
Huishoudelijk reglement R.K.S.V. Rhode te Sint-Oedenrode

Artikel 1 – KNVB
Rhode is als veldvoetbalvereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
(KNVB) en daardoor onderworpen aan de reglementen van de KNVB. Ingangsdatum
lidmaatschap Rhode is inschrijfdatum lidmaatschap KNVB.

Artikel 2 – Clubkleuren
Shirt: Rood, eventueel met witte strepen
Broek: Wit
Kousen: Wit

Artikel 3 – Leden
De vereniging bestaat uit:

1. Spelende leden, dit zijn leden die aan oefeningen en wedstrijden deelnemen. Zij worden
onderverdeeld in senioren, junioren en pupillen.

2. Niet spelende leden, dit zijn degenen die niet aan oefeningen en wedstrijden deelnemen.
3. Kaderleden, dit zijn degenen die binnen de vereniging een bepaalde taak vervullen.

Kaderleden met een officiële functie dienen ook lid van de KNVB te zijn. Overigens zijn
alle Rhode leden ook automatisch KNVB lid.

4. Leden van verdienste, dit zijn degenen die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben
gemaakt.

5. Ereleden, dit zijn degenen die zich voor de vereniging bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt.

Artikel 4 – Relaties
Relaties zijn geen lid zijn van de vereniging, maar hebben wel een relatie met Rhode, zoals:

1. Vrijwilligers zijnde niet kaderleden of kaderleden die geen officiële (KNVB) functie
hebben.

2. Kaderleden die wel een officiële functie hebben, maar via een andere vereniging of
functie KNVB lid zijn.

3. Begunstigers en sponsoren.
4. Overige personen die een of andere relatie met Rhode hebben.

Artikel 5 – Lidmaatschap
Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd met door het bestuur ter beschikking te
stellen formulieren. Minderjarigen hebben de handtekening van hun wettige vertegenwoordiger
nodig.

Artikel 6 – Contributie
De jaarlijkse contributie wordt in één of twee termijnen geïncasseerd, de machtiging hiervoor
wordt door de leden d.m.v. het inschrijfformulier verleend. Op speciaal verzoek kan hiervan
worden afgeweken en kan de betaling plaats vinden door bankoverschrijving of contant bij de
penningmeester of ledenadministratie. In dit geval zullen echter administratiekosten in rekening
worden gebracht. Zie ook Contributie reglement.
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Artikel 7 – Bestuur
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van
de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 8 – Maximum bedrag voor investeringen etc.
Het maximum bedrag als bedoeld in artikel 15 lid 5 sub I van de statuten bedraagt € 25.000,00.

Artikel 9 – Commissies
Het bestuur kan één of meer commissies instellen en belasten met algemene of bijzondere
opdrachten. De te benoemen leden van de commissies dienen lid te zijn van de vereniging.
Benoeming geschiedt door het bestuur.
De commissie kan te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer
leden van de commissie als zodanig door het bestuur worden ontslagen.

Artikel 10 – Vertrouwenspersoon
De vereniging kan een vertrouwenspersoon hebben. Leden die last hebben van ongewenst
gedrag en die hiervoor binnen Rhode onvoldoende gehoor vinden, of die dit liever met een
externe persoon bespreken kunnen contact opnemen met een door Rhode benoemde
vertrouwenspersoon.

Artikel 11 – Benoeming ereleden en leden van verdienste
Het bestuur kan ereleden en leden van verdienste benoemen. De algemene ledenvergadering
moet in de eerste, daarop volgende algemene ledenvergadering, dit besluit bekrachtigen.

Artikel 12 – Schade
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht, of mede veroorzaakt door
een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 13 – Statuten en Huishoudelijk reglement
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit
reglement.

Artikel 14 – Slotbepaling
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 25 oktober 2010.


