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Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 1 - Statuten, Huishoudelijk reglement en officiële mededelingen  
1. Ieder lid dient de bepalingen van de statuten en van het Huishoudelijk reglement te kennen 

en na te leven. De statuten en reglementen worden gepubliceerd op de website van de 
vereniging (www.rkavic.nl).  

2.  De officiële mededelingen bevatten aan de leden gerichte mededelingen van het bestuur en 
van commissies alsmede besluiten van de algemene vergadering. De leden dienen de 
officiële mededelingen te kennen en na te leven. De officiële mededelingen worden bekend 
gemaakt in de rubriek ‘officiële mededelingen’ op de website en voorts naar keuze van het 
bestuur door middel van nieuwsbrieven, e-mails of op andere wijze. 

3. Daar waar in de statuten, reglementen of officiële mededelingen wordt gesproken van een 
schriftelijke mededeling is hieronder begrepen een mededeling per e-mail, maar niet een 
door het lid op de website van de vereniging achtergelaten mededeling.   

4. Leden die niet over een internetverbinding beschikken kunnen de secretaris verzoeken de in 
dit artikel bedoelde stukken hen per post toe te zenden. 

5. Mededelingen geschieden aan het woonadres of e-mailadres dat het lid aan de vereniging 
opgegeven  

 
Artikel 2 - Verenigingstenue 
De kleuren van de vereniging zijn oranje- wit- zwart.  
1. Het veldtenue bestaat uit: oranje shirt met witte lange mouwen, ronde hals met witte kraag 

en voorzien van het ‘Wolvenpot’embleem; zwarte broek en oranje kousen.   
2. Het zaaltenue bestaat uit: oranje shirt met witte korte mouwen, ronde hals met witte kraag en 

voorzien van het ‘Wolvenpot’embleem; zwarte broek en oranje kousen.   
3. Het reservetenue bestaat uit: wit shirt met witte lange of korte mouwen, zwarte broek en 

oranje kousen.  
4. Het bestuur of het bestuurslid van dienst kan toestaan te spelen in een ander tenue. 
 
Artikel 3 - Leden 
De vereniging bestaat uit spelende leden en niet-spelende leden.  
1. De spelende leden worden verdeeld in: senioren, junioren en pupillen.  
2. De niet-spelende leden worden verdeeld in: ereleden, leden van verdienste en 
 algemene leden 
3. Pupillen zijn leden die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt. 
4. Junioren zijn leden in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar. 
5. Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder. 
 
Artikel 4 - Lidmaatschap, aan/afmelden 
1. De secretaris of een met de ledenadministratie belaste functionaris zendt aan degene die als 

lid wil toetreden een aanmeldingsformulier en op zijn verzoek een exemplaar van de statuten 
en het huishoudelijk reglement. De kandidaat meldt zich aan door inzending van het 
ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier wordt bij 
minderjarigen ondertekend door een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger. 

2. Indien het bestuur besluit een kandidaat-lid niet als lid toe te laten, geeft het bestuur de 
betrokkene daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Deze, of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, kan schriftelijk aan de secretaris meedelen dat van de afwijzende 
beslissing bij de commissie van beroep beroep wordt ingesteld. De uitspraak van de 
commissie van beroep is bindend. 

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid van de vereniging worden toegelaten 
als lid worden aangemeld bij de KNVB. 

4. Ieder lid is verplicht van een adreswijziging binnen zeven dagen schriftelijk mededeling te 
doen aan de secretaris of aan degene die met de ledenadministratie is belast.   
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Artikel 5 - Donateurs 
1. Donateurs zijn personen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich tegenover de  

vereniging verplichten om jaarlijks een bijdrage te storten.  
2. Donateurs hebben recht op om kennis te nemen van de officiële mededelingen van de 

vereniging. 
 
Artikel 6 - Contributie en andere geldelijke verplichtingen 
1. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie maar 

worden op vrijwillige basis verzocht een bijdrage te leveren. 
2. De contributie dient binnen drie maanden na de aanvang van het verenigingsjaar te zijn 

voldaan.  
3. Het bestuur is bevoegd te bepalen dat bij overschrijding van die termijn het bedrag van de 

verschuldigde contributie met 25% zal worden verhoogd. 
4. Verzoeken om uitstel, vermindering of een andere betalingsregeling dienen voor de 

vervaldag bij de penningmeester ingediend te worden. Op deze verzoeken wordt door het 
bestuur beslist. 

5. Het bestuur is bevoegd om de uitstaande vordering, na het verstrijken van de in lid 2 
genoemde drie maanden, in handen te geven van een incassobureau. De kosten van de inning 
door het incassobureau komen voor rekening van het lid. 

6. Degene die na 1 januari in een lopend verenigingsjaar lid wordt, is over dat deel van het 
verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd. 

 
Artikel 7 - Wedstrijden 
1. Een speler of reserve speler voor een wedstrijd is bij verhindering verplicht tenminste 24 uur 

van tevoren de leider en/of aanvoerder van het betreffende team onder opgave van reden(en) 
hiervan in kennis te stellen. 

2. Bij wedstrijden is elk team vergezeld van een leider. De leider is de eerst verantwoordelijke 
voor het gebeuren rond de wedstrijd. De leider rapporteert onregelmatigheden aan het 
bestuur. 

3. Leden dienen in het voorgeschreven tenue aan wedstrijden van de vereniging deel te nemen. 
 
Artikel 8 - Overtreding en bestraffing  
1. Van een overtreding is sprake wanneer een lid: 

a. handelt in strijd met de statuten, reglementen, een officiële mededeling, een besluit van 
het bestuur of een besluit van de algemene vergadering; 

 b. het lid de belangen van de vereniging schaadt; 
 c. het lid ten opzichte van de vereniging of een ander lid handelt in strijd met de te 

betrachten redelijkheid en billijkheid, waaronder begrepen de in de vereniging 
gebruikelijke omgangsvormen. 

2. Wanneer het lid een overtreding heeft begaan stelt het bestuur het lid in de gelegenheid 
mondeling of schriftelijk verweer te voeren, waarna het bestuur zich beraadt of een straf en 
zo ja welke wordt opgelegd. 

3. Bij een ernstige inbreuk op de rechtsorde in de vereniging kan het bestuur het lid een straf 
opleggen voordat deze verweer heeft kunnen voeren. In dat geval stelt het bestuur het lid zo 
spoedig mogelijk nadien in de gelegenheid mondeling of schriftelijk verweer te voeren, 
waarna het bestuur heroverweegt of en zo ja welke straf dient te worden opgelegd. 

4. Het bestuur kan uit zijn midden een kamer van drie bestuursleden aanwijzen die met de 
behandeling van een overtreding is belast. De kamer doet uitspraak namens het bestuur. 

5. Nadat een straf is opgelegd doet het bestuur hiervan binnen vijf dagen schriftelijk 
mededeling aan het lid en wordt de straf in de officiële mededelingen bekend gemaakt. De 
schriftelijke mededeling aan het lid geschiedt zowel per post als per e-mail. 

6. Het bestuur is bevoegd een overtreding te bestraffen, ook in het geval de KNVB het lid voor 
die overtreding een straf heeft opgelegd of zal opleggen. 
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7. Het lid kan van een door het bestuur oplegde straf in beroep gaan bij de commissie van 
beroep. Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend binnen dertig dagen na de 
datum van de schriftelijke mededeling van het bestuur. Het beroepschrift wordt ingediend  
bij de secretaris van de vereniging die voor toezending aan de commissie van beroep zorg 
draagt. 

8. Een ingesteld beroep schort de ten uitvoerlegging van een door het bestuur opgelegde straf 
niet op. Het lid kan tegelijk met het indienen van een beroepschrift de voorzitter van de 
commissie van beroep verzoeken voor de duur van de behandeling van het beroep de 
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf op te schorten. De uitspraak van de voorzitter bindt 
de commissie van beroep niet bij haar einduitspraak. 

9. De commissie van beroep en haar voorzitter bepalen hun werkwijze en delen die werkwijze 
na het indienen van het beroepschrift aan het lid mee. De commissie van beroep stelt het lid 
in ieder geval in de gelegenheid om mondeling te worden gehoord. Het lid kan zich bij de 
behandeling door de commissie van beroep doen bijstaan door een ander lid of een 
raadsman.  

10. De commissie van beroep doet zo spoedig mogelijk uitspraak en na een mondelinge 
behandeling binnen twee weken na die behandeling. 

11. De door de KNVB naar aanleiding van een overtreding in rekening gebrachte kosten, 
waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, worden - evenals een door de 
KNVB opgelegde boete - door het lid zelf betaald. Kosten die aan de vereniging in rekening 
worden gebracht tengevolge het niet opkomen van een team worden verhaald op de leden 
van het desbetreffende team, waarbij de verantwoordelijkheid voor het verhaal van die 
kosten bij de aanvoerder c.q. leider ligt. Door de penningmeester kan aan de betreffende 
leden om een eenmalige automatische incasso worden verzocht.  

 
Artikel 9 - Schadevergoeding 
1. Een ieder die door schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid eigendommen van de vereniging 

beschadigt, verwaarloost, vernietigt of de vereniging anderszins schade berokkent, is 
verplicht deze schade te vergoeden uiterlijk een maand nadat hem daarvan door het bestuur 
het bedrag is opgegeven. 

 
Artikel 10 - Dagelijks bestuur 
1. Het  dagelijks bestuur behandelt alle lopende zaken die naar zijn oordeel geen beslissing van 

het gehele bestuur vereisen of een directe oplossing behoeven.  
2. Behalve ingeval van overmacht dient het dagelijks bestuur, indien het een aangelegenheid 

van een of meer bestuursleden betreft, deze in de gelegenheid te stellen zijn respectievelijk 
hun mening te geven. Indien het dagelijks bestuur zich niet met het oordeel van het 
betreffende bestuurslid of bestuursleden kan verenigen dient het bestuur een beslissing te 
nemen. 

3. Van zijn beslissingen legt het dagelijks bestuur verantwoording af in de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

 
Artikel 11 - Taken en bevoegdheden van de afzonderlijke bestuursleden 
1. Taken voorzitter 
 a. De voorzitter geeft leiding aan de vereniging. De voorzitter coördineert de 

werkzaamheden van commissies en functionarissen, stimuleert het verenigingsleven en 
draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten 
van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging. 

 b. De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging, tenzij deze taak aan een 
ander bestuurslid is overgedragen. 

 c. De voorzitter leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het 
recht van de algemene vergadering daarin wijziging te brengen. De voorzitter heeft het 
recht de beraadslagingen te beëindigen indien de voorzitter meent dat de vergadering 
voldoende is ingelicht, maar is verplicht deze weer te hervatten indien een derde van de 
aanwezige leden daartoe het verlangen kenbaar maakt. 
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2. Taken secretaris 
a. De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, 

ondertekent alle uitgaande stukken en is verplicht afschriften ervan te houden en deze 
evenals de ingekomen stukken te bewaren. 

b. De secretaris heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die 
hem/haar van verenigingswege zijn toevertrouwd. 

c. De secretaris draagt zorg voor het bijeenroepen van vergaderingen en het notuleren van 
de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de algemene 
vergaderingen. 

d. De secretaris draagt er zorg voor dat de besluiten aan het dagelijks bestuur en van het 
bestuur in de rubriek officiële mededelingen worden gepubliceerd. 

e. De secretaris zorgt voor bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in de statuten 
en reglementen. 

f. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een ledenlijst, waaruit de aard van ieder 
lidmaatschap dient te blijken. Voorts draagt hij zorg voor het publiceren in de officiële 
mededelingen van de namen van de personen die zich als lid hebben aangemeld, van 
toegelaten leden, evenals van leden wier lidmaatschap geëindigd is. 

3. Taken penningmeester 
a. De penningmeester draagt zorg voor de uitvoering van het financiële beleid van de 

vereniging. 
b. De penningmeester draagt zorg voor de inning en het beheer van de geldmiddelen en is 

hiervoor persoonlijk verantwoordelijk, behalve voor zover de inning en het beheer door 
de algemene vergadering of het bestuur aan anderen is opgedragen. 

c. De penningmeester organiseert de financiële administratie en is verplicht van de 
vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

d. Namens het bestuur en na overleg met de financiële adviescommissie dient de 
penningmeester de begroting in betreffende de ontvangsten en uitgaven van het nieuwe 
verenigingsjaar. Namens het bestuur brengt de penningmeester jaarlijks het financiële 
verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Van zowel de begroting als het financiële 
verslag dient een uittreksel te komen in de officiële mededelingen veertien dagen voor de 
algemene vergadering. 

e. Voor het beschikken over gelden is, behalve de handtekening van de penningmeester, de 
handtekening benodigd van de voorzitter en/of secretaris. Echter voor het beschikken 
over gelden tot een door de algemene vergadering te bepalen bedrag wordt de 
penningmeester geacht volmacht van het bestuur te hebben. 

f. De penningmeester draagt er zorg voor dat betalingen uit de verenigingskas niet dan 
tegen behoorlijke kwitantie verricht worden. 

g. De penningmeester is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas, alle 
boeken en bescheiden en verder alle inlichtingen te verstrekken, die deze commissie ter 
zake van zijn beheer verlangt. Dezelfde verplichting bestaat voor hem ten opzichte van 
het bestuur. 

4. De bestuursleden senioren, jeugd en zaal dragen zorg voor een goede gang van zaken in de 
betreffende afdelingen. Zij houden contact met en bevorderen de communicatie tussen het 
bestuur, de in de betreffende afdelingen spelende leden en de voor deze afdelingen 
werkzame commissies en functionarissen. 

5.  Het bestuurslid technische zaken draagt zorg voor een goede technische begeleiding in de 
gehele vereniging. Hij houdt contact met alle hiervoor werkzame commissies en 
functionarissen en stimuleert het organiseren van activiteiten, zoals training, trainingsoverleg 
en spelersbeoordeling.  

6. Het bestuurslid accommodatie draagt zorg voor het onderhoud en het toezicht op alle aan de 
vereniging toebehorende eigendommen zoals velden, accommodatie en hekwerk. Tevens 
draagt hij zorg voor het onderhoud van wedstrijd- en trainingsmateriaal en voor toezicht en 
controle daarop. 
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7. Het bestuurslid facilitaire diensten draagt zorg voor het goed functioneren van de horeca, de 
inkoop van tenues, ballen, wedstrijd- en trainingsmaterialen, evenals het bijhouden van 
contracten van kantine- en kantoorapparatuur.  

8. De overige bestuursleden dragen zorg voor een goede uitoefening van de taken, die  
voortvloeien uit de functie waarin zij door de algemene vergadering gekozen zijn. 

9. Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt de waarneming van zijn functie door het bestuur 
geregeld. 

10. Van de notulen wordt zo spoedig mogelijk een uittreksel in de officiële mededelingen 
gepubliceerd. 

 
Artikel 12 - Financiële adviescommissie 
1. De financiële adviescommissie kan aan het bestuur toestemming verlenen tot het doen van 

uitgaven en investeringen, die niet waren voorzien in de lopende begroting. 
2. De commissie overlegt met de penningmeester over de komende begroting. 
3. De commissie kan zich laten informeren door een bestuurslid dat verplicht is alle door de 

commissie gewenste inlichtingen betreffende het financiële beleid te verschaffen en 
desgewenst inzage in bescheiden te geven. 

4. De voorzitter of een ander lid van de commissie brengt jaarlijks verslag uit van de 
werkzaamheden aan de algemene vergadering en legt daar verantwoording af. 

 
Artikel 13  - Overige commissies en functionarissen 
1. Het bestuur is bevoegd bij besluit; 

a. een functionaris, commissie of een lid van een commissie van zijn taak te ontheffen onder 
intrekking van zijn bevoegdheden; 

b. taak en/of bevoegdheden in te trekken of te wijzigen; 
c. een lid te benoemen in een bestaande commissie. 

2. De voorzitter van een commissie coördineert alle werkzaamheden, van de commissie en 
bewaakt een juiste uitoefening van de bevoegdheden van die commissie. 

3. De commissie is bevoegd aan het bestuur haar mening te kennen te geven dat over een onder 
haar taak ressorterend onderwerp eerst met haar overleg gepleegd dient te worden, alvorens 
het bestuur over dat onderwerp een besluit zal nemen. 

4. Ieder lid van het bestuur heeft toegang tot elke vergadering van de commissies. 
5. Het bestuur brengt jaarlijks aan de algemene vergadering verslag uit van de werkzaamheden 

van commissies en functionarissen en legt daar verantwoording af. 
 
Artikel 14 - Accommodatie 
1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, 

van leden en derden die aanwezig zijn in de gebouwen en op de terreinen van de vereniging. 
2. Het complex is gedurende door het bestuur vast te stellen uren voor leden toegankelijk. Deze 

regeling wordt aan de leden meegedeeld. 
3. Het bestuur is bevoegd een of meer voor gebruik van de leden bestemde ruimten van de 

vereniging voor andere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid 
wordt tijdig mededeling gedaan aan de leden. 

4. De vereniging heeft camera toezicht op het complex. Het protocol camera toezicht wordt in 
de officiële mededelingen bekendgemaakt. 

 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 25 januari 2011. 


