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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1. De vereniging draagt de naam Sportvereniging Schollevaar Afdeling Voetbal en is 

opgericht op 1 april 1983. Zij is gevestigd te Capelle aan den IJssel. 

1.2. De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dit doel tracht te 

bereiken zijn omschreven in artikel 2 en 3 van de statuten. 

1.3. De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit. Het sporttenue bestaat uit een 

blauw/wit vertikaal gestreept shirt met links op de borst het verenigingsembleem, een 

blauwe broek met dubbele witte bies en blauw/wit geringde kousen met witte boord. 

1.4. Zij die aan wedstrijden deelnemen dienen gekleed te zijn in het in art. 1e3 H.R. 

omschreven tenue. 

1.5. Bij oefenwedstrijden kan van het gestelde in art. 1.3 en 1.4 worden afgeweken in 

onderling overleg tussen trainer/elftalleider-/bestuur en speler 

2. LEDEN  

2.1. De vereniging bestaat uit: 

a. werkende leden, onderscheiden in: 

 1.  werkende leden 

 2. juniorleden 

b. begunstigers 

c. ere-leden 

d. rustende leden 

Alle personen zijn natuurlijke personen. Begunstigers kunnen echter ook 

rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of lichamen zijn. 

2.2. Werkende leden zijn leden die voor 1 augustus van het lopende verenigingsjaar, zoals 

omschreven in art. 2, lid 2 van de statuten, 16 jaar of ouder zijn, die aan oefenen en 

wedstrijden een werkzaam aandeel hebben of hebben gehad, of een officiële 

(on)gesalarieerde funktie in de vereniging bekleden. Zij hebben het recht om de 

Algemene Vergadering bij te wonen, voorstellen te doen en aan stemmingen deel te 

nemen. 

2.3. Juniorleden zijn personen die de leeftijd van een werkend lid nog niet hebben bereikt en 

die aan oefenen en wedstrijden een werkzaam aandeel hebben. Zij hebben het recht de 

algemene vergadering bij te wonen, doch mogen geen voorstellen doen noch aan 

stemming deelnemen. 

2.4. Ouders/verzorgers van jeugdleden hebben het recht, mits zij voorzien zijn van een 

deugdelijke legitimatie, aan de Algemene Vergadering deel te nemen, voorstellente 

doen en aan stemming deel te nemen.  
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2.5. Begunstigers steunen de vereniging met een jaarlijkse door het bestuur vast te stellen 

bijdrage. Zij hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, doch zij mogen 

geen voorstellen doen noch aan de stemming deelnemen. 

2.6. Ere-leden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 

en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de 

Algemene Vergadering met tenminste 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen als 

zodanig zijn benoemd. 

Zo spoedig mogelijk na hun verkiezing ontvangen zij een bewijs van lidmaatschap als 

ere-lid, benevens een exemplaar van de sta- tuten en het H.R. Ere-leden hébben het 

recht de Algemene Vergadering bij te wonen, voorstellen te doen en aan de stemming 

deel te nemen. 

2.7. Rustende leden zijn leden die niet langer voldoen aan de kriteria gesteld in 2.2. Zij 

betalen een jaarlijks door de Algemene Vergadering te bepalen kontributie. Zij hébben 

het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, voorstellen te doen en aan 

stemmingen deel te nemen. Het bestuur bepaalt of een lid rustend lid kan worden. 

2.8. Leden hébben het recht de thuiswedstrijden van de vereniging - op haar terrein - bij te 

wonen. 

2.9. Kandidaat-leden dienen zich bij het bestuur te melden. Zii dienen het 

aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. De aldus verkregen gegevens mogen 

uitsluitend worden gebruikt binnen de vereniging. Voor gébruik door derden  dient de 

betrokkene vooraf schriftelijk toestemming te geven. 

2.10. De sekretaris publiceert de ingekomen aanmeldingen in het officiële orgaan van de 

vereniging of, indien dit niet wordt uitgegeven, op de wijze, door het bestuur te 

bepalen. Gedurende twee weken na deze publikatie hebben de leden van de vereniging 

de gelegenheid schriftelijk hun bezwaren tegen enig kandidaat-lid kenbaar te maken aan 

het bestuur. 

2.11. Na de periode omschreven in 2.10. beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen 

over toelating. Het bestuur houdt daarbij nadrukkelijk rekening met eventueel 

ingébrachte bezwaren. 

2.12. Het bestuur deelt haar besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het kandidaat-lid mee. 

2.13. Tegen een bestuursbesluit als vermeld in 2.11. kan door het af- gewezen kandidaat-lid 

binnen 1 maand, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij de Algemene 

vergadering. 

2.14. Een door de Algemene Vergadering afgewezen kandidaat-lid kan zich eerst in een 

volgend verenigingsjaar opnieuw als kandidaat-lid aanmelden. 

2.15. Het aanmeldingsformulier van een kandidaat-junior lid dient door diens wettige 

vertegenwoordiger te worden ondertekend. 
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2.16.  Een junior lid dat voldoet aan de eisen in 2.3. wordt automatisch werkend lid, tenzij 

hiertegen overwegende bezwaren bestaan. In dat geval kan het bestuur de 2.9., 2.10., 

2.11., 2.13., 2.14., en 2.15. van toepassing verklaren 

2.17. Alle leden zijn verplicht adresveranderingen, ook tijdelijke, aan de sekretaris 

onmiddellijk schriftelijk door te geven. 

2.18. Het lidmaatschap, uitgezonderd dat van ere-leden, is verbindend voor de duur van het 

verenigingsjaar waarin het lidmaatschap wordt aangegaan. 

2.19. Het lidmaatschap wordt per verenigingsjaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het 

lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijkbi3 de sekretaris, en wel véér 31 mei van het 

lopende verenigingsjaar. 

2.20. 2.20.1 Het bestuur kan overgaan tot royement als gesteld in artikel 6,2e lid van de 

statuten: 

a) op eigen verzoek 

b) op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 deel der leden. 

2.20.2. Het beroep als bedoeld in artikel 6, 4e lid van de statuten moet schriftelijk en 

met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend en wordt in de eerstvolgende 

ledenvergadering behandeld, te rekenen één maand nadat het beroep bij het bestuur is 

ingediend. 

2.20.3. De beslissing van de ledenvergadering wordt aan de betrokkene schriftelijk 

aangetekend medegedeeld binnen 10 dagen nadat de ledenvergadering heeft beslist. 

2.20.4. Het beroep tegen royement heeft geen opschortende werk- in . 

2.20.5. Indien het beroep tegen royement gegrond wordt verklaard, is het royement van 

betrokkene met onmiddellijke ingang opgeheven. Indien het beroep ongegrond wordt 

verklaard is het lidmaat- schap van betrokkene met onmiddellijke ingang beëindigd. 

2.20.6. Het royement ontslaat de betrokkene niet van zijn financiële verplichtingen 

jegens de vereniging. 

2.21. De kontributie der leden, alsmede de verschillende kategorieën waarin de leden kunnen 

worden verdeeld, worden op voorstel van het bestuur, telkenmale door de Algemene 

Vergadering vastgesteld. 

2.22. De kontributie almede de bijdrage van begunstigers zijn is bij aanvang van het 

verenigingsjaar in haar geheel opeisbaar. Het bestuur kan echter bepalen dat de 

kontributie en de bijdragen van begunstigers in termijnen kan worden voldaan. Diegene 

die lid werd in de loop van het jaar is kontributie verschuldigd vanaf het kwartaal waarin 

hij/zij lid werd. 

2.23. Ere-leden betalen geen kontributie. 

2.24. Het bestuur kan, indien zij daarvoor termen aanwezig acht, besluiten tot vermindering, 

dan we1 vrijstelling van kontributie. Verzoeken hiertoe dienen schriftelijk aan het 

bestuur te worden gedaan. 
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2.26.  Degene, die wegens kontributieschuld het lidmaatschap is opgezegd, kan niet opnieuw 

tot het lidmaatschap worden toegelaten dan nadat de door hem/haar op het tijdstip van 

beëindiging van het lidmaatschap aan de vereniging verschuldigde kontributie is 

aangezuiverd. 2.24. kan van toepassing zijn. 

2.27. Beschadiging door leden aan eigendommen van de vereniging of aan door  de  

vereniging  gehuurde goederen, moeten door hen worden vergoed. 

3. HET BESTUUR 

3.1. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, sekretaris, penningmeester en tenminste twee 

leden. Het bestuur dient uit een oneven aantal leden te bestaan. Het dagelijks bestuur 

bestaat uit: voorzitter, penningmeester en sekretaris of hun door het bestuur aan te wij- 

zen plaatsvervangers. Deze dienen lid te zijn van het bestuur. 

3.2. De bestuursleden worden in hun funktie voor de tijd van drie Jaar uit en door de 

stemgerechtigde leden gekozen. Zij treden jaarlijks af in de verhouding 2:2:1, met dien 

verstande dat jaarlijks slechts een lid van het dagelijks bestuur aftredend is. De 

bestuursleden moeten meerderjarig zijn. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, 

tenzij zij zich niet herkiesbaar stellen. 

3.3. Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden is hij verplicht dit voornemen 

minstens twee weken te voren aan het bestuur te melden. De waarneming van zijn 

funktie wordt door het bestuur aan een of meerdere andere bestuursleden opgedragen 

tot- dat in de vakature is voorzien. 

3.4. Treedt de voorzitter, de sekretaris of de penningmeester af, dan wel een meerderheid 

van het bestuur, dan dient het bestuur binnen een maand na het aftreden een 

Algemene Vergadering bijeen te roepen teneinde in de vakature te voorzien. 

3.5. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger 

had moeten aftreden. 

3.6. Het bestuur kan kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voordragen. 

3.7. Tot uiterlijk tien werkdagen voor de Algemene Vergadering waarin enige 

bestuursverkiezing gaat plaatsvinden hebben 10 stemgerechtigde leden het recht bij de 

sekretaris schriftelijk voor deze verkiezing een of meer kandidaten te stellen. 

3.8. Alleen kandidaten die worden voorgedragen als vermeldt in 3.6. en 3.7. zijn verkiesbaar. 

3.9. Het bestuur heeft de plicht de voor deze verkiezing kandidaat gestelde leden, uiterlijk 

zes dagen voor de Algemene Vergadering, schriftelijk ter kennis van de leden te 

brengen. 
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3.10. Het bestuur heeft de leiding van de vereniging en is belast met de handhaving van de 

statuten en het H.R. en alle vast te stellen regels en bepalingen. 

Het bestuur benoemt waar zij dit nodig acht of dit door het H.R. wordt verlangd, 

kommissies en wijst zonodig personen aan voor bepaalde funkties. 

Het bestuur bepaald de toegangsprijzen tot de wedstrijden. 

3.11. Het bestuur kan staande iedere Algemene Vergadering voorstellen doen, tenzij het H.R. 

of de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet. 

3.12. Het dagelijks bestuur behandelt die zaken die geen uitstel gedogen, almede die welke 

aan hen worden opgedragen. Alle besluiten van het dagelijks bestuur behoeven de 

bekrachtiging van de eerstvolgende bestuursvergadering. 

3.13. Het bestuur is rekening en verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering 

3.14. leder bestuurslid is aansprakelijk voor door hem eigenmachtig verrichte handelingen. 

3.15. Tot de werkkring van de voorzitter behoort o.m.: 

3.15.1. Het leiden van de vergaderingen en het regelen van de daar te verrichten  

 werkzaamheden. 

3.15.2. Het sluiten van de debatten, evenwel met de verplichting deze weer te openen 

 indien 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden dit wenst. 

3.15.3. Het als officieel vertegenwoordiger optreden namens de vereniging. 

3.15.4. Het op vergaderingen benomen van eventuele bureaus. 

3.15.5. Het uitoefenen van kontrole op de overige bestuursleden. 

3.15.6. Het bijwonen van vergaderingen van kommissies, indien hij dit nodig oordeelt. 

3.15.7. Het tekenen der notulen, na goedkeuring 

3.15.8. Het samen met de sekretaris ondertekenen van alle belangrijke bescheiden die 

    namens de vereniging worden verstuurd. 

3.15.9. Het tekenen van de overige stukken zo hij zulks nodig acht. 

 

3.16. Tot de werkkring van de sekretaris behoort o.m.: 

3.16.1. Het voeren van de korrespondentie van de vereniging, zoveel mogelijk in overleg 

 en steeds in naam van het bestuur. 

3.16.2. Het ondertekenen van alle stukken die van de vereniging uitgaan en het houden  

 van kopie hiervan. 

3.16.3. Het zorgdragen dat notulen worden gehouden van Algemene en bestuurs 

 vergaderingen. 

3.16.4. Het rondzenden van convocaties en het bijhouden van de ledenlijsten 

3.16.5. Het uitbrengen, namens het bestuur, van een jaarverslag aan de Algemene 

 vergadering. 

3.16.6. Het beheren en verantwoorden van het archief.  
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3.16.7. Publikatie van bestuursbesluiten. 

3.16.8.De verenigingswerkzaamheden welke hem door de Algemene Vergadering of het 

 bestuur worden opgedragen. 

3.17. Het bestuur bepaalt welke onder 3.15.8 genoemde bescheiden "belangrijk“ zijn. 

3.18. Tot de werkkring van de penningmeester behoort o.m.: 

3.18.1 Het nauwgezet boeken van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. 

3.18.2. Het beheren der gelden van de vereniging en het zorgdragen voor de inning van 

  alle de vereniging toekomende baten. 

 3.18.3. Het bijhouden van de ledenlijsten. 

 3.18.4. Het uitbrengen van een financieel jaarverslag aan de Algemene Vergadering. 

 3.18.5. Het in overleg met het bestuur samenstellen en indienen van een begroting van 

  ontvangsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar. 

 3.18.6. Het plaatsen van het kasgeld, dat een door het bestuur te bepalen bedrag niet te 

  boven mag gaan, en het plaatsen van overtollig kasgeld bij een door het bestuur 

  aangewezen bankinstelling. 

 3.18.7. Het aan ieder lid van het bestuur en de kaskommissie verstrekken van alle  

  gewenste inlichtingen omtrent het beheer en het ter inzage geven van alle  

  verdere gegevens, indien dit wordt verlangd. 

 3.18.8. Het handhaven van de bepalingen omtrent het geldelijk beheer zoals neergelegd 

  in de statuten en het H.R. 

3.19. Het bestuur benoemd uit haar midden een vice-voorzitter, een 2e penningmeester en 

een 2e sekretaris. Zij vervangen bij afwezigheid en hebben dan dezelfde rechten en 

verplichtingen als het H.R. voor degene die wordt vervangen voorschrijft. 

 

3.20. Onverminderd het bepaalde in 3.14. kan het bestuur aan zijn leden toestaan zich bij de 

vervulling van hun taak te laten bijstaan door bepaalde personen. Het betrokken bestuurslid 

draagt de verantwoordelijkheid voor het optreden van de aldus aangewezen persoon. 

 

3.21. Voor aldus aangewezen personen geldt dat zij lid dienen te zijn van de vereniging. Voor 

hen gelden tevens de verplichtingen die zijn opgelegd aan het bestuurslid dat zij bijstaan. 

 

4. KOMMISSIES 

4.1. Er zijn de volgende kommissies: 

a) de kaskommissie, 

b) de jeugdkommissie, 

c) kommissies ad-hoc, 

4.2. De kaskommissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervanqende leden, allen lid van 

de vereniging. Zij dienen meerderjarig te zijn en mogen geen deel uitmaken van het 

bestuur. De leden zijn slechts eenmaal herkiesbaar. De kaskommissie wordt jaarlijks 

door de algemene Vergadering benoemd. 
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4.3. Het is de taak van de kaskommissie, gedurende het verenigings- jaar, het beheer van de 

penningmeester na te gaan aan de hand van de in de laatste jaarlijkse Algemene 

Vergadering vastgestelde begroting. Zij dient tevens de balans met de winst- en verlies- 

rekening te kontroleren. Bij accoordbevinding dient de kaskommissie de winst- en 

verliesrekening te ondertekenen. 

4.4. In het geval de kaskommissie de kas of de boeken niet in orde bevindt, doet zij hiervan 

onmiddellijk mededeling aan het bestuur, dat alsdan verplicht is binnen twee weken een 

algemene Vergadering bijeen te roepen. 

4.5. De kaskommissie brengt op de jaarlijkse Algemene Vergadering een volledig verslag uit 

van al haar bevindingen gedurende het af- gelopen verenigingsjaar, met haar oordeel 

over het financiële beheer van de vereniging. 

4.6. De kaskommissie is bevoegd het bestuur, gevraagd of ongevraagd, voorstellen ter doen 

omtrent het financieel beleid. 

4.7. De kandidaatstelling voor de kaskommissie is onderworpen aan de bepalingen van 3.5., 

3.6., 3.7. en 3.9. H.R. 

4.8. De jeugdkommissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 10 leden. Zij dienen 

tenminste 18 jaar te zijn. De leden van de jeugdkommissie worden, op voordracht van 

de Jeugdkommissie, benoemd door het bestuur. 

De jeugdkommissie kiest uit haar midden een voorzitter, sekretaris/penningmeester 

alsmede een wedstrijdsekretaris. 

De voorzitter van de jeugdkommissie dient zich verkiesbaar te stellen als lid van het 

bestuur van de vereniging en zal hier de belangen van de jeugdafdeling behartigen. Ook 

de overige leden van de jeugdkommissie kunnen zich desgewenst laten verkiezen in het 

bestuur, zij het op eigen titel. 

4.9. De jeugdkommissie dient te zorgen voor een goede organisatie binnen de jeugdafdeling 

van SVS. De jeugdkommissie kan hierbij zelfstandig beslissingen nemen, is echter 

achteraf verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

4.10. Kosten voor trainers, zaalhuur, kunstgras e.d. komen voor rekening van de algemene 

middelen van SVS. De jeugdkommissie krijgt de beschikking over een eigen budget dat 

kan worden aangewend voor het organiseren van alternatieve aktiviteiten e.d. De 

jeugdkommissie is hierover verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

4.11. Zowel bestuur als Algemene Vergadering kunnen kommissies ad-hoc instellen, voor het 

vervullen van een bepaald aangewezen op- dracht. Zij moeten steeds uit een oneven 

aantal leden bestaan. Zij brengen rapport uit aan hun opdrachtgevers en worden geacht 

ontbonden te zijn door de vervulling van hun opdracht. 

 

 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.V.S.-VOETBAL 

 

 
8 

 

 

4.12. Aan het hoofd van een door het bestuur benoemde kommissie staat een bestuurslid. 

Een door de Algemene Vergadering benoemde kom- missie kiest een voorzitter uit haar 

midden. Zowel de door het bestuur als door de Algemene Verqadering benoemde 

kommissie kiezen uit hun midden een sekretaris. De sekretaris draagt zorg voor de 

administratie en verzorgt het eventueel uitbrengen van een schriftelijk rapport. Indien 

een rapport aan de Algemene Vergadering moet worden uitgébracht doet hij hiervan 

een week voorafgaande aan de Algemene Vergadering een afschrift aan de sekretaris 

van het bestuur toekomen. 

4.13. De leden van het dagelijks bestuur van de vereniging hebben het recht te allen tijde de 

vergadering van alle kommissies bij te wonen. Daartoe zijn alle kommissies verplicht de 

voorzitter op zijn verzoek onmiddellijk plaats en tijd van de samenkomst mede te delen. 

In de besluitvorming hebben de leden van het dagelijks- bestuur een adviserende stem. 

De kommissies kunnen ook leden van het bestuur uitnodigen een kommissie 

vergadering bij te wonen. 

4.14. Zonodig stelt het bestuur een maximum bedrag vast waarover de kommissie ter 

uitvoering van haar opdracht kan beschikken. Alsdan is de sekretaris van de commissie 

tevens haar penningmeester en als zodanig verantwoording verschuldigd aan het 

bestuur voor het door hm gevoerde financiële beheer. 

4.15. In tussentijdse vakatures voorziet het bestuur. 

5. Vergaderingen 

5.1. De vergaderingen worden verdeeld in: 

a) Algemene Vergadering, 

b) bestuursvergaderingen, 

c) andere vergaderingen (bv. kommissievergaderingen) 

5.2. De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats tussen 30 juni en 1 oktober. 

5.3. Algemene Vergaderingen vinden plaats: 

a) volgens besluiten van het bestuur, 

b) volgens art. 3.4. H.R., 

c) volgens art. 4.4. H.R., 

d) volgens art. 16 lid 6 van de statuten, 

5.4. Het  bestuur stelt voor elke Algemene Vergadering een agenda op. 

5.5. Bestuursvergaderingen hebben plaats: 

a) op verlangen van de voorzitter; 

b) op verzoek van tenminste twee van de overige bestuursleden; Aan de bestuursleden 

moet tijdig kennis worden gegeven van de te houden vergadering. Geldige 

besluiten kunnen slechts dan genomen worden als een meerderheid van het 

bestuur aanwezig is. Bestuurs- besluiten worden genomen met een gewone 
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meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen over zaken beslist de 

voorzitter, over personen het lot, tenzij het H.R. anders bepaald. 

5.6. Van alle in art. 5.1. genoemde vergaderingen wordt door de sekretaris aantekening 

gehouden van het besprokene. Na goedkering in de eerstvolgende vergadering worden 

de aldus goedgekeurde notulen ondertekend door voorzitter en sekretaris. 

5.7. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering tenzij in dit reglement anders 

is bepaald. 

Rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen of verenigingen, die begunstigers zijn, 

kunnen door middel van een gemachtigde/bestuurslid de vergadering bijwonen. 

Allen genoemd in art. 2.1. HR. kunnen deelnemen aan de beraadslagingen. Alleen 

stemgerechtigde leden of diegenen genoemd in art. 2.4. H.R. hebben recht van 

amendement, interpellatie of initiatief. 

5.8. De oproeping van de leden voor de Algemene Vergadering moet tenminste 21 dagen 

tevoren plaats vinden op een door het bestuur te bepalen wijze. 

5.9. Stemgerechtigde leden moeten hun eventuele voorstellen en/of interpellaties 

temminste 10 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering schriftelijk bij het 

bestuur indienen. Het bestuur heeft de plicht deze voorstellen en/of interpellaties 

uiterlijk drie dagen voor de Algemene Vergadering ter kennis te brengen van de leden. 

5.10. Een door een stemgerechtigd lid, staande de vergadering, ingediend voorstel of een 

motie kan slechts in behandeling worden genomen indien twee andere stemgerechtigde 

leden het voorstel of de motie mede ondertekenen. Uitzondering hierop is het bepaalde 

in art. 5.14. H.R. 

5.11. Staande de vergadering kan ieder stemgerechtigd lid op een ingevolge art. 5.9 en 5.10 

H.R. evenals op bestuursvoorstellen art. 5.11. H.R. amendementen indienen mits deze 

mede worden ondertekend door een ander stemgerechtigd lid en niet met het beginsel 

van het voorstel in strijd. 

5.12. Leden kunnen slechts aan de beraadslagingen deelnemen indien zij de presentielijst 

hebben ondertekend. De presentielijst wordt door de sekretaris bijgehouden. Leden die 

te laat binnenkomen, staande de vergadering, kunnen tussen de behandeling van twee 

agendapunten in de presentielijst tekenen. 

5.13. De voorzitter of zijn plaatsvervanger is belast met de leiding van de vergadering en het 

handhaven van de orde. 

Niemand mag het woord voeren dan nadat hij dit vooraf aan de voorzitter verzocht en 

vervolgens verkregen heeft. De voorzitter verleent het woord in volgorde waarin hem 

dat is gevraagd. Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt of 

onparlementaire taal bezigt, brengt de voorzitter hem zulks onder de aandacht en roept 

hem tot orde. Gaat de spreker hiermee voort dan kan de voorzitter hem het woord 

ontnemen. Leden, die zich naar het oordeel van de voorzitter wanordelijk gedragen 
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worden door de voorzitter tot de orde geroepen en, indien zij daaraan geen gehoor 

geven, uit de vergadering verwijderd. 

5.14. Indien de voorzitter oordeelt dat een onderwerp voldoende is besproken sluit hij de 

beraadslaging tenzij de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden zich 

hiertegen op voorstel van een hunner verzet. 

Over een dergelijk ordevoorstel wordt direkt en zonder beraadslaging gestemd. Nadat 

de beraadslaging over een voorstel of een motie is gesloten wordt tot de stemming 

overgegaan, tenzij de vergadering zich zonder hoofdelijke stemming met het voorstel of 

motie kan verenigen. Dit kan uitsluitend in geval van zaken. 

6. STEMMINGEN 

6.1. De voorzitter benoemd voor de duur van iedere Algemene Vergadering een stembureau 

bestaande uit drie stemgerechtigde leden. Kandidaten voor een funktie kunnen tijdens 

de betreffende stemming geen deel uitmaken van het stembureau. 

6.2. Over personen wordt schriftelijk met gesloten briefjes gestemd, over zaken wordt 

mondeling gestemd, tenzij het bestuur of de meerderheid van de aanwezige 

stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming nodig acht, of de voorzitter een 

stemming bij zitten of opstaan voldoende acht. 

6.3. Het in art. 6.2. H.R. vermelde betreffende personen geldt bij stemmingen tijdens 

vergaderingen. De Algemene Vergadering kan echter besluiten dat over zaken buiten de 

vergadering wordt gestemd op een wijze door het bestuur te bepalen, welke wijze het 

geheim der stemming moet bewaren. 

6.4. Van onwaarde zip: 

a) blanko-stemmen en -stembriefjes; 

b) ondertekende stembriefjes, 

c) onleesbare stembriefjes, 

d) stembriefjes waarop de naam voorkomt van een persoon die niet verkiesbaar is  

gesteld, 

e) stembriefjes waarop de naam van een kandidaat niet duidelijk voorkomt, 

f) stembriefjes die meer namen bevatten dan de te verkiezen personen, 

g) stembriefjes die geen duidelijke mening geven over de in stemming gebrachte 

voorstellen, 

h) stembriefjes welke meer bevatten dan de duidelijke aanwijzing welke persoon of 

welke zaak bedoeld wordt, 

6.5. Het stembureau beslist bij meerderheid van stemmen over de onwaarde van de 

stembriefjes. 

6.6. Stemmen en stembriefjes van onwaarde worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

6.7. Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij enkelvoudige meerderheid 

van stemmen, met uitzondering van die gevallen waarin de statuten of het H.R. iets 

anders voorschrijven. 
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Onder enkelvoudige meerderheid wordt in dit reglement verstaan de helft van het 

aantal geldig uitgebrachte stemmen plus 1 stem, terwijl bij een oneven aantal 

uitgebrachte stemmen, het eerste gehele getal boven de helft als de enkelvoudige 

meerderheid geldt. 

6.8. Wanneer het aantal personen waarop gestemd wordt volgens de bepalingen van dit 

regiment gelijk is aan het aantal te vervullen plaatsen dan zijn deze zonder stemming 

verkozen. 

6.9. Bij verkiezingen over personen worden er zovele verkiezingen gehouden als er funkties 

te vervullen zijn. 

6.10. Bij staking van stemmen over personen wordt het betreffende agendapunt  op de 

eerstvolgende Algemene of komissieverqadering opnieuw aan de orde gesteld. 

6.11. Bij staking van stemmen in bestuurs- en andere vergaderingen over zaken beslissen de 

respektievelijke voorzitters. 

6.12. Over elk voorstel, hetzelfde voorstel betreffende, wordt naar de volgorde van indiening 

gestemd, tenzij de voorzitter van mening is dat een later ingediend voorstel van verdere 

strekking is dan een vorig, in welk geval dat eerst in stemming komt. 

6.13. Amendementen op een voorstel ingediend worden voor dit voorstel in stemming 

gebracht, waarbij geldt dat het meest verstrekkende het eerst aan de orde komt. 

7. HET ORGAAN 

7.1. Indien dit mogelijk is, dit wordt ter beoordeling van het bestuur overgelaten, geeft de 

vereniging een clubblad uit. Dit clubblad, dat op geregelde tijden dient te worden 

uitgegeven, wordt gratis aan de leden ter beschikking gesteld. Verdere verspreiding 

buiten de vereniging wordt door het bestuur geregeld. Voor deze extra verspreiding 

wordt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een bedrag vastgesteld. 

7.2. In het orgaan zullen in ieder geval worden opgenomen alle bestuursbesluiten waarvan 

de openbaarmaking voor de toepassing van de statuten en H.R. wenselijk en nodig is en 

voor zover het bestuur dit nodig oordeelt. 

7.3. Het bestuur heeft het recht een redaktiekommissie te benomen. De redaktie 

funktioneert als ad-hoc kommissie voor dit H.R. 

Het bestuur kan besluiten ten aanzien van deze ad-hoc kommissie art. 4.12. H.R. met 

betrekking tot het voorzitterschap te laten vervallen en een ander lid, niet zijnde een 

bestuurslid, te belasten met het voorzitterschap. 

8. WEDSTRIJDEN 

8.1. De wedstrijden worden door het bestuur geregeld. Het bestuur kan deze taak echter 

delegeren aan personen die voldoen aan de eisen gesteld in de statuten en H.R. 
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8.2. Voor elk elftal wordt door het bestuur een aanvoerder en een reserve aanvoerder 

aangewezen. 

8.3. Tijdens wedstrijden en oefeningen zijn de leden gehoorzaamheid verschuldigd aan hun 

aanvoerder en eventueel aan de elftalleider en/of oefenmeester. Dit overigens onverlet 

het gestelde in art.9.1. H.R. 

8.4. De aanvoerder heeft het volle gezag op het veld. Hij is verantwoording verschuldigd aan 

het bestuur. 

8.5. De aanvoerder is gerechtigd spelers wegens wangedrag of ongehoorzaamheid aan zijn 

bevelen of die van de elftalleider en/of oefen- meester van het veld te verwijderen. 

8.6. De aanvoerder is verplicht direkt na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier, 

volledig en duidelijk ingevuld volgens de geldende voorschriften, aan de sekretaris of 

een ander hiervoor door het bestuur aangewezen bestuurslid te overhandigen. 

8.7. Bij afwezigheid van de aanvoerder treedt de reserve aanvoerder in alle rechten en 

plichten van de aanvoerder. Zijn bij een wed- strijd aanvoerder en reserveaanvoerder 

afwezig dan kiest het elftal zich voor de te spelen wedstrijd een aanvoerder, 

overeenkomstig het verlangen van de meerderheid van de spelers. 

8.8. Aan elk der spelers aangewezen om te spelen in enige wedstrijd wordt een convocatie 

gezonden door de sekretaris of een daarmee belast bestuurslid. Zo mogelijk moeten 

deze convocaties drie dagen voor de te spelen wedstrijd worden verzonden. 

8.9. Indien een speler verhinderd is moet hij hiervan onmiddellijk kennis geven aan de 

sekretaris of een daartoe aangewezen bestuurslid, of door bemiddeling van de 

aanvoerder. 

8.10.  Indien bij verhindering hiervan geen bericht wordt gegeven zoals bepaald in art. 8.9. 

H.R. kan het bestuur gehoord de aanvoerder, besluiten tot een schorsing van maximaal 

drie wedstrijden. 

8.11. Alle prijzen voor de vereniging behaald, worden eigendom van de vereniging, tenzij het 

bestuur anders bepaalt. De prijzen zullen worden bewaard op een door het bestuur aan 

te wijzen plaats. 

8.12. Introduktie van niet-leden wordt geregeld door het bestuur. 

9. SLOTBEPALINGEN 

9.1. Door het toetreden als lid van de vereniging verklaart ieder bekend te zijn en zich te 

onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en alle 

verder wettig vastgelegde regels en bepalingen. 

9.2. Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk regiment te kennen.  
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9.3. In alle gevallen waarin het H.R. niet voorziet beslist het bestuur. Het bestuur doet van 

zulk een beslissing mededeling op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

9.4. Aan het bestuur is de uitlegging van de statuten en het H.R. opgedragen. 

9.5. Wijziging van het H.R. kan alleen geschieden door de Algemene Vergadering met 

tenminste 2/3 der uitgébrachte geldige stemmen. Voorstellen tot wijziging moeten ten 

minste twee weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk aan de stemgerechtigde 

leden worden medegedeeld. 

9.6. Ontbinding van de vereniging heeft plaats met in acht neming van art. 20 van de 

statuten. 

9.7. Alle formaliteiten en vereisten, in de statuten en het H.R. voor bepaalde handelingen, 

besluiten en vergadering vastgesteld, zijn op straffe van nietigheid der handelingen, 

besluiten en vergaderingen voorgeschreven. 

9.8. Dit reglement kan worden aangehaald met de letters H.R. 

9.9. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der aanneming 

door de bevoegde Algemene Vergadering. 


