
Voetbalvereniging Sparta’18 Sevenum 
 
Huishoudelijk Regelement behorend bij de Statuten van Sparta’18. 
 
Artikel 1 
Leden 
De vereniging bestaat uit Senioren (heren en dames), Heren35+, Dames30+, 
Veteranen, Jeugd, Vrijwilligers en Ereleden. (onder vrijwilligers vallen 
bestuursleden/commissieleden/scheidsrechters/trainers/leiders/vlaggers /en anderen 
die zich op enigerlei wijze inzetten voor de vereniging). 
 
Artikel 2 
Aanmelden als lid 
Zij die lid willen worden, geven zich daartoe uitsluitend op via het hiervoor 
beschikbare formulier op de website van de club en verlenen de club toestemming 
om jaarlijks contributie te innen. Het is mogelijk om voorafgaand aan een definitieve 
aanmelding eerst 4 keer aan een gratis proeftrainingen deel te nemen. Er staat een 
apart formulier op de website voor aanmelding voor proeftrainingen. 
Ook vrijwilligers (leiders/trainers of andere vrijwilligers) dienen zich altijd middels het 
hiervoor beschikbare formulier op de website aan te melden. 
 
Artikel 3 
Adresverandering 
Alle leden zijn verplicht bij verandering van hun gegevens dit zo spoedig mogelijk 
door te geven via secretaris@sparta18.nl. 
 
Artikel 4 
Straffen 

a) Evenals bij royement kan het lid bij een schorsing voor een periode langer dan 
een maand in beroep gaan en wel op soortgelijke wijze als vermeld in de 
Statuten. 

b) Een trainer of elftalleider is bevoegd een speler uit te sluiten voor één 
wedstrijd en/of training. Voor meerdere wedstrijden en/of trainingen is overleg 
met het bestuur vereist. De speler heeft het recht tegen deze uitsluiting 
schriftelijk in beroep te gaan bij het bestuur, zulks binnen één week na 
mededeling van deze uitsluiting. 

 
Artikel 5 
Het bestuur 
5.1 Het bestuur bestaat uit minimaal 7 doch wenselijk 9 personen. Naast het 
dagelijks bestuur van drie personen zijn mensen vertegenwoordigd vanuit de 
senioren-, jeugd- en damesafdeling, een lid van de technische commissie en een lid 
van de sportparkcommissie. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met de leiding van zaken, de 
vereniging betreffend. 
5.2 Leden van het bestuur kunnen alleen zijn zij die op de dag van hun verkiezing 
meerderjarig zijn en in het volle genot van hun burgerlijke rechten zijn.  
5.3 In een tussentijds ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk door de 
algemene ledenvergadering voorzien. 



5.4 De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of afwezigheid wordt bij 
bestuursbesluit geregeld. 
 
Artikel 6 
Dagelijks Bestuur 
6.1 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de 
vereniging. 
6.2 Het dagelijks bestuur neemt besluiten welke niet tot de gewone 
bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld en doet van de genomen besluiten 
mededeling op de eerstvolgende bestuursvergadering. 
6.3 Het dagelijks bestuur is gerechtigd tot het bijwonen van vergaderingen van een 
commissie. 
 
Artikel 7 
Taak Voorzitter 
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt 
zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere 
regelingen en bepalingen. 
Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit nodig acht, kan hij 
bepalen dat uitgaande stukken, welke zijn handtekening normaal niet behoeven, 
door hem medeondertekend worden. 
Hij leidt de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering. 
 
Artikel 8 
Taak Secretaris 
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan 
anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de algemene 
vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem 
ondertekend. Hij is verplicht van officiële stukken afschriften te houden. 
Op de algemene ledenvergadering brengt hij het jaarverslag uit.  
Hij houdt een ledenlijst bij en het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. 
 
Artikel 9 
Taak Penningmeester 
9.1 De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Voor zijn beheer 
is hij persoonlijk aansprakelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en 
bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en 
schulden van de vereniging kunnen worden gekend. 
9.2 Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan, dan tegen 
behoorlijke kwitantie. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende 
uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen 
regels. 
Op de Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens 
dient hij een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar in. 
9.3 De penningmeester is gehouden aan het bestuur inzage te geven van de kas en 
alle boeken en bescheiden en ook overige inlichtingen te verstrekken welke het 
bestuur van hem, ter zake zijn beheer, mocht verlangen. 
 
Artikel 10 
De Commissies 



Algemeen 
Alle commissies hebben in beginsel een adviserende taak. Na goedkeuring der 
adviezen door het bestuur kunnen de commissies ook met de uitvoering belast 
worden. De commissies werken aan de hand van een taakomschrijving die door het 
bestuur is goedgekeurd. 
10.1 Er zijn de volgende commissies: 
- Financiële commissie: bestaande uit de penningmeester van het algemeen bestuur. 
Zij stellen de begroting samen en bewaken de financiële positie van de vereniging. 
- Kantinecommissie: zij draagt zorg voor een goed lopende exploitatie van de 
verenigingskantine. 
- Activiteitencommissie: het organiseren of mede-organiseren van activiteiten en 
festiviteiten. 
- Terrein- en materialencommissie: het in goede staat houden van gebouw en terrein, 
en materialen van de vereniging. 
- Reclamecommissie: sponsoring, reclameborden en shirts. 
- Kascommissie: zie artikel 17 lid 3 der Statuten. 
- Commissie Vrijwilligersbeleid: zij draagt zorg voor een taakbesteding door allen die 
geen vrijwilliger zijn. 
10.2 Andere commissies kunnen door het bestuur worden ingesteld. 
10.3 Alle commissies worden voor de tijd die het bestuur daarvoor nodig acht, 
benoemd, met uitzondering van de kascommissie. 
 
Artikel 11 
Vergaderingen 
11.1 De bijeenroeping van de Algemene Leden vergadering in een plaatselijk 
weekblad wordt gelijkgesteld met een schriftelijke kennisgeving. Deze bijeenroeping 
vermeldt de plaats, datum, het tijdstip van de vergadering. De vergadering heeft het 
recht van initiatief, amendement en interpellatie. Indien er een vacature in het 
bestuur is, vermeldt de oproep – indien mogelijk – de kandidaat. De agenda met 
toelichting is ter inzage in de kantine vanaf de dag van de bijeenroeping. 
Kandidaten kunnen ook door tenminste drie stemgerechtigde leden worden gesteld, 
mits aan de secretaris hiervan uiterlijk vier dagen voor de algemene vergadering 
schriftelijk is kennis gegeven. Hierbij dient een schriftelijke verklaring van de 
kandidaat te worden ingesloten dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. 
Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, is een kandidaat 
gekozen als er geen stemming wordt verlangd. Een verzoek tot stemming moet 
worden gesteund door minstens een-derde van het aantal aanwezige leden. 
 
Artikel 12 
Bestuursvergaderingen 
12.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden: 
a) op voorstel van de voorzitter; 
b) op voorstel van de meerderheid van het bestuur. 
12.2 Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de 
meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 
12.3 Punten 12.1 en 12.2 hebben betrekking op het hoofdbestuur, dagelijks bestuur  
 
 
 
 



Artikel 13 
Stembureau 
De voorzitter benoemt drie leden als stemopnemers, die er zich van hebben te 
overtuigen dat het aantal stemmen gelijk is aan dat van de aanwezige 
stemgerechtigde leden en die de stemmen tellen en de uitslag van de stemming 
bekend maken. 
 
Artikel 14 
Benoeming en besluiten 
Bij stemmingen over personen heeft een persoon de meerderheid indien hij meer 
geldige stemmen op zich heeft verenigd dan enig ander. 
 
Artikel 15 
Clubkleuren 
De kleuren van de vereniging zijn: rood, wit en zwart.  
De kleding van de spelers bestaat uit: rood-wit shirt verticaal gestreept, zwarte broek, 
rode kousen. 
Alle leden die aan wedstrijden deelnemen zijn – met uitzondering van de 
doelverdediger- verplicht het clubkostuum te dragen. 
 
Artikel 16 
Leiders 
Bij wedstrijden zal ieder elftal vergezeld worden door een leider. De leider zorgt 
ervoor dat de spelers zich ordelijk gedragen en hij houdt toezicht in de kleedlokalen. 
Indien het gedrag van de speler hem daartoe aanleiding geeft, rapporteert de leider 
dit aan het bestuur. De leden hebben zich aan zijn wenken en raadgevingen te 
houden. 
 
Artikel 17 
Geldboeten 
Een lid – bekend met de boete van een strafzaak – dient deze geldboete zo spoedig 
mogelijk te voldoen. Indien een boete te lang open staat, kan het bestuur beslissen 
dat het betreffende lid niet eerder mag spelen dan dat hij de boete heeft voldaan. 
 
Artikel 18 
Vergoeding van schade 
Ieder lid dat moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan het materiaal enz. 
van de vereniging, is verplicht de aangerichte schade te vergoeden en wel uiterlijk 
één maand nadat hem schriftelijk kennis is gegeven van het bedrag van de schade. 
 
Artikel 19 
Aansprakelijkheid 
De vereniging is niet aansprakelijk voor de ontvreemding of het wegraken van 
eigendommen van leden of derden. 
 
Artikel 20 
Onderwerping 
Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en het huishoudelijk reglement 
alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en 
bepalingen te kennen en zich door zijn toetreding daaraan te zullen onderwerpen. 



 
Artikel 21 
Statuten en huishoudelijk reglement 
De statuten en het huishoudelijk reglement staan voor ieder lid ter inzage op de 
website. 
 
Artikel 22 
Toepassing huishoudelijk reglement 
Het hoofdbestuur is belast met de uitlegging van het huishoudelijk reglement en 
beslist in alle gevallen waarin artikel 1 t/m 24 van dit huishoudelijk reglement niet 
voorzien. 
 
Artikel 23 
Inwerkingtreding 
Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd en aangenomen door de Algemene 
Ledenvergadering op maandag 3 september 2018 en treedt vanaf die datum in 
werking. 
 
 


