
   

          

Huishoudelijk Reglement 
 

 

 

Artikel 1, algemene bepalingen 

 

De vereniging genaamd zvv Koutenveld, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 30 

juni 1980 en is gevestigd in Brunssum. 

 

Het huishoudelijke 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 28 

november 2008 

 

 

Artikel 2, leden 

 

De vereniging bestaat uit: 

• leden 

• leden van verdienste 

• ereleden 

 

 

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden 

 

Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdienste jegens de vereniging door het bestuur als 

zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden. 

 

Ereleden zijn natuurlijk personen,die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op 

voordracht van het bestuur als zodanig door de algemenen vergadering met tenminste 4/5 der geldig 

uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke 

verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie 

de titel ’’erevoorzitter’’ is verleend. 

 

Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het 

aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemenen 

vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen. 



   

          

  

Artikel 4, donateurs 

 

De vereniging kent naast leden ook begunstigers 

 

Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de 

vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 

 

Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten  

en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 

 

De rechten of verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden  

beëindigd,behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

 

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

 

 

Artikel 5, aan- en afmelden van leden 

 

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur 

genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren,alsdan beslist het bestuur 

over het al dan niet toelaten. 

 

Bij aanmelding dient, ter verzekering van de inkomsten, ter plekke een machtiging te worden ingevuld. Indien 

het aspirant-lid wettelijk gezien nog niet als volwassen kan worden beschouwd dient de machtiging door ouder 

dan wel voogd te geschieden.  

 

Spelersaanvragen worden pas in behandeling genomen als alle benodigde formulieren (te weten het 

aanmeldingsformulier, incassoformulier en indien van toepassing het overschrijvingsformulier) volledig zijn 

ingevuld en ingeleverd bij het bestuur. 

 

Bij aanmelding dienen aspirant-leden ouder dan 16 jaar een kopie legitimatiebewijs te overhandigen.  

Personen afkomstig van een andere voetbalvereniging moeten bij de door het bestuur aangestelde 

administrateur (de secretaris) de benodigde formulieren ophalen en invullen. Deze formulieren dienen door 

het bestuur van de 'oude' vereniging te worden ondertekend. Overschrijvingen dienen te geschieden voor 31 

Mei. Bij het verlaten van de vereniging geldt de omgekeerde procedure.  

 



   

          

Indien de KNVB geen medewerking verleent aan een eventuele overschrijving vervalt het lidmaatschap.  

In principe kan een lid het lidmaatschap alleen beëindigen aan het eind van het seizoen, uitzonderingen 

daargelaten. In ieder geval bestaat contributieverplichting tot en met 30 juni. Afmelden als lid tijdens het 

seizoen kan uitsluitend door tussenkomst van secretaris en penningmeester  

 

 

Artikel 6, stemmingen, stemrecht en stemprocedures 

 

Bestuursverkiezingen:  

Bestuursverkiezingen dienen te worden aangekondigd op de uitnodiging voor de algemene vergadering.  

 

Tegenkandidaten kunnen tot aan de aanvang van de vergadering worden gemeld bij het bestuur. De 

voordracht dient te worden vergezeld  van een bereidverklaring van de tegenkandidaat. De bestuursverkiezing 

geschiedt volgens de statuten. 

 

Contributies: 

Contributiewijzigingen dienen te worden aangekondigd op de uitnodiging voor de algemene vergadering. De 

hoogte van contributies wordt vastgesteld op deze vergadering. Het bestuur dient een gemotiveerd voorstel in.  

 

Een besluit over dit voorstel kan per acclamatie worden genomen. Indien één der aanwezigen dit wenst moet 

er over het voorstel schriftelijk gestemd worden. Een voorstel kan worden aangenomen of worden verworpen 

door middel van een meerderheid van de aanwezige stemmen. Stemming geschiedt per handopsteking of 

schriftelijk. 

 

Overige zaken: 

Overige besluiten worden per acclamatie genomen. Indien één der aanwezigen dit wenst kan er over het 

voorstel schriftelijk gestemd worden. Een voorstel kan worden aangenomen of worden verworpen door middel 

van een meerderheid van de aanwezige stemmen. Stemming geschiedt per handopsteking of schriftelijk indien 

de vergadering dit wenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

          

Artikel 7, bestuur 

 

Bestuurstaken: 

Samen met het rooster van aftreden worden in het jaarverslag ook de bestuurstaken opgenomen, opdat voor 

alle leden duidelijk is welke verantwoordelijkheid bij elk der bestuursleden ligt. Het jaarverslag is voor ieder lid 

inzichtelijk/opvraagbaar.  

Tot de taak van de voorzitter behoort het leiden van de vergaderingen.  

Tot de taak van de secretaris behoort het voeren van de correspondentie, het notuleren en het uitbrengen van 

verslagen.  

Tot de taak van de penningmeester behoort het beheer van de kas, het ontvangen van de inkomende gelden 

en de betaling van noodzakelijke uitgaven. Hiertoe houdt de penningmeester een deugdelijke administratie bij 

waaruit te allen tijde een duidelijk inzicht kan worden verkregen omtrent de staat van bezittingen en schulden 

en de staat van ontvangsten en uitgaven. 

 

Rooster van aftreden: 

Het rooster van aftreden wordt in het jaarverslag opgenomen, opdat voor alle leden duidelijk is wanneer welke 

leden herkiesbaar zijn. Het jaarverslag is voor ieder lid inzichtelijk/opvraagbaar. 

Zittingsduur: 

Zie statuten 

 

 

Artikel 8, commissies 

 

Samenstellen: 

Ten behoeve van het uitvoeren van taken kan het bestuur op eigen initiatief of op verzoek van een der leden 

commissie instellen. De instelling behoeft goedkeuring van het bestuur. Een commissie bestaat uit ten minste 3 

en maximaal 7 personen. 

 

Taken: 

Commissies worden door het bestuur voorzien van een taakomschrijving met bevoegdheden. De 

commissieleden dienen de taakomschrijving te onderschrijven. 

 

Zittingsduur: 

Commissieleden gaan een termijn aan van drie jaar, tenzij de opdracht binnen deze termijn vervuld kan 

worden. De commissie kan zelf leden benoemen. Benoeming dient gemeld te worden aan het bestuur. Het 

bestuur behoudt een vetorecht.  

 



   

          

Ontbinding: 

Commissies worden ontbonden door het bestuur. Ontbinding geschiedt wanneer de taken naar goedvinden 

van het bestuur zijn uitgevoerd. Het bestuur is bevoegd om commissies welke in strijd met de wet cq statuten 

cq huishoudelijk reglement handelen, met onmiddellijke ingang te schorsen. Binnen zeven werkdagen na 

ingang van de schorsing wordt de commissie door het bestuur gehoord. Deze doet binnen een maand nadat de 

commissie is gehoord een bindend voorstel aan de commissie op welke wijze en onder welke condities het 

gerezen probleem wordt opgelost. De commissie wordt ontbonden in geval zij niet in meerderheid op de 

hoorzitting verschijnt, niet met een voorstel instemt of het voorstel niet naar tevredenheid van het bestuur 

uitvoert. 

 

  

Artikel 9, contributies, vergoedingen en overige tarieven 

 

Het bestuur maakt een voorstel voor de hoogte van contributies, welke wordt voorgedragen op de 

ledenvergadering. Goedkeuring met betrekking tot het voorstel wordt genomen door de ledenvergadering.  

 

Over de hoogte van  vergoedingen beslist het bestuur. Over de genomen besluiten wordt verantwoording 

afgedragen in de ledenvergadering. Inlichtingen worden slechts dan gegeven wanneer de leden er om vragen. 

Het bestuur behoudt het recht om de individuele details voor zich te houden.  

 

Over de hoogte van overige tarieven beslist het bestuur. Over de genomen besluiten wordt verantwoording 

afgedragen in de ledenvergadering. Het bestuur behoudt het recht om de individuele details voor zich te 

houden.  

 

 

Artikel 10, aanstellen en ontslaan van functionarissen 

 

Enkel het bestuur is bevoegd tot het aanstellen en ontslaan van functionarissen. Commissies kunnen 

voorstellen doen aan het bestuur. Beslissingsbevoegdheid wordt niet toegekend aan commissies.  

 

Functionarissen worden aangesteld en ontslagen ten behoeve van de dagelijkse leiding van activiteiten. De 

functionarissen zijn verantwoordelijk voor de goede orde en dienen zich volgens de in Nederland geldende 

normen en waarden te gedragen. Daarnaast dienen zij op de hoogte te zijn van statuten en huishoudelijk 

reglement van de vereniging. 

 

 

Artikel 11, schades en boetes 



   

          

 

Een ieder die door nalatigheid of moedwil schade aanricht aan eigendommen is verplicht deze te vergoeden, 

binnen twee weken nadat hem of haar hiervan schriftelijk melding is gedaan. Boetes kunnen worden opgelegd 

aan een ieder die zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, dit binnen twee weken nadat hem of haar 

hiervan schriftelijk melding is gedaan.  

 

Bij een schorsing of boete uitgedeeld door de KNVB dient de boete door de speler zelf te worden betaald. 

Inning geschiedt via de penningmeester. Indien niet de mogelijkheid wordt gegeven om de boete te innen, 

behoudt het bestuur het recht om nadere stappen te nemen.  

 

 

Artikel 12, sponsoring 

 

Zie beleidsdocument ‘Sponsoring zvv Koutenveld, dat ter inzage ligt bij het dagelijks bestuur. 

  

 

Artikel 13, gedragsregels 

 

Het doel van deze gedragsregels is de realisatie van een prettige onderlinge verstandhouding. Bij een 

vereniging zijn enige gedragsregels onvermijdelijk.  

 

Lidmaatschap van zvv Koutenveld, betekent aanvaarding van deze gedragsregels. Het bestuur staat open voor 

aanvullingen en/of correcties, die door ieder lid kunnen en mogen worden ingediend. Deze ingediende 

aanvullingen en/of correcties worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Na goedkeuring en 

publicatie van de ingediende mutaties, worden deze van kracht. Elk lid dient op de hoogte te zijn van de 

opgestelde regels die o.a. gepubliceerd worden middels de website van zvv Koutenveld. Het bestuur heeft het 

recht bij overtreding van de opgestelde gedragsregels sancties op te leggen. 

 

 13.1  Algemeen 

• Alle leden zijn gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, huidskleur of nationaliteit. 

• Elk lid houdt zich aan de door de vereniging vastgestelde statuten.  

• Elk lid handelt in overeenstemming met de KNVB-regels.  

• Deelname aan wedstrijden is uitsluitend mogelijk na registratie bij vereniging en KNVB en bij het in 

bezit zijn van een geldige spelerspas.  

• Registratiekosten zijn voor rekening van betreffend lid (is in contributie verwerkt).  

• Contributie dient tijdig betaald te worden middels de vastgestelde contributiereglementen. Als dit niet 

tijdig gebeurd kan het bestuur een geldboete opleggen van € 12.50 



   

          

• Schade aan personen en/of goederen, veroorzaakt door een verenigingslid, wordt door het 

veroorzakend lid zelf betaald.  

• De vereniging is niet aansprakelijkheid bij letsel, opgelopen tijdens vrijwillig en op eigen initiatief 

sporten. 

• Elk verenigingslid verdient respect. 

• Elk lid waardeert de inzet van anderen.  

• Bestuursleden zullen toezien op naleving van de regels.  

• Elk lid heeft het recht andere leden te wijzen op naleving van de opgestelde gedragsregels en statuten. 

• Elk lid behandelt leden van de tegenpartij met respect. 

 

 13.2. Enkele bepalingen betreffende de kleding, tassen en bal 

• De door de vereniging beschikbaar gestelde kleding, wordt uitsluitend gedragen ten behoeve van 

verenigingsactiviteiten en wedstrijden van zvv Koutenveld.  

• Privégebruik en gebruik tijdens trainingen is niet toegestaan.  

• Alle kleding blijft eigendom van de vereniging. 

• Bij vermissing of beschadiging van uitgereikte teammaterialen, zoals ballen, tenues, bidons, e.d. wordt 

de schade op het desbetreffende team verhaald. 

• Bij vermissing of beschadiging van persoonlijk uitgereikte materialen, zoals tas en trui e.d. wordt de 

schade op het betreffende lid verhaald.  

• Versleten materialen dienen bij het bestuur aangeboden te worden ter vervanging. 

• Alle gesponsorde materialen blijven eigendom van zvv Koutenveld.  

  

13.3 Tijdens trainingen / wedstrijden 

• Deelname aan wedstrijden is uitsluitend mogelijk bij geldig lidmaatschap en het afgeven van een 

geldige spelerspas voor aanvang van de wedstrijd.  

• Iedere speler dient een half uur voor het geplande aanvangtijdstip aanwezig te zijn in de betreffende 

sporthal. Bij vertraging dient een teamlid ingelicht te worden 

• Afmelden voor een wedstrijd dient direct te geschieden, zodra men weet dat men niet mee zal doen. 

• Blessures en mogelijke afmeldingen dienen direct doorgegeven te worden aan de 

teamverantwoordelijke. 

• Geen Spelerspas betekent niet spelen 

• Aanwijzingen van scheidsrechters worden opgevolgd.  

• De door scheidsrechters opgelegde straffen dienen altijd geaccepteerd te worden.  

• De tegenstander wordt zonder discriminatie gelijkwaardig behandeld.  

• Aanmoediging gebeurt op een positieve manier.  

• Ieder lid heeft het recht corrigerend op te treden bij negatieve gedragingen. 

• Het speelveld mag nooit door supporters betreden worden 



   

          

• Voor de wedstrijd worden de ballen vastgehouden indien er nog andere teams aan het spelen zijn. 

• Verboden te voetballen in de kleedlokalen en gangen. 

• Het onder invloed zijn en gebruiken tijdens de wedstrijd van drugs en alcohol is verboden. 

• Indien er iets voorvalt bv staken of rode kaart dient dit direct gemeld te worden aan het 

verantwoordelijk bestuurslid. 

• Gebreken of defecten in het kleedlokaal dienen direct gemeld te worden aan de beheerder. 

• Indien er iets stuk gemaakt wordt dient dit direct aan de beheerder en bestuurslid gemeld te worden 

• Wedstrijdformulieren van wedstrijden gespeeld op vrijdag, zaterdag of zondag dienen voor zondag 

18.00 uur bezorgd te worden op het correspondentieadres. Wedstrijdformulieren van wedstrijden op 

andere dagen dienen de volgende dag bezorgd te worden op het correspondentieadres 

• Er dient direct medewerking verleend te worden aan strafzaken. 

  

 13.4  Sancties 

• Rode kaarten/schorsingen dienen door het lid zelf betaald te worden, ook als de rode kaart een gevolg 

is van een actie in belang van het team. In dit laatste geval is het betreffende team natuurlijk vrij om 

een bijdrage te leveren. 

• De speler die een directe rode kaart heeft ontvangen en vermeld is op het wedstrijdformulier, is 

automatisch uitgesloten van deelname aan wedstrijden tot op de dag, dat het team waarin hij de rode 

kaart heeft ontvangen,1 KNVB wedstrijd heeft gespeeld. 

• Teamboetes komen ten laste van het betreffende team of van de in de betreffende wedstrijd 

aanwezige spelers, tenzij het bestuur anders beslist.  

• Het verenigingsbestuur heeft het recht een strafmaatregel op te leggen, ook indien al een sanctie van 

de KNVB van toepassing is.  

 

• De kosten en gevolgen van niet gerechtigde deelname aan een wedstrijd geheel ten last van het 

betreffend lid/team 

• Bij niet tijdig inleveren van het ruilformulier op het correspondentieadres bedraagt de teamboete 

55,30 euro 

 

 

Artikel 14, overige zaken 

 

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd op de algemene vergadering. Wijziging geschiedt 

door middel van handopsteking. Voor een wijziging is een meerderheid van de aanwezige stemmen 

noodzakelijk.  

 



   

          

Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van statuten en huishoudelijk reglement en hiernaar 

te handelen. Ieder lid kan een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangen indien 

hij/zij hierom vraagt. 

 

 

 

 

Vastgesteld op 2 november 2009 

 

 

 

 

Namens het bestuur van zvv Koutenveld, 

 

 

 

De voorzitter,    De secretaris,   De penningmeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 


