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Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1. De Vereniging genaamd T.S.V. Theole, hierna te noemen "de Vereniging" is bij 
notariële akte opgericht op 16 juni 1912 en is gevestigd te Tiel. 

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 6 mei 2016. 

 

Artikel 2 – Leden en Begunstigers 

Het statuut van de Vereniging onderscheidt enkel leden en begunstigers, die 
door het Bestuur tot de Vereniging zijn toegelaten. 

De leden van de Vereniging bestaan uit: 

Spelende leden, Niet spelende leden, Leden van Verdienste en Ereleden. 

De Vereniging deelt de Spelende leden in volgens de door de KNVB vastgestelde 
categorieën en voegt daar aan toe de categorie 'veteranen', 

1. F, E en D pupillen 

2. C, B en A junioren 

3. Senioren 

4. Veteranen 

Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt 
voor de eerste januari van het jaar waarin een nieuwe competitie van start gaat. 
Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt 
voor de eerste januari van het jaar waarin een nieuwe competitie van start gaat. 
Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder die uitkomen in KNVB 
competitieverband. 

Veteranen zijn leden 35 jaar en ouder die wedstrijden spelen en trainen buiten 
KNVB competitieverband. 

Niet-spelend leden zijn leden die door omstandigheden het hele seizoen niet 
kunnen voetballen (bijv. door blessure, werk, etc.), vrijwilligers en kaderleden 
(zoals bijv. trainers, leiders, grensrechters, bestuursleden en 
jeugdcommissieleden), die volgens de K.N.V.B. en statutair verplicht (artikel 4 lid 
2b) uit hoofde van hun functie binnen de Vereniging lid dienen te zijn van de 
K.N.V.B. 
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Artikel 3 – Onderscheidingen en jubilarissen 

1. Leden van de Vereniging die zich jegens de Vereniging langdurend en 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kunnen op voordracht van het Bestuur 
door de Algemene Vergadering met ten minste 4/5 van de geldig uitgebrachte 
stemmen worden benoemd tot lid van verdienste dan wel erelid.  
De criteria zijn de zelfde, met dien verstande dat het niveau van erelid hoger is 
en deze ten minste negen jaar bestuurslid is geweest. Op de leden van 
verdienste en ereleden rusten alle rechten en verplichtingen van gewone leden. 
Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van 
contributie. 

2. Leden van de Vereniging die 25 jaar onafgebroken lid zijn, worden op de 
Algemene Vergadering onderscheiden. Op alle 25-jarige jubilarissen rusten alle 
rechten en verplichtingen van gewone leden. 

3. Leden van de Vereniging die 40 jaar onafgebroken lid zijn worden, met een 
frequentie van aansluitend en onafgebroken 10 jaar (40 jaar, 50 jaar en verder) 
op de Algemene Vergadering op passende wijze onderscheiden. Op al deze 
jubilarissen, die 40 jaar of langer onafgebroken lid zijn, rusten alle rechten en 
verplichtingen van gewone leden. 

 

Artikel 4 - Het lidmaatschap 

1. Aanmelding als lid bij de Vereniging geschiedt door invulling, dagtekening en 
ondertekening van een door de Ledenadministratie te verstrekken 
aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, 
voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, kopie 
legitimatiebewijs, e-mail adres, pasfoto, alsmede de vereniging(en) waarvoor het 
kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld (archivering op basis van wet op 
bescherming persoonsgegevens). Voor juniorleden en pupillen dient het formulier 
mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het Bestuur 
kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke 
bewijzen worden gestaafd. 

2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar erop volgend. 

3. Opzeggen van aanmelding/lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden 
tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzegtermijn van één 
maand. Opzeggen dient schriftelijk per brief of e-mail bij de Ledenadministratie 
te gebeuren en gaat pas in nadat de ontvangst van de opzegging schriftelijk of 
per e-mail is bevestigd. 

Echter, onder verwijzing naar de statuten, kan het lidmaatschap onmiddellijk 
worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
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Artikel 5 – Spelerspas 

Alle voetbalverenigingen, aangesloten bij de KNVB, zijn verplicht om te werken 
met een spelerspas. Dit geldt voor elk spelend lid van 11 jaar en ouder. Voor 
leden onder de 16 jaar is ook een handtekening van ouder/voogd nodig. Bij 
beëindiging van het lidmaatschap wordt, na inlevering van het mutatieformulier, 
de spelerspas nog drie jaar bewaard in de ledenadministratie. 

 

Artikel 6 - Rechten en plichten van leden 

Buiten de verplichtingen, hebben alle leden rechten en plichten. Deze rechten en 
plichten worden in het vervolg van dit reglement nader uiteen gezet. 

1. Bij toetreding als lid hebben zij op aanvraag het recht een exemplaar van de 
Statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen of kunnen zij kennis 
nemen van de elektronische versie van deze documenten op www.theole.nl. 

2. Op website van de Vereniging vinden leden een Wegwijzer waarin belangrijke 
informatie wordt gegeven dat elk nieuw lid dient te weten 

3. T.S.V. Theole hecht veel waarde aan goed gedrag. Hiervoor is het “Handvest 
waarden en normen” opgesteld. Dit handvest maakt deel uit van dit 
huishoudelijk reglement. Alle leden en functionarissen van T.S.V. Theole dienen 
zich te houden aan het vastgelegde in dit handvest. 

4. Spelende Leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en 
wedstrijden. Indien er geen elftal beschikbaar is, bestaat de mogelijkheid om 
alleen trainend lid te zijn totdat er een elftal beschikbaar komt. De categorie 
"alleen trainend lid" heeft enkel het recht deel te nemen aan trainingen. 

5. Leden van 16 jaar en ouder en ouders van leden jonger dan 16 jaar die als 
vrijwilliger van Theole geregistreerd staan hebben het recht om deel te nemen 
aan debatten en stemmingen in de Algemene Vergaderingen in 
overeenstemming met wat statutair is vastgelegd. 

6. Leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, 
voor zover door het Bestuur of K.N.V.B. niet anders is bepaald. 

7. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het Bestuur in 
te dienen. Het Bestuur is gehouden deze binnen vier weken te behandelen of te 
onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het 
resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid 
dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

8. Leden hebben de plicht het Bestuur schriftelijk in kennis te stellen van de 
verandering van hun adres. 

9. Leden hebben de plicht tot betaling van de contributie vóór de, in de 
Procedure Contributiebetaling, gestelde datum. 
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10. Leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de Vereniging, 
alsmede van de door het Bestuur of door het Bestuur aangewezen commissies 
gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B. 

11. Leden hebben de plicht bij incidenten welke strafrechtelijk of juridische 
gevolgen kunnen hebben voor de Vereniging of betrokken leden, het Bestuur 
hiervan binnen 24 uur mondeling of schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij twijfel 
of er wel of geen gevolgen voor de Vereniging zijn of wanneer het lid anoniem 
wenst te blijven, dient het betrokken lid advies te vragen aan door het Bestuur 
aangewezen vertrouwenspersonen (m + v). Deze vertrouwenspersonen worden 
door het Bestuur bekend gemaakt op de website van de Vereniging 
www.theole.nl of wordt op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht. 

 

Artikel 7 - Hoogte contributie en contributiebetaling 

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

1. De hoogte van de contributie voor leden wordt vastgesteld in de Algemene 
Vergadering. Voor junioren en pupillen geldt per leeftijdscategorie een 
bijpassende contributiehoogte. Voor de bepaling van de leeftijdscategorie wordt 
de KNVB methode gehanteerd, waarbij onder meer de leeftijd op 31 december 
van een jaar bepalend is voor de leeftijdscategorie voor het komende 
verenigingsjaar. Kaderleden zijn verplicht zich als Niet-spelend lid aan te melden. 

De contributietarieven voor alle categorieën spelende leden, niet spelende leden 

en begunstigers worden bij aanvang van het seizoen gepubliceerd op de website 

van de Vereniging of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht.  

2. Ten behoeve van het innen van de contributie is door het Bestuur van T.S.V. 
Theole de “Procedure Contributiebetaling” opgesteld. In deze procedure is 
vastgelegd hoe en wanneer de verschuldigde contributie wordt geïnd en welke 
maatregelen worden genomen bij uitblijven van contributiebetaling. De 
“Procedure Contributiebetaling” maakt deel uit van dit huishoudelijk reglement.  

3. Bij opzegging of vertrek binnen een verenigingsjaar vindt geen restitutie van 
(of een deel van) de contributie plaats en geldt tevens lid 3 van artikel 4. Het 
Bestuur kan hier eventueel een uitzondering maken maar het betreffende lid is te 
allen tijde echter een bedrag van € 50,00 verschuldigd i.v.m. KNVB- 
bondscontributie en administratiekosten. T.S.V. Theole zal na het voldoen van de 
€ 50,00 vervolgens meewerken aan de overschrijving van het betreffende lid 
naar een andere vereniging, binnen de daarvoor bij de KNVB geldende regels. 

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

5. Ieder 3e, 4e etc. jeugdlid per gezin krijgt korting op de contributie. De hoogte 
van de korting wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
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6. Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden met afgifte van een automatische 
incasso. Nieuwe leden betalen lidmaatschap vanaf de maand waarin het 
lidmaatschap effectief is. Pro rato zal de contributie van lidmaatschap worden 
berekend en geïnd via automatische incasso 

7. Leden die door omstandigheden niet in staat zijn aan de contributie 
verplichting te voldoen, kunnen bij het Bestuur van T.S.V. Theole een 
betalingsregeling aanvragen.  

8. Voor leden die de contributie niet hebben betaald binnen de, in de “Procedure 
Contributiebetaling”, gestelde termijn geldt aansluitend een speelverbod 
(onmiddellijke uitsluiting van het spelen van wedstrijden, trainen en inname 
spelerspas) totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 
 
9. In bijzondere gevallen kan door het Bestuur ontheffing worden verleend van 
artikel 8 lid 3. Hiervoor kunnen leden een mondeling of schriftelijk verzoek 
(bijvoorbeeld per e-mail) indienen (via een van de leden van het Bestuur) bij de 
Secretaris. 

10. Niet spelende leden, die een kaderfunctie verrichten en uit hoofde van hun 
functie lid dienen te zijn van de K.N.V.B., kunnen vrijstelling van contributie 
aanvragen bij het Bestuur. 

11. Het Bestuur kan tevens beslissen of een vordering aangaande de 
betalingsverplichting in handen van een incassobureau wordt gegeven. 

 

Artikel 8 - Straffen 

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is 
met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van 
de Vereniging, of waardoor de belangen van de Vereniging worden geschaad. 

2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder 
begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, kunnen op de leden worden 
verhaald. Indien een team een boete krijgt opgelegd door de tuchtcommissie van 
de K.N.V.B. kunnen deze op het team worden verhaald. Het Bestuur heeft de 
mogelijkheid - echter bij hoge uitzondering - van deze regel af te wijken. 

3. Boetes die door de K.N.V.B. worden opgelegd nadat een speler een gele of 
rode kaart heeft gekregen zullen, zowel bij de junioren als de senioren, via het 
Secretariaat en/of leider aan de betreffende speler worden doorbelast. Bij 
uitblijven van betaling zal de spelerspas worden ingenomen en kan de speler niet 
meer aan activiteiten van de Vereniging deelnemen.  

4. Het Bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en 
wederhoor, los van een eventuele straf welke aan een speler, grensrechter, 
begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van 
de K.N.V.B. wordt afgedaan, straffen vanuit de Vereniging op te leggen.  
 
5. Het Bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en 
wederhoor, voor wangedrag dat niet door de KNVB is gesanctioneerd straffen 
vanuit de Vereniging op te leggen. 
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6. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 3 en 4, kunnen de volgende 
straffen worden opgelegd, zoals in de statuten van de Vereniging zijn 
vastgesteld: 

a. berisping; 
 
b. schorsing; 
 
c. royement; 
 
d. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, 
hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden; 
 
e. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor 
een in de straf genoemde termijn uit te oefenen; 
 
f. geldboete.  

g. sportparkverbod 
 
h. taakstraf. 

7. Ter uitvoering van lid 4. en lid 5. van dit artikel kent de Vereniging een 
Tuchtreglement. Daar waar het Bestuur het in het belang van de Vereniging acht 
dat de tuchtcommissie een uitspraak doet en/of (ook) een sanctie oplegt is dit 
Tuchtreglement van toepassing. 
 
Bestuur en Vereniging verwachten met dit tuchtreglement een wezenlijke 
bijdrage te leveren om wangedrag op en rondom de voetbalvelden te voorkomen 
en terug te dringen. Cruciaal hierin is de rol van elk lid van T.S.V. Theole. Van 
belang hierbij is verder een goede communicatie en een goed draagvlak onder 
alle geledingen binnen de Verenigingen voor de “normen en waarden” die T.S.V. 
Theole als Vereniging belangrijk vindt en onder andere zijn vastgelegd in het 
handvest Normen en Waarden” 
 

Artikel 9 - Clubkleuren 

Het sporttenue van de Vereniging bestaat uit: 

a. shirt: geel zwart gestreept (verticaal) 

b. broek: zwart 

c. kousen: zwart 

Kleding: 

T.S.V. Theole kent een kledingreglement, welk te vinden is op de website van de 
Vereniging.  
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Artikel 10 - Het algemeen Bestuur 

1. Het algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, 
en algemeen bestuursleden die aanspreekpunt zijn voor de verschillende 
commissies van de Vereniging. 

2. Onder het Bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de 
statuten, al datgene dat in de Taak- en Functiebeschrijving van het Bestuur en 
de afzonderlijke leden is opgenomen. Deze Taak en Functiebeschrijvingen liggen 
ter inzage bij de secretaris en zijn verder te vinden op de website van de 
Vereniging. 

3. Het algemeen Bestuur vergadert volgens een vooraf vastgesteld rooster. 
Daarenboven vergadert het Bestuur zo dikwijls als de Voorzitter of ten minste 
drie leden van het Bestuur zulks wensen.  

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de 
vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op 
verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over 
zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van 
geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen 
staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over 
personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de 
personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich 
hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij 
de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. 

6. Voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen 
hebben de voorzitter, penningmeester en secretaris elk een individuele 
tekenbevoegdheid tot € 200 tot een maximum van € 1.000 per kalendermaand. 
Voor bedragen boven € 200 tot en met € 1.000 zijn ten minste twee 
handtekeningen nodig van voorzitter, secretaris of penningmeester. Voor het 
aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen boven  
€ 1.000 dient een bestuursbesluit te worden genomen, waarna ten minste twee 
handtekeningen nodig zijn van voorzitter, secretaris of penningmeester.  
 
Voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen 
boven € 100.000 dient vooraf goedkeuring te worden verkregen van de 
Algemene Vergadering. 
 
 

Artikel 11 - Het dagelijks bestuur 

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks 
Bestuur. 

Het dagelijks Bestuur neemt alle beslissingen welke niet uitgesteld kunnen 
worden tot een gewone bestuursvergadering. Het dagelijks Bestuur deelt zijn 
besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 
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2. Tot de taken van het dagelijks Bestuur valt verder al datgene dat in de 
functie- en taakomschrijving van het dagelijks Bestuur en haar afzonderlijke 
leden is opgenomen. Deze functie-  en taakomschrijvingen worden gepubliceerd 
op de website van de Vereniging. 

 

Artikel 12 - Bestuursverkiezing 

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af en kan zich 
beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn. 

2. Bestuursleden zijn tweemaal herkiesbaar. De algemene vergadering heeft het 
recht om de maximale zittingstermijn van bestuursleden te verlengen. 

3. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het Bestuur 
gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de 
jaarlijkse Algemene Vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In 
deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door 
stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding 
van de daaraan verbonden procedure. 

4. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de 
secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste drie 
stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende 
bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder 
vermelding van de functie die hij in het Bestuur ambieert. 

 

Artikel 13 - Overige commissies 

1. Voor het uitvoeren van specifieke taken kunnen de Algemene Vergadering en 
het Bestuur commissies in het leven roepen. 

2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds 
bedanken, voor onbepaalde tijd of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. 

3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, 
bevoegdheid en werkwijze van de commissie vastgelegd in de functie- en 
taakomschrijving van de commissie en haar individuele leden. Deze functie-  en 
taakomschrijvingen worden gepubliceerd op de website van de Vereniging. 

4. Elke commissie heeft een vast aanspreekpunt binnen het algemeen bestuur. 
Hij is verantwoordelijk voor de periodieke rapportage aan het Bestuur. 

5. Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden 
van de commissie dit wenselijk achten. 
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Artikel 14 - Gebouwen van de Vereniging 

1. De Vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van 
welke aard ook, van leden en derden in of nabij de gebouwen aanwezig. 

2. Het Bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde 
lokalen van de Vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. 

3. Het clubhuis is ingericht als Clubhuis met horecavergunning en wordt door de 
wet beschouwd als een horecagelegenheid. Ten behoeve van het beheer van het 
Clubhuis is een Clubhuisreglement opgesteld. Het Clubhuisreglement maakt deel 
uit van het Huishoudelijk reglement. 

4. Het is niet toegestaan voetbalschoenen te dragen in het Clubhuis, 
bestuurskamer, verzorgingsruimte en de commissiekamer voor of na de training 
en/of wedstrijd. 

5. Het sportpark (Clubhuis, Bestuurskamer, kleedkamers en toegangshek) wordt 
afgesloten door de laatst vertrekkende functionaris. 

6. Op speeldagen is een bestuurslid van de Vereniging bij toerbeurt 
verantwoordelijk voor de ontvangst van bezoekende verenigingen en de 
scheidsrechters en voor de afsluiting van het complex. Voor de ontvangst van 
jeugdteams op doordeweekse avonden geldt dat hiervoor per wedstrijd een 
afzonderlijke afspraak wordt gemaakt. 

 

Artikel 15 - Kostenvergoedingen 

1. Het Bestuur is bevoegd om aan de leden die vrijwilligers werk doen de 
noodzakelijk gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de 
Fiscus vastgestelde dan vast te stellen normen en voorwaarden. 

2. Het Bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan 
trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf 
te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de Fiscus vastgestelde dan vast te 
stellen normen en voorwaarden. 

 

Artikel 16- Wedstrijden 

1. Het Bestuur is bevoegd namens de Vereniging wedstrijden uit te schrijven en 
de Vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen 
georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de K.N.V.B. toestemming is 
verleend. 

2. Behaalde prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die 
de Vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen zijn eigendom van de 
Vereniging en komen aan de Vereniging ten goede. 



11 
 

3. De kleedkamers worden na afloop netjes achter gelaten. De kleedkamer van 
de gasten wordt door de leider van het Theole team waartegen de gasten hebben 
gespeeld, gecontroleerd en veegschoon achtergelaten. Bij uitwedstrijden wordt 
van een team onder andere t.a.v. van de kleedkamers eenzelfde gedrag 
verwacht. 

4. Op wedstrijddagen zal er een Bestuurslid aanwezig zijn. Bij de wedstrijden van 
het 1e elftal is er ook een gastvrouw/heer aanwezig. 

 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid van de leden 

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van 
de Vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht 
veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of 
hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) 
wordt aangetoond. 

2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van KNVB strafzaken e.d., 
kunnen individuele leden aansprakelijk worden gesteld.  

 

Artikel 18 - Richtlijnen van de Vereniging in geval van lief en leed. 

Feestelijke gebeurtenissen. 

Vanuit de Vereniging wordt er richting leden geen aandacht besteed aan 
feestelijkheden zoals bruiloften, jubilea, geboortes en andere heugelijke 
gebeurtenissen. Hoe er gereageerd wordt op uitnodigingen voornoemd wordt 
beslist door het Dagelijks Bestuur. 

Ziektes/blessures. 

Indien leden (in de ruimste zin van het woord) geruime tijd geblesseerd of ziek 
zijn, dan zal het Bestuur namens de Vereniging bij deze leden een passende 
attentie (laten) bezorgen. 
 
Overlijden. 

Als een lid, of iemand die op andere wijze nauw betrokken is bij de Vereniging, 
komt te overlijden, besteedt de Vereniging daar op gepaste wijze aandacht aan. 

Bijvoorbeeld door: 

• Aangepast vlaggen (half stok) 

• Eén minuut stilte bij aanvang van wedstrijd of wedstrijden 

• Dragen van een rouwband bij wedstrijd of wedstrijden 

• Bloemen bij begrafenis of crematie 



12 
 

• Vertegenwoordiging door bestuursleden bij de uitvaartdienst en/of tijdens de 
condoleance 

• Toespraak tijdens de uitvaartdienst 

• Rouwadvertentie in plaatselijke kranten 

Het Dagelijks Bestuur (DB) beslist zo spoedig mogelijk na het bekend worden 
van het overlijden wie namens de Vereniging op zal treden als contactpersoon 
met de vertegenwoordiger van de nabestaanden.  
Dit om te bespreken op welke wijze er aandacht aan het overlijden besteed 
wordt. In geval van overlijden van één van de leden zoals bijvoorbeeld een 
bestuurslid, erelid of lid van verdienste of indien het een speler, leider van een 
team betreft of anderszins kan het dagelijks Bestuur ook besluiten één of 
meerdere wedstrijden uit te stellen. In dit geval moeten de regels worden 
gevolgd, zoals die door de K.N.V.B. zijn vastgesteld. 

In geval van een "Nationale gebeurtenis", bijvoorbeeld het overlijden van een lid 
van het Koninklijk Huis, zullen de richtlijnen van de K.N.V.B. worden gevolgd. 

 

Artikel 19 - Website en Nieuwsbrief 

De website van de Vereniging www.theole.nl wordt zoveel mogelijk 2x per week 
ge-update. De Nieuwsbrief verschijnt als regel 10 x per jaar op de website en 
wordt verspreid via e-mail aan de leden en vrijwilligers. De inhoud en strekking 
van de opgenomen artikelen van de Nieuwsbrief en de website mogen het belang 
van de Vereniging in het algemeen of personen in het bijzonder niet schaden. De 
Nieuwsbriefredacteur en de Website beheerder zijn verantwoordelijk voor de 
inhoud van de Nieuwsbrief en de website. 

 

Artikel 20 - Sponsoring 

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 of advertentie op de website van de Vereniging, adoptie van een 
team (kleding) of middels eenmalige sponsoring van een evenement. Alle 
soorten van sponsoring hebben echter één ding gemeen. 

Elke sponsorovereenkomst in naam van de Vereniging behoeft de goedkeuring 
van het Bestuur. 

Voor de omgang met sponsoring heeft T.S.V. Theole een “Gedragscode 
Sponsoring” opgesteld. Deze gedragscode maakt onderdeel uit van dit 
huishoudelijk reglement.  
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Artikel 21 - Wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit 
van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De 
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen 
zijn. 

2. Ten minste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift 
van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op 
een daartoe geschikt medium en plaats voor de leden ter inzage zijn tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste 
50% plus één van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

Artikel 22 - Slotbepalingen 

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

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend 
gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende 
wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na publicatie op de 
website van de Vereniging of wordt op een andere wijze ter kennis van de leden 
gebracht. 

 
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Vereniging op 27 juni 2014 
en gewijzigd door de Algemene Vergadering van de Vereniging op 17 januari 
2017. 
 
 
Namens het Bestuur van de Vereniging.  
 
 
De voorzitter:      De secretaris:  
 
 
 
 
 
 
Johan van den Heuvel     René van Riet 

 


