
 

Bijzondere leden vergadering vrijdag 4 juli 2022 
 
Locatie: SV Kampong 

Tijd: 19.04 

Aanwezigen: Inge L., YiYing H., Dylan B., Niels H., Sanne P., Pim L., Joëlle S., Jarne R., 

Anne A., Kaylee M., Florence V., Steven B., Milan L. en Daan D. 

1. Opening 
 
Inge opent de vergadering en vertelt dat het voorstel van wijzigingen van het Huishoudelijk 
Reglement (HR) twee weken geleden op ALV III is besproken. Toen mocht daar echter niet 
over gestemd worden, aangezien niet de helft van de leden (gemachtigd) aanwezig was. Met 
deze BLV, twee weken na de ALV, kan er wel gestemd worden, ongeacht het aantal 
aanwezigen. Er zal opnieuw langs de punten worden gelopen per wijziging en er zal gelijk 
over gestemd worden.  
 
Inge benoemt dat er 29 machtigingsformulieren zijn ingeleverd. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt vastgesteld door Inge.  
 
3. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
 
Niels bespreekt eerst de inhoudelijke wijzigingen aan het HR, hierna zal hij de algemene 
wijzigingen bespreken. 
 
3.1 Inhoudelijke wijzigingen 
 
Hoofdstuk 1 

Art. 1 lid 5: De vereniging heeft verschillende communicatiemiddelen, te weten de website 
www.odysseus91.nl, Purple Brain, mailing en sociale media. De sociale media waarvoor zij 
verantwoordelijk is, zijn de facebookaccounts USVV Odysseus ‘91 en Argos Odysseus, de 
LinkedIn-accounts commissaris extern Odysseus en USVV Odysseus ‘91 en het 
instagramaccount USVV Odysseus ‘91. 

Dit zal worden veranderd in het onderstaande: 

De vereniging heeft verschillende communicatiemiddelen, te weten de website 
www.odysseus91.nl, de app ‘ClubApp’, Purple Brain, mailing en sociale media. De sociale 
media waarvoor zij verantwoordelijk is, zijn de facebookaccounts USVV Odysseus ‘91 en 
Argos Odysseus, de LinkedIn-accounts commissaris extern Odysseus en USVV Odysseus 
‘91 en het instagramaccount USVV Odysseus ‘91.   

Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

Inge hamert af. 
 

Hoofdstuk 2 
 
Art. 5 lid 1: Wie lid van de vereniging wenst te worden, dient hiervoor een aanvraag in bij het 
bestuur. 
 

http://www.odysseus91.nl/
http://www.odysseus91.nl/
http://www.odysseus91.nl/


 

Zal worden veranderd in het onderstaande: 
Wie lid van de vereniging wenst te worden, dient zich hiervoor aan te melden via de KNVB. 
De Technische Commissie beoordeelt de aanmelding en bepaalt als volgt of er plek is voor 
het desbetreffende lid.  
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 5 lid 2: Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: zij die naar mening van het Bestuur 
van de vereniging hiervoor in aanmerking komen, met inachtneming van de U.S.S. Mesa 
Cosa-reglementen en mits zij volgens deze voldoen aan de voorwaarden om tot de categorie 
"studenten van instellingen voor Hoger Onderwijs" te behoren. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: zij die tot het lidmaatschap van de KNVB 
worden toegelaten, en zij die voldoen aan de U.S.S. Mesa Cosa-reglementen, welke de 
voorwaarde stellen om tot de categorie “studenten van instellingen voor Hoger Onderwijs” te 
behoren. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 

Inge hamert af. 
 
Art. 5 lid 3: Beslist het Bestuur positief over de aanvraag, dan doet zij onverwijld een 
inschrijvingsformulier toekomen. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Wanneer de Technische Commissie een lid kan plaatsen, dient het Bestuur op de hoogte 
gebracht te worden. Beslist het Bestuur positief over de plaatsing van het lid, dan wordt de 
inschrijving verwerkt. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 6 lid 1a: Voor inschrijving als lid is men verplicht tot opgave van: familienaam, 
voorletters, roepnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, 
geboorteplaats, documentnummer van geldig legitimatiebewijs, emailadres en 
rekeningnummer. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 



 

 
Voor inschrijving als lid is men verplicht een inschrijfformulier in te vullen via de KNVB, 
waarin de volgende gegevens worden verstrekt: voorletters, achternaam, nationaliteit, 
geboortedatum, adres (land, postcode, huisnummer), e-mailadres, IBAN-nummer en 
tenaamstelling. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 6 lid 1b: de instelling waaraan men studeert, de studie die men volgt, het studentnummer 
en het jaar waarin men denkt af te studeren; 
 
Zal worden verwijderd. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 7 lid 1: Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 mei schriftelijk bij de secretaris 
te geschieden. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 

 
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 mei schriftelijk of per e-mail bij de secretaris 
te geschieden. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 7 lid 2: Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, dient het desbetreffende lid 
een geldboete te betalen. Deze geldboete kan worden verhoogd zoals bepaald in artikel 17 
lid 8 van dit reglement. Tevens kan het Bestuur een financiële blokkade opleggen aan een lid 
wanneer deze niet tijdig voldoet aan het betalen van de in dit lid bepaalde geldboetes. 
 
Zal worden toegevoegd. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 



 

Art. 7 lid 2: Met inachtneming van artikel 8 van de statuten wordt men zonder opzegging 
stilzwijgend geacht lid te blijven voor het volgende verenigingsjaar. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Artikel 7 lid 3: Met inachtneming van artikel 7 van de statuten wordt men zonder opzegging 
stilzwijgend geacht lid te blijven voor het volgende verenigingsjaar. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 

 

Hoofdstuk 3 

 

Art. 11 lid 2: Boetes die de K.N.V.B. oplegt aan een lid worden rechtstreeks op dit lid 
verhaald. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Boetes die de KNVB oplegt aan een lid worden rechtstreeks op dit lid verhaald. Indien 
eventuele voorafgaande waarschuwingen vanuit de KNVB om de boete te voorkomen door 
het Bestuur tijdig met het desbetreffende lid worden gedeeld. 
 
Steven vraagt of gele kaarten ook onder geldboetes vallen, gezien er teamborg is. 
Niels antwoordt dat kaarten in overleg met het team op het hele team verhaald kunnen 
worden. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 11 lid 5: De straffen, zoals weergegeven in artikel 7 lid 2 van de Statuten kunnen geheel 
of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
De straffen, zoals weergegeven in artikel 6 lid 4 van de Statuten kunnen geheel of 
gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 12 lid 2: Een lid heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. 
 



 

Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Een lid heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Commissie van Beroep, die door de 
Commissie van Advies dient te worden ingesteld. 
 
Steven vraagt wie er wel en niet in de Commissie van Beroep mogen zitten en of dat ergens 
is vastgelegd. 
 
Niels antwoordt dat het geen bestuursleden of CVA-leden mogen zijn, dit is vastgelegd. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 15 lid 7: Behoudens de mogelijkheid van royement op grond van art. 7 lid 4 van de 
Statuten is het niet mogelijk het vonnis van de Commissie van Beroep te herroepen. In het 
geval van royement brengt de Commissie van Beroep advies uit aan de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 

Behoudens de mogelijkheid van ontzetting uit het lidmaatschap op grond van art. 6 lid 4 van 
de Statuten is het niet mogelijk het vonnis van de Commissie van Beroep te herroepen. In 
het geval van ontzetting uit het lidmaatschap brengt de Commissie van Beroep advies uit 
aan de Algemene Ledenvergadering. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 16 lid 1: Binnen de vereniging is het gewenst dat iedereen zich op diens gemak voelt en 
met plezier deel kan nemen aan de sportieve en sociale activiteiten en commissies, 
ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksualiteit, politieke gezindheid of 
andere zaken die onderdeel zijn van iemands unieke identiteit. Er wordt verwacht dat ieder 
lid van de vereniging deze doelstelling nastreeft.  
 
Zal worden toegevoegd. 
 
Anne A. geeft aan dat het woord ‘ras’ gedateerd is en dat etniciteit geschikter zou zijn. Het 
bestuur is het hiermee eens. 
 
Steven vraagt waar deze wijziging vandaan komt. 
 
Inge antwoordt dat we met expliciete benoeming van dergelijke regels kunnen terugvallen op 
het huishoudelijke reglement bij misdragingen. 
 
Stemmen, inclusief de aanpassing van ‘ras’ naar ‘etniciteit’: 

• Voor: 35 



 

• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 16 lid 2: Om de in lid 1 omschreven doelstelling na te streven bestaat een aantal basis 
gedragsregels: 
 a. Als lid heb je respect voor andere verenigingsleden en iedereen die op een andere 
manier 
     betrokken is bij de vereniging; 
 b. Als lid ga je respectvol om met elkaars eigendommen en die van de vereniging; 
 c. Als lid zorg je ervoor dat jouw gedrag bijdraagt aan een veilige sfeer binnen de 
vereniging,  
     onderdeel hiervan is het respecteren van elkaars grenzen; 
 d. Als lid participeer je niet in verbaal en fysiek ongewenst gedrag, hieronder vallen 
onder andere (cyber)pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en 
intimidatie; 
 e. Als lid stimuleer en motiveer je andere verenigingsleden om elkaar te respecteren 
en handel je wanneer dit niet gebeurt;  
 f. Als lid zorg je voor een representatieve houding naar zowel andere 
verenigingsleden als externen; 
 g. Als lid participeer je niet in niet-legitiem alcoholgebruik en houd je je aan het zero-
tolerance drugsbeleid van de vereniging; 
 h. Als lid draag je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.  
 i.  Leden met een leidinggevende functie dienen verantwoordelijkheid te dragen voor 
hun eigen handelen. Zij maken geen misbruik van hun machtspositie zoals het dwingen en/of 
manipuleren van leden waar zij leiding over geven.  
 
Zal worden toegevoegd. 
 
Daan vraagt of trainers officieel lid zijn van de vereniging. 
 
Niels antwoordt dat trainers officieel lid zijn van de vereniging. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 16 lid 3: De in lid 2 omschreven gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of 
communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via sociale media kanalen. Het 
Bestuur moedigt leden aan om melding te maken van gedrag dat in strijd is met deze 
gedragscode. Deze melding kan vertrouwelijk worden gemaakt bij het Bestuur, de 
vertrouwenscontactpersonen van de vereniging en de vertrouwenscontactpersoon van de 
Sportraad Utrecht. Bij overtreding van deze gedragsregels staat het Bestuur in haar recht om 
passende sancties op te leggen. 
 
Zal worden toegevoegd. 
 
Steven vraagt in hoeverre deze toevoeging een vrijbrief is om op te treden tegen iedere vorm 
van respectloos omgaan is, welke Odysseanen niet onbekend is. 
 



 

Inge reageert dat dit vooral gaat om buitensporig gedrag, zoals het gooien met 
trainingsmateriaal. Bovendien is er de gelegenheid voor leden om in beroep te gaan, waarna 
de Commissie van Advies de Commissie van Beroep kan aanstellen. 
  
Steven B. vraagt of de sancties zijn zoals beschreven in de statuten en of deze op een lid 
gebaseerd zijn. 
 
Niels H. antwoordt van wel. De sancties zijn gebaseerd op een individu, maar kunnen ook 
uitgebreid worden naar meerdere leden. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Hoofdstuk 4  

Art. 16 lid 2: De contributie die ieder der leden jaarlijks verschuldigd is, wordt vastgesteld 
door het Bestuur. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 

 
Art. 17 lid 2: De contributie die ieder der leden jaarlijks verschuldigd is, wordt jaarlijks op 
voorstel van het Bestuur vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 16 lid 8: Aan de vereniging verschuldigde bedragen, die niet binnen een maand vanaf 
het moment waarop de vordering verschuldigd was zijn betaald, kunnen door de 
penningmeester worden verhoogd met een boete van 10% over het verschuldigde bedrag. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 17 lid 8: Aan de vereniging verschuldigde bedragen, die door een lid niet tijdig zijn 
betaald, kunnen door de penningmeester worden verhoogd met een boete tot maximaal 50% 
over het verschuldigde bedrag. 
 
Jarne merkt op dat in het voorbeeld van het te laat aanschaffen van de Olympas waarbij een 
boete van 15 euro naar 30 euro gaat, een verhoging is van 100% in plaats van 50%. 
 
Niels antwoordt dat dit inderdaad gewijzigd moet worden naar 100%. 
 
Stemmen, inclusief de wijziging van 50% naar 100%: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 



 

 
Art. 17 lid 5: Met inachtneming van de door het Bestuur te bepalen uitzonderingen, dienen 
alle evenementen zichzelf te bedruipen. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 18 lid 5: Met inachtneming van de door het Bestuur te bepalen uitzonderingen, dienen 
alle evenementen onafhankelijk van het eigen vermogen van de vereniging te worden 
bekostigd. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Hoofdstuk 5  

In alle gevallen wordt ‘hij’ veranderd naar ‘voorzitter’, ‘secretaris’, ‘penningmeester’, 
‘vicevoorzitter’, ‘commissaris intern’, ‘commissaris extern’ of ‘wedstrijdsecretaris’.    

Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0  
 
Inge hamert af. 
 
Art. 19 lid 1e: Hij is verantwoordelijk voor een goed contact met de Sportraad en de U.S.S. 
Mesa Cosa. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 20 lid 1e: De voorzitter is tezamen met de vicevoorzitter verantwoordelijk voor een goed 
contact met de Sportraad en de U.S.S. Mesa Cosa. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

  
Inge hamert af. 
 
Art. 20 lid 4f: De vicevoorzitter is tezamen met de voorzitter verantwoordelijk voor een goed 
contact met de Sportraad en de U.S.S. Mesa Cosa. 
 
Zal worden toegevoegd. 
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 



 

 
Art. 19 lid 5c: De commissaris intern is namens het Bestuur verantwoordelijk voor het contact 
met alle commissies met uitzondering van de Technische Commissie, de KasCommissie, de 
Commissie van Advies, de Scheidsrechterscommissie en de PR commissie. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 20 lid 5c: De commissaris intern is namens het Bestuur verantwoordelijk voor het contact 
met alle commissies met uitzondering van de Technische Commissie, de KasCommissie, de 
Commissie van Advies, de Scheidsrechterscommissie, de PR commissie, de 
Sponsorcommissie en de Inclusiecommissie.  

 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art 19 lid 5e: De commissaris intern ontvangt aan het begin van elk seizoen een jaarplanning 
en een begroting van de betreffende commissies en zorgt dat de begroting aan de 
penningmeester wordt doorgegeven.  
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 20 lid 5e: De commissaris intern maakt in overleg met de rest van het Bestuur een 
jaarplanning voor alle aankomende evenementen. De commissaris intern ontvangt tevens 
van de commissies een begroting voor elk aankomend evenement, en zorgt dat de begroting 
aan de penningmeester wordt doorgegeven. 

 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 20 lid 5g: De commissaris intern is verantwoordelijk voor de communicatie met het 
sportcafé en de stamkroeg van de vereniging omtrent evenementen die daar plaatsvinden. 
 
Zal worden toegevoegd. 
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 19 lid 6a: Hij is verantwoordelijk voor het onderhouden van een goed contact met de 
sponsoren. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van de Sponsorcommissie. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 



 

Art. 20 lid 6a: De commissaris extern is verantwoordelijk voor het onderhouden van goede 
contacten en voor het maken van afspraken met de sponsoren. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 19 lid 6b: Hij onderhoudt de contacten en maakt afspraken met de ‘werksponsoren’. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 20 lid 6b: De commissaris extern is verantwoordelijk voor het functioneren van de 
Sponsorcommissie. 
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 19 lid 6c: Hij is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contacten met 
Nederlandse en buitenlandse verenigingen. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 20 lid 6c: De commissaris extern kan verantwoordelijk worden gesteld voor het 
onderhouden van contacten met verenigingen voor internationale studenten in Nederland. 
De commissaris extern is vrij om deze taak aan een ander bestuurslid over te dragen. 
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 19 lid 7d: Hij draagt zorg voor de tijdige publicatie van alle relevante gegevens van 
wedstrijden en toernooien in het verenigingsorgaan en in de nieuwsbrief. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 20 lid 7d: De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor de tijdige communicatie van alle 
relevante informatie omtrent trainingen en wedstrijden. 
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 



 

 
Art. 20 lid 1: Verkiezing en dechargering van Bestuursleden vinden plaats tijdens en door de 
Algemene Ledenvergadering, met inachtneming van art. 13 van het statuut.  
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 21 lid 1: Verkiezing en dechargering van Bestuursleden vinden plaats tijdens en door de 
Algemene Ledenvergadering, met inachtneming van artikel 17 van de Statuten.  
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 21 lid 5: Besluiten tijdens een Bestuursvergadering worden genomen met meerderheid 
van stemmen met inachtneming van artikel 13 van de statuten. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 22 lid 5: Besluiten tijdens een Bestuursvergadering worden genomen met meerderheid 
van stemmen met inachtneming van artikel 14 van de Statuten.  
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 21 lid 7: Bij een even aantal stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 22 lid 7: Bij een even aantal stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem, 
Indien minimaal vier bestuursleden aanwezig zijn bij de stemming. 
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 22 lid 1: Artikel 12 en Artikel 13 van de Statuten worden te allen tijde, met betrekking tot 
de Algemene Ledenvergaderingen, nageleefd. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 23 lid 1: Artikel 15, Artikel 16 en Artikel 17 van de Statuten worden te allen tijde, met 
betrekking tot de Algemene Ledenvergaderingen, nageleefd. 
 
Stemmen: 



 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 22 lid 2: Ieder lid kan een ander lid schriftelijk tot stemming machtigen. Deze machtiging 
dient handgeschreven en voorzien van datum en handtekening te zijn. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 23 lid 2: Ieder lid kan een ander lid schriftelijk tot stemming machtigen. Deze machtiging 
dient handgeschreven en voorzien van datum en handtekening te zijn. Aan de eis van een 
schriftelijke machtiging wordt ook voldaan als de machtiging elektronisch is vastgelegd. Het 
Bestuur kan eisen stellen aan het communicatiemiddel waarmee een elektronische 
machtiging wordt vastgelegd. 
 
Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af. 
 
Art. 22 lid 3: De machtiging dient bij aanvang van de vergadering bij de voorzitter ingeleverd 
te worden. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 23 lid 3: De machtiging dient bij aanvang van de vergadering bij de voorzitter ingeleverd 
of elektronisch toegestuurd te worden. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 

 
Hoofdstuk 7 

Art. 24 lid 1a: Het Bestuur is er verantwoordelijk voor dat de volgende commissies 
geformeerd worden: 
• Technische Commissie  
• Kascommissie  
• Commissie van Advies  
• Websitecommissie 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 25 lid 1a: Het Bestuur is er verantwoordelijk voor dat de volgende commissies 
geformeerd worden: 
• Technische Commissie  

• Kascommissie  
• Commissie van Advies  



 

• Mediacommissie 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 24 lid 1b: Het Bestuur streeft ernaar de volgende commissies te formeren: 
• Aftrap/Seizoensopeningscommissie  

• Toernooicommissie  
• PR commissie  
• Sponsorcommissie  
• Wintersportcommissie  
• Activiteitencommissie  
• Mediacommissie  
• Feestcommissie  
• Purple Brain-commissie  
• Zaterdagcommissie  
• Ody Unites  
• DJ commissie  
• Lustrumcommissie (in lustrumseizoenen)  
 

Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 25 lid 1b Het Bestuur streeft ernaar de volgende commissies te formeren:  
• Aftrap/Seizoensopeningscommissie  
• Toernooicommissie  
• PR commissie  
• Sponsorcommissie  
• Wintersportcommissie  
• Activiteitencommissie  
• Feestcommissie  
• Purple Brain-commissie  
• Zaterdagcommissie  
• Ody Unites  
• DJ commissie  

• Scheidsrechterscommissie 
• Inclusiescommissie 
• Ody Band commissie 
• Lustrumcommissie (in lustrumseizoenen)  
 
Steven merkt op dat er een ‘s’ te veel staat bij ‘inclusiescommissies’. 
 
Stemmen, inclusief de wijziging dat de overtollige ‘s’ verwijderd wordt: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

  
Inge hamert af. 
 
Art. 24 lid 4: De Algemene Ledenvergadering moet ingevolge artikel 14 lid 3 van de Statuten 
jaarlijks een Kascommissie benoemen. 



 

 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 25 lid 4: De Algemene Ledenvergadering moet ingevolge artikel 12 lid 3 van de Statuten 
jaarlijks een Kascommissie benoemen. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

  
Inge hamert af. 
 
Art. 35:  De Websitecommissie draagt zorg voor het onderhoud en het actueel houden van 
de website. 

Zal worden veranderd in het onderstaande: 

Art. 36: De Scheidsrechterscommissie draagt zorg voor de ondersteuning van nieuwe 
scheidsrechters, en voor het promoten van scheidsrechtersopleidingen. 

Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 41: De Inclusiecommissie draagt zorg voor de evaluatie van de inclusiviteit van de 
vereniging. 

Zal worden toegevoegd. 

Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 

Art. 42: De Ody Band Commissie draagt zorg voor live muziek op de daarvoor geschikte 
evenementen, en voor het werven en waar nodig opleiden van nieuwe bandleden binnen de 
vereniging. 

Zal worden toegevoegd. 

Daan vraagt of de commissie zelf leden werft. 

Niels antwoordt dat de commissie ervoor zorgt dat er leden worden warm gemaakt voor deze 
commissie maar dat het bestuur er uiteindelijk voor het zeggen zal hebben. 

Kaylee benoemt dat bij veel commissies er elk jaar nieuwe leden worden geworven voor 
vernieuwing en hoe dit zit bij de Ody Band Commissie. 

Niels H. antwoordt dat er bij de Ody Band Commissie meer continuïteit is gewenst, dus dat 
deze commissie anders zal zijn dan andere commissies wat dit betreft. 

Stemmen: 
• Voor: 35 



 

• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 
 
Inge hamert af 
 
Art. 43: De DJ Commissie draagt zorg voor het aanleveren van DJ’s op de daarvoor 
geschikte evenementen, en voor het werven en waar nodig opleiden van nieuwe DJ’s binnen 
de vereniging. 

Zal worden toegevoegd. 

Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 41 lid 1: De Commissie van Advies bestaat uit minimaal drie leden, die geen deel uit 
mogen maken van het Bestuur. 

Zal worden veranderd in het onderstaande: 

Art. 45 lid 1: De Commissie van Advies bestaat uit minimaal drie leden, eventueel aangevuld 
met oud-leden, die geen deel uit mogen maken van het Bestuur. 

Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Art. 42 lid 1: De Kascommissie bestaat uit minimaal drie leden, die geen deel uit mogen 
maken van het Bestuur. 

Zal worden veranderd in het onderstaande: 

Art. 46 lid 1: De Kascommissie bestaat uit minimaal twee leden, die geen deel uit mogen 
maken van het Bestuur. Bij voorkeur heeft tevens één oud-lid zitting in de kascommissie. 

Stemmen: 
• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
Hoofdstuk 9 
 
Art. 47 lid 5: Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement dient een maand 
voor een Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur ingediend te zijn. Het Bestuur 
bevestigt schriftelijk de ontvangst aan de inzender. 
 
Zal worden veranderd in het onderstaande: 
 
Art. 51 lid 5: Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement dient een maand 



 

voor een Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur ingediend te zijn. Het Bestuur 
bevestigt schriftelijk of via e-mail de ontvangst aan de inzender. 
 
Stemmen: 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 

4.2 Algemene wijzigingen 

Niels vervolgt met de algemene wijzigingen, hij somt hierbij de volgende wijzigingen op: 

In alle gevallen wordt ‘Bestuur’ ‘Bestuursleden’ en ‘Statuten’ geschreven met een hoofdletter; 
In alle gevallen wordt ‘K.N.V.B.’ geschreven als ‘KNVB’; 
Door het nieuw toegevoegde Artikel 16, zullen alle hierop volgende artikelen één nummer 
doorschuiven (huidige Artikel 16 wordt Artikel 17, etc.); 
Door de nieuw toegevoegde artikelen 41, 42 en 43, zullen alle artikelen vanaf Artikel 40 vier 
nummers doorschuiven (huidige Artikel 40 wordt Artikel 44 etc.); 
Art. 11 lid 1: ‘T.C.’ wordt ‘Technische Commissie’, en 
Art. 13 lid 4 en Art. 15 lid 8: ‘Ontzegging van’ wordt ‘Ontzetting uit’. 
 
Daarnaast worden de volgende spelfouten gecorrigeerd: 
 
Art. 18 lid 4: ‘zonodig’ wordt Art. 19 lid 4: ‘zo nodig’; 
Art. 19 lid 1c: ‘verrichte’ wordt Art. 20 lid 1c: ‘verrichte’, en 
Art. 21 lid 6: ‘niet voltallig’ wordt Art. 22 lid 6: ‘niet-voltallig’. 
 
Stemmen 

• Voor: 35 
• Tegen: 1 
• Onthouden: 0 

 
Inge hamert af. 
 
5. WVTTK’s 
 

Er zijn geen WVTTK’s ingediend, Inge hamert af. 
 
6. Rondvraag 
 
Er zijn geen rondvragen. Steven deelt dat bestuur van Liefland goed bezig is met het 
wijzigen van het huishoudelijk reglement. 
 
7. Sluiting 
 
Inge sluit de vergadering om 19:36. 


