
 
1 

 

Huishoudelijk Reglement  
Begripsbepalingen 

Dit reglement verstaat onder: 

a. <<de statuten>>: de notarieel vastgelegde statuten van A.S.C.W.; 
b. <<Huishoudelijk Reglement>>: reglement als bedoeld in artikel 21 van de statuten; 
c. <<het bestuur>>: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 9 van de statuten; 
d. <<de website>>: de als verenigingsmedium te beschouwen internet website www.waterwijk.nl; 
e. <<verklaring omtrent gedrag>>: de verklaring die van overheidswege kan worden verstrekt met het oog 

op toetsing van de geschiktheid voor de betreffende functie; 
f. <<basiscontributie>>: de contributie zoals bepaald op basis van het geboortejaar van het lid, waaronder 

derhalve niet begrepen de vergoedingen voor gebruik van tenues en selectiepakketten, 
selectiebijdragen en vrijwilligersbijdragen; 

g. <<verenigingstenue>>: het (wedstrijd-) tenue in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2; 
h. <<de wedstrijdsecretaris>>: de als zodanig door het bestuur aangemerkte functionaris: 
i. <<de afdeling>>: het als zodanig door het bestuur aangemerkte deel van de vereniging: 
j. <<de scheidsrechterscommissie>>: de door het bestuur ingestelde commissie die de arbitrage regelt; 
k. <<de gedragscode>>: de als Tuchtreglement in de zin van artikel 21 van de statuten te beschouwen 

gedragscode zoals deze op de website gepubliceerd is in het document informatiebrochure 
Toezichtcommissie Gedragscode; 

l. <<Toezichtcommissie Gedragscode>>: de door het bestuur ingestelde commissie die uitvoering geeft 
aan de gedragscode; 

m. <<coördinatoren>> de als zodanig door het bestuur aangemerkte functionarissen; 
n. <<leider>> de door het bestuur als zodanig aangestelde of bij het bestuur als zodanig aangemelde 

functionaris van het betreffende team; 
o. <<de vrijwilligersbijdrage>>: de bijdrage die aan het lid in rekening wordt gebracht indien deze niet als 

door het bestuur erkende vrijwilliger voor de vereniging actief is. 

Artikel 1: Naam en zetel  

De Almeerse Sport Club Waterwijk is opgericht op 30 juli 1984 en wordt aangeduid met A.S.C.W. en is 
gevestigd te Almere.  

Artikel 2: Kleding en reclame  

1. De kleuren van de vereniging zijn: blauw/wit. 
Het spelen van wedstrijden en toernooien in sporttenues met afwijkende kleuren, strepen en motieven, 
is alleen toegestaan na goedkeuring en toestemming van het bestuur. 
Het aangaan van contracten, overeenkomsten, afspraken, niets uitgezonderd, in welke vorm dan ook, 
tot doel hebbende het maken van reclame, in welke vorm dan ook, op welke plaats, op welke tijd dan 
ook, is verboden, tenzij na goedkeuring en toestemming van het bestuur, mits niet in strijd zijnde met 
de wet en de voorschriften van de K.N.V.B. 

2. De leden zij verplicht om tijdens in verenigingsverband te spelen wedstrijden het voorgeschreven 
verenigingstenue te dragen. 

 

 
 
 

http://www.waterwijk.nl/
https://drive.google.com/file/d/0BzclMjcnGp70aDRfamtOXzR1T2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzclMjcnGp70aDRfamtOXzR1T2c/view?usp=sharing
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Artikel 3: Verkrijgen van het lidmaatschap  

1. Een persoon die het lidmaatschap van de vereniging wenst te verkrijgen, dient zich te verstaan met de 
ledenadministrateur voor het invullen van de hiervoor benodigde bescheiden.  

2. Minderjarigen hebben voor deze aanvraag de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger(ster) 
nodig.  

3. De ledenadministrateur kan vorderen, dat de in de formulieren verstrekte gegevens door deugdelijke 
bewijzen worden gestaafd. 

4. Een afwijzende beslissing omtrent de toelating wordt schriftelijk door de secretaris, namens het 
bestuur, aan de aanvrager medegedeeld.  

5. Het bestuur kan in voorkomende gevallen vragen naar een “verklaring omtrent gedrag” 

Artikel 4: Begunstigers 

1. Begunstigers zijn niet gerechtigd tot deelneming aan wedstrijden en trainingen.  
2. Begunstigers hebben geen stemrecht.  
3. Begunstigers mogen evenmin een functie in de vereniging bekleden.  

Artikel 5: Bestuur 

1. Het bestuur houdt het rooster bij inzake het aftreden van bestuurders:  
Voorzitter, penningmeester, secretaris en overige leden van het bestuur.   

2. Het bestuur heeft het recht om besluiten te nemen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement 
niet voorziet, mits niet in strijd zijnde met de wet, de voorschriften van de K.N.V.B., de statuten en het 
huishoudelijk reglement.  

Artikel 6: Bijwonen vergaderingen door bestuurders 

De leden van het bestuur hebben het recht om alle vergaderingen binnen de vereniging bij te wonen en 
een adviserende stem uit te brengen.  

Artikel 7: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

1. Het bestuur stelt een organigram op en legt alle daarbinnen voorkomende functies met de daarbij 
behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een functieboek vast en publiceert deze 
via de website. Indien door het bestuur tot een aanpassing van het organigram of dat functieboek wordt 
besloten dienen de leden hiervan in kennis gesteld te worden middels publicatie op de website van de 
vereniging.  

2. Het opstellen, uitwerken en bijhouden van het functieboek geschiedt onder eindverantwoording van 
het bestuur.  

3. De omschrijving van de betreffende functie in dit functieboek is voor alle partijen bindend en wordt 
geacht onlosmakelijk deel uit te maken van dit huishoudelijk reglement.  

4. Eventuele verschillen van mening met betrekking tot de invulling en uitwerking van de betreffende 
functie geschieden door de direct verantwoordelijke eerstvolgend in rang.  

5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurslid of andere functionaris wordt diens functie waargenomen 
door een ander aanwezig bestuurslid dan wel een door een door het bestuur daartoe aan te wijzen 
functionaris. Deze waarnemer treedt zolang het waarnemen van deze functie duurt in alle rechten en 
plichten van de betreffende bestuurder of andere functionaris.  

Artikel 8: Vergaderingen  

1. Vergaderingen van het bestuur worden naar gelang de behoefte door de leden van het bestuur belegd, 
doch minstens eenmaal per kalendermaand.  
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2. De vergaderingen van het bestuur kunnen, wanneer het bestuur dit nodig oordeelt, door een persoon 
en/of personen die geen zitting heeft (hebben) in het bestuur, worden bijgewoond.  

3. Wanneer één der bestuursleden tussentijds aftreedt, is hij verplicht de boeken en bescheiden der 
vereniging binnen één week over te dragen aan het bestuur.  

4. Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, is deze verplicht om de kascommissie in staat te 
stellen zijn beheer binnen twee weken te onderzoeken.  
Na akkoordbevinding wordt deze door de Algemene Vergadering van zijn verantwoordelijkheid 
ontheven.  

5. Voorstellen kunnen aan de agenda van een algemene vergadering worden toegevoegd, indien deze 
uiterlijk één week voor de dag van de algemene vergadering schriftelijk, dan wel per e-mail bij het 
bestuur zijn ingediend voorzien van een toelichting gericht aan de secretaris.  

6. Het bestuur is bevoegd om later ingekomen voorstellen of eigen voorstellen op de agenda te plaatsen.  
7. De algemene vergadering bepaalt de hoogte van de basiscontributie, waarbij de bevoegdheid bestaat 

om verschillen in contributiehoogte te hanteren gerelateerd aan de leeftijd van de leden en/of 
deelname aan selectieteams. Het bestuur is bevoegd om jaarlijks een contributieverhoging door te 
voeren gelijk aan de stijging van het indexcijfer. Hiervoor behoeft geen toestemming van de algemene 
vergadering gevraagd te worden. Elke andere wijziging van de contributie dient echter door de 
algemene vergadering vastgesteld te worden.  

Artikel 9: Aanstellingen/benoemingen 

1. Kandidaatstelling voor commissies en/of functies geschiedt bij het bestuur.  
2. Aanstelling tot commissielid c.q. functionaris geschiedt door het bestuur, met uitzondering van de 

kascommissie, welke gekozen worden door de algemene vergadering.  
3. Commissieleden en/of functionarissen worden benoemd voor een verenigingsjaar of bij tussentijdse 

benoeming voor de rest van het verenigingsjaar en zijn ter stond her benoembaar voor het volgende 
verenigingsjaar.  

4. Commissieleden en/of functionarissen dienen lid te zijn van de vereniging.  
5. Commissieleden en/of functionarissen moeten meerderjarig zijn met uitzondering van de 

commissieleden en/of functionarissen binnen de jeugdafdeling.  
6. Het bestuur is verplicht na benoeming van of verkiezing van een commissielid en/of functionaris hiervan 

mededeling te doen op de website van de vereniging.  
7. Binnen veertien dagen na de aanstelling van een commissielid of functionaris kan ieder lid onder opgave 

van redenen, bij het bestuur schriftelijk bezwaar maken tegen deze aanstelling.  
8. Het commissielidmaatschap of de aanstelling tot functionaris eindigt door:  

- het beëindigen van het lidmaatschap.  
- bedanken als commissielid en/of functionaris  
- ontheffing uit zijn/haar functie door het bestuur 

9. Het bestuur kan een commissielid en/of functionaris als zodanig schorsen.  

Artikel 10: Verplichtingen 

1. Aanwezigheid/verzuim  
 

a. De spelende leden zijn verplicht om uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
aanwezig te zijn op de betreffende locatie of op een door het bestuur, trainer, leider van het 
team, commissielid of wie dan ook namens het bestuur vastgestelde tijd en plaats van 
samenkomst voor de wedstrijd. Het transport van en naar de betreffende locatie valt onder 
verantwoording, rekening en risico van het betreffende lid c.q. diens wettelijke 
vertegenwoordigers en/of verzorgers.  

b. De leden die geselecteerd zijn om deel te nemen aan de z.g. "selectietraining(en)”, hebben niet 
het recht de training(en) zonder geldige reden(en) te verzuimen dan wel training(en), zonder 
een ten behoeve van de trainer, geldige reden(en) bekend gemaakt aan de trainer, later dan de 
vastgestelde aanvangstijd en eindtijd aan te vangen of te eindigen zonder toestemming van de 
trainer.  

c. Indien een spelend lid niet in staat is deel te nemen aan een wedstrijd waarvoor hij/zij een 
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uitnodiging heeft ontvangen, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de leider. 
Nalatigheid van deze kan uitsluiting inhouden voor twee wedstrijden.  

d. Bij herhaling kan opzegging van het lidmaatschap plaats vinden.  
e. Indien door de trainer, de leider of bij diens afwezigheid door de aanvoerder(ster) aan de bij 

een wedstrijd als reserve speler(ster) aangewezen spelend lid een bepaalde taak wordt opge-
dragen, dient het lid aan deze opdracht te voldoen. Weigering zal een strafmaatregel tot gevolg 
hebben.  

2. Boetes  
 

Alle kosten en door of vanwege de K.N.V.B. en/of diens afdeling/organen, boetes - niets 
hoegenaamd uitgezonderd - voortvloeiende uit het niet of te laat opkomen, een onregelmatig 
verloop en/of staking van een wedstrijd, het uit het veld gestuurd worden door de 
scheidsrechter(ster), een officiële waarschuwing ontvangen van de scheidsrechter(-ster) komen 
voor rekening van het lid en/of leden en/of het team die/dat daar schuldig aan bevonden is.  
 

3. Recreatievoetbal  
 

a. Het bestuur, ten deze vertegenwoordigd door de wedstrijdsecretaris van de betreffende 
afdeling, heeft het recht, om indien meerdere leden schriftelijk de wens te kennen geven, 
tezamen geplaatst te willen worden in één van de niet geselecteerde elftallen, na overleg met 
de betreffende coördinatoren van die afdeling, hiervoor toestemming te verlenen (z.g. 
recreatievoetbal). Indien deze toestemming verleend wordt, impliceert dit niet dat de 
coördinatoren van die afdeling in gevallen zij dit niet in het belang van de vereniging of andere 
elftallen achten, niets hoegenaamd dan ook uitgezonderd, kunnen besluiten dit lid of deze 
leden, ondanks de verleende toestemming in andere elftal(-len) op te stellen en te laten spelen 
en de daaraan verbonden trainingen verplichten te bezoeken.  

b. Weigering van een lid of leden, zonder geldige reden(en), hieraan gevolg te geven, word(en) 
gestraft met een schorsing door het bestuur.  

c. Bij herhaling kan opzegging van het lidmaatschap en/of royement door het bestuur 
plaatsvinden.  
 

4. Gedragingen  
 

De leden zijn verplicht zich te allen tijde voor, tijdens of na de wedstrijd(en) en/of training(en) 
te gedragen overeenkomstig de gedragscode en zodanig mee te helpen bij het handhaven van 
de orde. 
 

5.    Scheidsrechters  
 

De leider(s) van opgegeven teams, bij diens absentie de aanvoerder, zijn verplicht om zelf zorg 
te dragen voor de aanwezigheid van een scheids- c.q. assistent-scheidsrechter en deze op 
gepaste wijze te ontvangen en te behandelen.  
Eén en ander kan geschieden in overleg met de scheidsrechterscommissie van de betreffende 
afdeling.  
 

6.    Vrijwilligersbijdrage  
 

De vrijwilligersbijdrage wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien een gezin 
meerdere leden telt, geldt de vrijwilligersbijdrage slechts voor het lid met de hoogste leeftijd. 
Alleen van toepassing indien alle leden woonachtig zijn op hetzelfde adres. 
 

7. Uitsluiting 
 

Het niet nakomen van de in dit artikel genoemde verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de 
betreffende spe(e)ler(ster) niet wordt opgesteld voor het spelen van wedstrijden, hetwelk 
mondeling of schriftelijk aan de desbetreffende speler(ster) zal worden medegedeeld en 
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waarbij herhaalde overtreding aanleiding tot een schorsing en/of royement is.  

Artikel 11: Schorsing en/of royement 

Als lid kan men geschorst en/of geroyeerd worden:  

1. Volgens het bepaalde in artikel 6 (Straffen) van de statuten.  
2. Volgens het bepaalde in artikel 10 lid 3. en 7. van dit Huishoudelijk Reglement 
3. Indien men twee maanden contributieschuld heeft en deze niet binnen veertien dagen na ontvangst van 

een aangetekend schrijven, met de hieraan verbonden kosten, geheel voldoet.  
4. Indien het gedrag in strijd is met de zedelijke en morele normen en/of hetgeen in de gedragscode is 

opgenomen.  
5. Een schriftelijk met reden bekleed voorstel tot schorsing en/of royement van een medelid kan worden 

ingediend door ten minste tien leden bij het bestuur.  
6. Het voor schorsing en/of royement voorgedragen lid en/of het volgens het bestuur voor schorsing en/of 

royement in aanmerking komende lid zal in de gelegenheid gesteld worden zich op de 
bestuursvergadering, waarin die schorsing of dat royement behandeld wordt, te verdedigen.  

7. Schorsingen tot ten hoogste het uitsluiten van twee wedstrijden kunnen door de betreffende 
coördinatoren en hun direct verantwoordelijke coördinatoren in de opgaande lijn worden opgelegd.  

8. Bij schorsing en/of royement is hij/zij evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog 
niet werd voldaan, na te komen.  

9. Langere schorsingen als genoemd in artikel 11 sub 7 kunnen alleen door het bestuur worden opgelegd.  
10. Besluiten tot royement kunnen alleen door het bestuur worden genomen.  
11. Een besluit van de algemene vergadering op beroep van het betreffende lid vervangt het besluit als 

hiervoor onder 9. en 10. genoemd. 

Artikel 12: Adreswijzigingen  

De leden en begunstigers zijn verplicht adreswijzigingen direct schriftelijk of per e-mail kenbaar te 
maken aan de ledenadministratie van de vereniging.  

Artikel 13: Kascommissie 

1. De kascommissie is, met verwijzing naar het bepaalde in de statuten, gehouden ten minste één maal per 
jaar het jaarverslag met de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging te onderzoeken. 

2. Van dit onderzoek brengt de kascommissie op de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit met 
inachtneming van het daarover in de statuten bepaalde. 

Artikel 14: Toezichtcommissie gedragscode  

1. Het bestuur stelt een Toezichtcommissie gedragscode aan, bestaande uit drie leden en een 
plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.  

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1. en 2. worden de leden van deze commissie voor drie jaar 
aangesteld en zijn direct daarna weer aanstelbaar.  

3. Jaarlijks treedt één van de leden van de commissie volgens een op te maken rooster af.  
4. De commissie komt zo vaak als dit nodig is bijeen. 
5. De commissie komt na een melding zo spoedig mogelijk bijeen en adviseert het bestuur ingevolgde de 

procedure gedragscode.  
6. indien het bestuur op grond van het advies aanleiding ziet tot het opleggen van een sanctie stelt het de 

betrokkene daarvan schriftelijk in kennis, binnen een week na ontvangst van het advies.  

Artikel 15: Kantinecommissie  

De leden die vermeld staan op de horecavergunning maken in ieder geval deel uit van de 
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kantinecommissie.  

Artikel 16: Slotbepaling  

1. Ieder lid dient kennis te dragen van statuten, dit reglement en de gedragscode.  
2. Voorstellen tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement moeten schriftelijk bij het bestuur worden 

ingediend, uiterlijk veertien dagen voor de dag van de algemene vergadering.  
3. Het bestuur publiceert deze voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement direct op de 

website van de vereniging.  
4. Het bestuur publiceert het door de algemene vergadering gewijzigde Huishoudelijk Reglement direct op 

de website van de vereniging. 

 

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van 24 maart 2000 en laatstelijk gewijzigd op 14 december 2015. 

   

  

   

   

  
  

 


