en 1 mei 
c. Commissie- en werkgroep vergaderingen 
d. Periodieke digitale tevredenheidsonderzoek 
e. Digitaal beschikbare vrijwilligersbeleid 
f. Digitale pagina Subcommissie vrijwilligers op Site 
g. Het Huishoudelijk Reglement Merefeldia 
h. Mijn Merefeldia; vrijwilligersapplicatie 
i. Site Merefeldia 

 
14. Subsidiemogelijkheden 
 

1 Kadercursussen 
De gemeente Nederweert vergoedt jaarlijks maximaal 10 kadercursussen welke worden 
georganiseerd door een bij NOC/NSF aangesloten bond en het Huis van de Sport Limburg. 
Omschreven in de Uitvoeringsregeling incidentele en projectsubsidies gemeente Nederweert 
2010. De gemeente vergoedt 80 %van de deelnemersbijdrage en 80% van de reiskosten (OV of 
19 cent/km) met een geïndexeerd maximum van €500,-. 

2 KNVB 
Geeft geen financiële ondersteuning. Wel kunnen verenigingen gebruik maken van toegewezen 
clubondersteuner 
 

15. Definities 
 

a. Vrijwilliger 
Iemand die uit vrije wil een functie uit het functiehuis Merefeldia vervult, buiten een vast 
dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding 
tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk. 

b. Vrijwilligersfunctie/-taak 
Functie of taak vervult door een vrijwilliger die een bepaald doel of doelgroep dient en waaraan 
eisen gesteld worden 

c. Vergoeding 
Geld dat je ergens voor betaald krijgt. 

d. Onkostenvergoeding 
Een vergoeding ter compensatie van kosten die gemaakt worden bij de uitoefening van een 
functie of taak. 
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BIJLAGEN en FORMATS bij Vrijwilligersbeleid rksv Merefeldia 

 

Format Protocol introductie 

Format Welkom brief bestuur  

Format Begeleidingsgesprek 

Format Getuigschrift 

Format Behoud gesprek 

Format Afscheidsgesprek (volgt) 

Bijlage Waardering  

Procedure Verklaring Omtrent Gedrag 
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Huishoudelijk Reglement Bijlage 10 – Kosten registraties en 
directe straffen 
 
 

Kosten registraties en directe straffen  
 
De kosten per registratie zijn voor senioren als volgt vastgesteld: 
 

 De eerste registratie alsmede de eventueel daarop volgende registratie tot en met de derde 
registratie: € 14,60 

 Vanaf de vierde registratie elke registratie € 23,10 
 Directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd € 23,10  

 
De kosten per registratie zijn voor junioren en pupillen als volgt vastgesteld:  
 

 De eerste registratie alsmede de eventueel daarop volgende registratie tot en met de derde 
registratie: € 6,70 

 Vanaf de vierde registratie elke registratie € 13,10 
 Directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd € 13,10 

 

Beroep  
 
Tegen de registratie door de tuchtcommissie van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende uitsluitingen 
naar aanleiding van deze waarschuwingen is geen verweer of beroep mogelijk.  
Merefeldia berekent de registratiekosten door aan het betreffende lid dan wel team middels automatische 
incasso. 
 

 
 


