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Artikel 1. Algemene bepalingen 

1. De vereniging genaamd Rooms-Katholieke voetbalvereniging Door Eendracht Macht 

(R.K.v.v. DEM), hierna te noemen ‘de vereniging’ is bij notariële akte opgericht op 

1 oktober 1922 en is gevestigd te Beverwijk. 

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 

statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw 

vastgesteld bij notariële akte op 13 januari 2020. 

 

Artikel 2. Leden 

a. De vereniging bestaat uit: 

- pupillen en aspiranten  

 - junioren 

 - senioren 

 - leden van verdienste 

 - ereleden 

b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. 

c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. 

 

Artikel 3. Leden van verdienste en ereleden 

1. Leden van verdienste zijn zij die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door 

het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de 

leden. 

2. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk 

hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene 

vergadering met tenminste 4/5 van de geldig uitgebracht stemmen zijn benoemd. Op leden 

van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen. Zij hebben echter wel alle 

rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel ‘erevoorzitter’ 

is verleend. 

3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de 

vereniging, kan na het aftreden als voorzitter en op voorstel van het bestuur tot 

erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 van de 

geldig uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 4. Donateurs 

1. De vereniging kent naast leden donateurs. 

2. Donateurs zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur zijn 

toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur 

vastgestelde bijdrage te storten. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens 

de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 

worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het 

geheel verschuldigd blijft. 

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.   

 

Artikel 5, het lidmaatschap  

1.  De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de 

ledenadministratie te verstrekken (digitaal) aanmeldingsformulier, waarop de volgende 

gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadres alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid het 

laatste jaar heeft gespeeld. Het aanmeldingsformulier dient te worden vergezeld door een 

recente pasfoto.  
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 Voor jeugdleden dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijk 

vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens 

door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.  

2.  Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden 

toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.  

3.  Ten aanzien van de vaststelling en betaling van de contributie is het volgende geregeld.  

1. De hoogte van de contributie, alsmede de selectiebijdrage, vrijwilligersbijdrage en de 

kledingfondsbijdrage voor leden wordt vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering. Voor pupillen en junioren geldt een categorisering van de 

contributiehoogte, welke afhankelijk is van de leeftijd. Voor de bepaling van de leeftijd 

wordt dezelfde methode gehanteerd als bij de KNVB dat wil zeggen, de leeftijd op 

31 december van een jaar is bepalend voor de leeftijdscategorie voor het komend jaar. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet-spelende leden. Kaderleden zijn 

verplicht zich als niet-spelend lid aan te melden. De contributietarieven worden bij 

aanvang van het seizoen gepubliceerd op de website of worden op een andere wijze ter 

kennis van de leden gebracht. Bij tussentijds vertrek vindt geen restitutie van (een deel 

van) de contributie plaats. Het bestuur kan hier eventueel een uitzondering op maken 

maar te allen tijde dient de KNVB-bondscontributie voor het gehele jaar door de leden 

te worden betaald. Op de bondscontributie zal geen of gedeeltelijke restitutie 

plaatsvinden  

2. De contributie, alsmede de selectiebijdrage, vrijwilligersbijdrage en de kledingfonds-

bijdrage worden jaarlijks per automatische incasso geïnd. Leden die na vier weken niet 

aan de betalingsverplichtingen hebben voldaan, worden gemaand. Heeft er na 

twee maanden nog geen betaling plaatsgevonden, dan volgt onmiddellijke uitsluiting 

van het spelen van wedstrijden via een blokkade in Sportlink. 

3. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 7 van de statuten verplichten leden zich om opzegging van hun lidmaatschap 

slechts schriftelijk voor 30 juni bij de ledenadministratie te doen. Wanneer een speler 

eerder wil stoppen, blijft de contributie verschuldigd tot 30 juni.  

4. Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden met afgifte van een automatisch incasso. 

Nieuwe leden betalen lidmaatschap vanaf de maand waarin het lidmaatschap effectief is. 

Pro rato zal de verenigingscontributie over het eerste halfjaar van het lidmaatschap 

worden berekend en worden geïnd via automatische incasso. 

5. Niet-spelende leden die een kaderfunctie verrichten en uit hoofde van hun functie lid 

moeten zijn van de KNVB, dit vanwege hun functie binnen de vereniging conform het 

vereiste vanuit de statuten en huishoudelijk reglement van de KNVB, krijgen vrijstelling 

van contributie van het bestuur. 

 

Artikel 6. Verplichtingen van de leden 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de statuten verplichten de leden zich: 

a. bij toetreding als lid kennis te nemen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de 

geheimhoudingsplicht. Een elektronische versie van deze documenten is te vinden op 

www.rkvvdem.nl. 

b. desgevraagd op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel 

schriftelijk als mondeling, te verstrekken aan het bestuur of een door het bestuur 

aangewezen commissie of persoon; 

c. de vereniging direct in kennis te stellen van de verandering van adres, telefoonnummer of 

mailadres; 

d. tijdig alle bedragen te voldoen die door de algemene vergadering zijn vastgesteld; 

e. te gedragen in overeenstemming met het Normen en Waarden-reglement, dat is te vinden 

op www.rkvvdem.nl. 

http://www.rkvvdem.nl/
http://www.rkvvdem.nl/
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f. in voetbalwedstrijden het sporttenue van de vereniging te dragen, tenzij de reglementen van 

de KNVB anders bepalen. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit een wit shirt met 

blauwe V, een blauwe broek en blauwe kousen. 

 

Het sporttenue (shirt en broek) wordt beschikbaar gesteld door de vereniging, De leden 

betalen via de contributie een bijdrage aan het kledingfonds. Het kledinggeld is een 

tegemoetkoming in de kosten van broekjes en shirts. De leden dienen zelf zorg te dragen 

voor de aanschaf van kousen bij de vaste verenigingsleverancier. De tenues worden 

aangeschaft per team/elftal. Op deze wijze wil de vereniging ervoor zorgen dat ieder lid, 

elk seizoen weer wordt voorzien van een uniform DEM–tenue. De kleding blijft eigendom 

van de vereniging en wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leider van het 

elftal en hij en het team zijn het hele seizoen hier verantwoordelijk voor. De tenues worden 

bij de pupillen en junioren per teams gezamenlijk gewassen om kleurverschil te 

voorkomen. Dit wassen behoort tot het takenpakket van de ouders/spelers (per toerbeurt). 

Aan het einde van het seizoen worden alle tenues ingenomen en wordt door de 

kledingfunctionaris gecontroleerd of er kleding ontbreekt of kapot is. Bij vermissing of 

schade van kleding is het team verantwoordelijk en zij dragen dan ook de kosten van het 

nieuw aan te schaffen materiaal. Tevens is er een vaste kledinglijn voor bijproducten 

(trainingspakken, coachjassen, windbrekers, inlooptruien en sporttassen e.d.). Deze kunnen 

door sponsoren, via bemiddeling van de sponsorcommissie, tegen een aantrekkelijke prijs 

worden afgenomen bij de vaste verenigingsleverancier. Alle vormen van sponsoring 

moeten via de Sponsorcommissie lopen. Ook leden, supporters en ouders kunnen op 

www.rkvvdem.clubwereld.nl sportkleding, vrijetijdskleding en accessoires e.d. 

aanschaffen. 

 

Artikel 7. Einde lidmaatschap 

Degene die door het bestuur uit het lidmaatschap ontzet (geroyeerd) is, verliest onmiddellijk alle 

rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij is evenwel gehouden om aangegane 

verplichtingen waaraan nog niet is voldaan, na te komen. 

 

Artikel 8. Organisatie en bestuur 

8.1 Algemene vergadering 

1.  De algemene vergadering is openbaar. 

2.  Een algemene vergadering gaat over in een besloten zitting, indien de voorzitter, 

3 bestuursleden of 10 leden dit wensen. 

3.  De algemene vergadering beslist in een besloten zitting of de redenen die tot het aanvragen 

van de besloten zitting hebben geleid, voldoende zijn geweest. 

4.  Over hetgeen in een besloten zitting is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd 

aan degenen die bij die behandeling aanwezig waren. 

5. Voor het opnemen van een stemming (mondeling of schriftelijk) benoemt de voorzitter bij 

een fysieke vergadering 3 leden tot stemopnemers. Bij een onlinevergadering verloopt de 

stemming digitaal, voorafgaand aan de vergadering. De voorzitter geeft in de 

onlinevergadering de uitkomst door. 

6.  Gedurende de werkzaamheden van de stemopnemers wordt de vergadering geschorst. 

7.  Bij schriftelijke stemming worden de stembiljetten bij de stemopnemers ingeleverd. De 

stemopnemers openen de stembiljetten en beslissen conform artikel 17 lid 9 van de statuten 

over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen. 

8. De uitslag van de stemming wordt door een van de stemopnemers voorgelezen. 
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8.2  Bestuur 

1.  Het bestuur is belast met het uitleggen van de statuten en het huishoudelijke reglement, met 

de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en met de dagelijkse leiding 

van de vereniging. 

2.  In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijke reglement niet voorzien, beslist het 

bestuur en het bestuur kent daarin de algemene vergadering. 

3.  Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter zijn taken waar, met al de 

rechten en verplichtingen van de voorzitter. 

4. Bestuursvergaderingen zijn slechts bevoegd, wanneer de meerderheid van de bestuursleden 

aanwezig is. 

5.  De bestuursleden moeten tenminste 2 dagen voor de bestuursvergadering bericht hebben 

ontvangen aangaande de aanstaande vergadering, spoedeisende gevallen uitgezonderd. Bij 

de kennisgeving van de vergadering dient tevens de agenda te worden bijgevoegd. 

6.  Bestuursvergaderingen worden maandelijks van minimaal september tot en met juni belegd 

en op verlangen van de voorzitter of 3 bestuursleden. 

7. Bij afwezigheid of bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kunnen diens werkzaam-

heden door een door het bestuur aan te wijzen lid worden overgenomen. In de 

eerstvolgende algemene vergadering moet in de vacature worden voorzien. 

 

8.3 Verantwoordelijkheden bestuursleden 

1.  De voorzitter dient te zorgen voor de belangen van de vereniging in het algemeen.  

Hij is belast met de leiding van de bestuursvergadering en de algemene vergaderingen.  

Hij is de woordvoerder van het bestuur en in voorkomende gevallen de vertegenwoordiger 

van de vereniging.  

Hij oefent toezicht uit op de uitvoering van de taken van de overige bestuursleden. 

2.  De secretaris voert de correspondentie namens de vereniging en in overleg met het 

bestuur.  

Hij draagt er zorg voor dat inkomende stukken (zowel digitaal als schriftelijk) tijdig ter 

kennis worden gebracht aan die leden, voor wie dat van belang is. Hij draagt zorg voor de 

notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen en archiveert deze in het 

(digitaal) archief. 

 Hij brengt op de algemene vergadering, die tevens jaarvergadering is, het door het bestuur 

goedgekeurde jaarverslag uit. 

 Hij draagt er zorg voor dat bestuursbesluiten, voor zover het bestuur dat nodig acht, en de 

in de statuten en het huishoudelijke reglement genoemde publicaties ter kennis van de 

leden worden gebracht. 

3. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt hiervan nauwkeurig 

aantekening. Op verzoek geeft hij aan bestuursleden en de kascommissie inzage in alle van 

belang zijnde boeken en bescheiden, hierbij inbegrepen het tonen van het aanwezige 

kasgeld. 

 Hij is alleen dan persoonlijk aansprakelijk, wanneer er door nalatigheid zijnerzijds, 

malversaties met de verenigingsgelden zijn gepleegd. 

 In de jaarvergadering brengt hij namens het bestuur verslag uit over de financiën van het 

afgelopen verenigingsjaar. Hij overlegt daarbij een verlies- en winstrekening en een balans 

per 30 juni, alsmede een conceptbegroting voor het nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring 

door de algemene vergadering. 

4. De taakomschrijvingen voor de overige bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld.  
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8.4 Commissies 

1. Door het bestuur kunnen worden benoemd: 

 a. de technische commissie 

 b. de paviljoencommissie 

 c. de sponsorcommissie 

 d. de financiële commissie 

 e. overige commissies met een bijzondere opdracht 

2. De benoeming geldt voor onbepaalde tijd, tenzij het mandaat is herroepen of de benoeming 

is ingetrokken. 

3. Een commissie kan uit haar midden subcommissies benoemen. Benoeming van 

subcommissies, die uit andere leden dan de commissieleden bestaan, geschiedt op 

voordracht van de commissie door het bestuur. 

4. De taak en werkwijze van commissies of subcommissies worden, voor zover nodig, 

geregeld bij afzonderlijk besluit van het bestuur. 

 

Artikel 9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede 

(indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. 

In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van 

de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene 

vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van 

het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte 

van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar 

gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder 

aan de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen 

subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een 

bestaande wettelijke verplichting. 

 

Artikel 10. Financiën 

1.  Ieder jaar wordt voor de jaarvergadering door het bestuur een begroting opgemaakt, die ter 

vaststelling aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. 

2.  Het bestuur is bevoegd van de vastgestelde begroting af te wijken, met inachtneming van 

artikel 10 lid 5 van de statuten. 

3. De contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. 

 Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. In 

aanvulling hierop is er een eigen bevoegdheid van het bestuur om jaarlijks de contributie te 

verhogen met € 5,00.  
 

Artikel 11. Kascommissie 

1. Conform artikel 12 lid 3 van de statuten benoemt de algemene vergadering een 

kascommissie. 

2. De kascommissie bestaat uit drie leden en een reservelid. 

3. Uiterlijk 14 dagen na het boekenonderzoek brengt deze schriftelijk verslag uit aan het 

bestuur. Dit verslag wordt door de leden van de kascommissie ondertekend. 

4.  Het verslag van de bevindingen van de kascommissie wordt vervolgens schriftelijk 

uitgebracht aan de algemene vergadering. 

5.  Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet de controle binnen 14 dagen na dit 

aftreden plaatsvinden. 
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Artikel 12. Straffen en boetes 

1. Het bestuur is bevoegd om degenen die zich schuldig maken aan wangedrag te (doen) 

verwijderen van de door de vereniging gebruikte sportaccommodaties. 

2. Het zonder tijdig afbericht, zonder afbericht of zonder gemotiveerd afbericht niet opkomen 

voor het spelen van een wedstrijd valt onder artikel 6 lid 1 van de statuten. 

3. Het bestuur is bevoegd om het opleggen van de straffen, genoemd in artikel 6 lid 4a 1 en 2 

van de statuten te delegeren aan daartoe door het bestuur aan te wijzen functionarissen 

binnen de vereniging. 

4. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten 

gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. Het 

bestuur kan een termijn stellen, waarbinnen de in dit lid bedoelde bedragen dienen te zijn 

voldaan aan de vereniging. 

5. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, 

naast een straf die aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt 

gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf 

vanuit de vereniging op te leggen.  

 

Artikel 13. Sponsoring 

1. Sponsoring is bij de vereniging een interessante zaak zowel voor de sponsor als voor de 

vereniging. Er zijn diverse soorten van sponsoring onder meer reclame via een bord, 

Greenboarding of advertentie op de website, adoptie van een team (kleding) of middels 

eenmalige sponsoring van een evenement.  

2. Elke sponsorovereenkomst in naam van de vereniging behoeft de goedkeuring van de 

Sponsorcommissie. 

 

Artikel 14. Slotbepalingen 

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 

2. Wijzigingen in het huishoudelijke reglement dienen binnen een maand na aanvaarding in 

de algemene vergadering te worden gepubliceerd op de website van de vereniging. 

3. De wijzigingen treden één week na de melding op de website in werking, tenzij anders is 

bepaald door de algemene vergadering.  

 

Dit huishoudelijke reglement is vastgesteld en goedgekeurd door de algemene vergadering op 

23 november 2020 en treedt onmiddellijk in werking. 

 

* Waar ‘hij’ en ‘zijn’ staat, kan worden gelezen ‘zij’ of ‘haar’. 


