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Artikel 1 Aanvraag van het lidmaatschap 

1. De aanvraag van het lidmaatschap geschiedt bij de ledenadministratie na overleg met de technische 
Commissie en de trainer. 

2. De aanvrager maakt gebruik van een door de vereniging verstrekt formulier. 
3. De aanvraag van het lidmaatschap van personen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben 

bereikt wordt afgewezen indien niet tevens een schriftelijke toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordiger wordt overgelegd. 

4. Het bestuur beslist over de toelating tot lid en verstrekt een bewijs van lidmaatschap.  
5. Afwijzing van de aanvraag wordt door het bestuur met redenen omkleed. 
6. Bij toetreding als lid van de vereniging zijn administratiekosten verschuldigd. De hoogte daarvan 

wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 

Artikel 2 Leden 

1. Seniorleden zijn leden die voor 1 oktober van het competitiejaar 18 jaar of ouder zijn. 
2. A-jeugdleden zijn leden die voor 1 oktober van het competitiejaar 16 of 17 jaar oud zijn. 
3. B-jeugdleden zijn leden die voor 1 oktober van het competitiejaar 14 of 15 jaar oud zijn. 
4. C-jeugdleden zijn leden die voor 1 oktober van het competitiejaar 12 of 13 jaar oud zijn. 
5. Minileden zijn leden die voor 1 oktober van het competitiejaar 11 jaar of jonger zijn. 

Artikel 3 Toegang tot de accomodatie 

1. Alle leden hebben recht van toegang tot de volleybalaccommodatie op de tijden dat deze door de 
vereniging gehuurd is.  

2. Leden houden zich aan de regels die zijn gesteld door de verhuurder.  

Artikel 4 Bestuur 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij zorgt 
voor de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en is met de andere bestuursleden 
verplicht tot nakoming van de in deze vergaderingen genomen besluiten.  

2. De voorzitter tekent - na goedkeuring - de notulen van de vergaderingen. 
3. De voorzitter heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen van de commissies. Bij verhindering 

kan hij zich laten vervangen door een ander bestuurslid. 
4. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en zorgt voor archivering van de 

noodzakelijke stukken. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 
5. De secretaris kan de uitvoering van de ledenadministratie mandateren aan een ander.  
6. De secretaris brengt bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit van de stand van zaken 

in de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar. 
7. De secretaris is belast met het uitschrijven van de vergaderingen en het opmaken van de notulen.  
8. De penningmeester beheert de gelden en voert de administratie hieraan verbonden. 
9. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de penningmeester verslag uit over de 

geldmiddelen van de vereniging van het afgelopen verenigingsjaar. Binnen het bestuur rapporteert 
hij over het materiaalbeheer. Hij coördineert in samenwerking met de materiaalbeheerder de 
uitvoering van de besluiten op het gebied van materiaalbeheer binnen de vereniging. 

10. De penningmeester is verplicht op verzoek van de kascontrolecommissie alle bescheiden te 
overleggen en het aanwezige verenigingsgeld te tonen. 

11. Het bestuurslid dat optreedt als vertegenwoordiger van de technische commissie is voorzitter van 
deze commissie en fungeert in deze hoedanigheid als intermediair tussen haar en het bestuur. De 
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vertegenwoordiger rapporteert de voor het bestuur relevante zaken die onder de verantwoording 
van de technische commissie vallen. Tevens draagt hij er zorg voor dat de door het bestuur genomen 
besluiten worden uitgevoerd binnen de technische commissie. 

12. Het bestuurslid dat optreedt als vertegenwoordiger van de evenementencommissie is voorzitter van 
deze commissie en fungeert in deze hoedanigheid als intermediair tussen haar en het bestuur. De 
vertegenwoordiger rapporteert de voor het bestuur relevante zaken die onder de 
verantwoordelijkheid van de evenementencommissie vallen. Tevens draagt hij er zorg voor dat de 
door het bestuur genomen besluiten worden uitgevoerd binnen de evenementencommissie. 

Artikel 5 Voordracht van kandidaten 

1. Kandidaten voor een functie in het bestuur of één der commissies, of voor de functies 
wedstrijdsecretaris, scheidsrechtercoördinator en materiaalbeheerder worden voorgedragen door het 
bestuur of door een lid van de vereniging. 
2. Voordrachten door leden van de vereniging gaan vergezeld van een handtekeningenlijst met in ieder 
geval tien namen van leden die de voordracht ondersteunen.  

Artikel 6 Aftreding van bestuursleden 

1. Bestuursleden treden periodiek af. 
2. In de even jaar treden af de voorzitter, de penningmeester, de vertegenwoordiger van de technische 

commissie en het algemeen bestuurslid dat niet in het oneven jaar is afgetreden. 
3. In de oneven jaren treden af de secretaris, de vertegenwoordiger van de evenementencommissie en 

het algemeen bestuurslid dat niet in het even jaar is afgetreden. 
4. De bestuursleden zijn terstond opnieuw verkiesbaar. 
5. Niet terstond opnieuw verkiesbaar is het bestuurslid dat een zittingsperiode van zes jaren heeft 

volgemaakt. 
6. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat een afgetreden bestuurslid dat een zittingsperiode 

van zes jaren heeft volgemaakt, terstond opnieuw verkiesbaar is.  
7. Het bestuur voorziet in de benoeming van bestuursleden bij tussentijdse vacatures. Een door het 

bestuur benoemd lid treedt af bij gelegenheid van de eerstvolgende algemene ledenvergadering en 
is terstond verkiesbaar.  

Artikel 7 Schorsing en onslag 

1. Het bestuur kan een commissielid uit zijn functie zetten. 
2. Het bestuur kan een bestuurslid om zwaarwegende redenen schorsen.  
3. Het bestuur neemt een besluit bedoeld in lid 1 of lid 2 niet dan nadat het commissielid 

onderscheidenlijk het bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze ter vergadering van het 
bestuur kenbaar te maken. 

4. Het lid dat uit zijn functie is gezet onderscheidenlijk is geschorst draagt bescheiden, gelden of 
eigendommen van de vereniging die bij hem berusten binnen veertien dagen na schriftelijke 
kennisgeving van het bestuursbesluit over aan de voorzitter of aan een nader aan te geven 
bestuurslid. 

Artikel 8 Ontslag door de algemene vergadering 

De bestuursleden kunnen door de algemene vergadering niet worden ontslagen dan met een 
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 
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Artikel 9 Commissies 

1. De algemene ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur voor de duur van één jaar een 
technische commissie, een commissie wedstrijdzaken, een evenementen-commissie, een 
kascontrolecommissie en een publicrelationscommissie instellen. 

2. De algemene ledenvergadering stelt op voordracht van het bestuur een commissie van beroep in 
voor de duur van twee jaar.  

3. De algemene ledenvergadering of het bestuur kan een commissie met een bijzondere opdracht 
instellen. Deze commissie wordt ingesteld voor een periode die overeenkomt met de tijd die nodig 
wordt geacht om de opdracht uit te voeren. 

4. Commissies hebben ten minste twee leden. Eén van de leden doet verslag aan het bestuur. 
5. De technische commissie en de evenementencommissie worden voorgezeten door leden van het 

bestuur. 

Artikel 10 Taken van commissies 

1. De technische commissie is belast met de algemene coördinatie van trainingen en competitie. Zij 
stelt daartoe het schema samen waarin per team de trainingstijden, locaties, trainers en coaches zijn 
opgenomen. Zij constateert knelpunten en draagt zorg voor adequate oplossingen. De TC is bevoegd 
om de samenstelling van de teams te bepalen en directe contacten te onderhouden met (potentiële) 
trainers voor wat betreft de invulling van de trainingen. 

2. De technische commissie neemt namens de vereniging deel aan het regio-overleg op het gebied van 
wedstrijden, technische en jeugdzaken. De technische commissie kan zich door een ander lid bij dit 
overleg laten vertegenwoordigen. De technische commissie rapporteert in elke bestuursvergadering 
over de ontwikkelingen binnen het eigen aandachtsgebied en levert een bijdrage aan het jaarrapport 
ten behoeve van de algemene ledenvergadering. 

3. De evenementencommissie heeft als primaire taak om de onderlinge verbondenheid van de leden te 
stimuleren. Zij doet dit door het organiseren van allerlei activiteiten, zowel op als buiten het terrein 
van het volleybal. De evenementencommissie neemt namens de vereniging deel aan het overleg 
binnen VELO-beheer voor wat betreft de organisatie van algemene activiteiten zoals de Fancy Fair. 
De evenementencommissie kan zich door een ander lid bij dit overleg laten vertegenwoordigen. De 
evenementencommissie rapporteert in elke bestuursvergadering over de ontwikkelingen binnen het 
eigen aandachtsgebied en levert een bijdrage aan het jaarrapport voor de algemene 
ledenvergadering. 

4. De commissie wedstrijdzaken bestaat uit de wedstrijdsecretaris en de scheidsrechterscoördinator. 
Ze is belast met de algemene coördinatie van oefen-, beker- en competitiewedstrijden. Naast de 
taken genoemd bij het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechterscoördinatoren is de commissie 
wedstrijdzaken gemandateerd zaaldiensten toe te wijzen aan leden. 

5. De kascontrolecommissie heeft tot taak toezicht te houden op een juiste, volledige en tijdige 
administratie van de financiën. De kascontrolecommissie is bevoegd om de complete financiële 
administratie te controleren. De kascontrolecommissie rapporteert aan de algemene 
ledenvergadering over haar bevindingen. 

6. De commissie van beroep behandelt elk beroep dat ingeval van schorsing of ontzetting uit het 
lidmaatschap wordt ingesteld. De commissie van beroep brengt een bindend advies uit aan bestuur 
en de betrokkene(n).  

7. De publicrelationscommissie heeft tot taak om het volleybal te stimuleren door het verstrekken van 
informatie. Zij is belast met de informatievoorziening naar de leden en draagt er voorts zorg voor dat 
het volleybal in het algemeen en de vereniging in het bijzonder zich optimaal weten te presenteren 
in de omgeving. De publicrelationscommissie onderhoudt daartoe contacten met de media en 
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organisatiedelen binnen VELO-beheer met een soortgelijke taak. De commissie ontwikkelt (nieuwe) 
wegen om het volleybal te promoten. Ze rapporteert in elke bestuursvergadering door tussenkomst 
van de secretaris over de ontwikkelingen binnen het eigen aandachtsgebied en levert een bijdrage 
aan het jaarrapport voor de algemene ledenvergadering. 

Artikel 11 Functionarissen 

1. Voor de duur van twee jaar kunnen door de algemene ledenvergadering op voordracht van het 
bestuur worden benoemd een wedstrijdsecretaris, een scheidsrechters-coördinator, een 
materiaalbeheerder en een vertrouwencontactpersoon. 

2. De wedstrijdsecretaris en de scheidsrechterscoördinator rapporteren via de technische commissie 
aan het bestuur. De materiaalbeheerder rapporteert via de penningmeester aan het bestuur. De 
vertrouwenscontacpersoon houdt het bestuur op de hoogte van de meldingen zonder op de inhoud 
daarvan in te gaan. Op verzoek van het bestuur kunnen genoemde functionarissen rechtstreeks 
rapporteren aan het bestuur. 

Artikel 12 Taken van functionarissen 

1. De wedstrijdsecretaris fungeert als eerste aanspreekpunt van de vereniging voor de 
competitieleiding van de NeVoBo. De wedstrijdsecretaris is betrokken bij het inschrijven van teams 
voor de (beker)competitie, het doen van de spelersopgave, het insturen van de wedstrijd- en 
beoordelingsformulieren, de coördinatie van het invallen, het verplaatsen van wedstrijden, het 
indienen van protesten en de indeling van de zaaldienst. 

2. De wedstrijdsecretaris is bevoegd om rechtstreekse afspraken te maken met de competitieleider(s) 
van de regio. Hij neemt namens de vereniging deel aan het regio-overleg betreffende de competitie. 
De wedstrijdsecretaris kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen in dit overleg. Hij 
rapporteert door tussenkomst van de technischecommissievertegenwoordiger aan het bestuur over 
de ontwikkelingen binnen het eigen aandachtsgebied. 

3. De scheidsrechterscoördinator ziet er op toe dat de vereniging haar verplichtingen ten aanzien van 
de arbitrage nakomt. Dit houdt ieder geval in dat de de scheidsrechters-coördinator fungeert als 
eerste aanspreekpunt van de vereniging voor de medewerker wedstrijdwezen van de regio West. De 
scheidsrechterscoördinator is bevoegd om scheidsrechters aan te wijzen voor wedstrijden die door 
de vereniging geleid kunnen worden. Hij neemt namens de vereniging deel aan het regio-overleg 
betreffende arbitrage en rapporteert door tussenkomst van de technischecommissie-
vertegenwoordiger aan het bestuur over de ontwikkelingen binnen het eigen aandachtsgebied. 

4. De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van al het (sport)materiaal dat in 
gebruik is bij de vereniging. Hij rapporteert door tussenkomst van de penningmeester aan het 
bestuur over de staat van het materiaal en de omvang van de voorraad verbruiksartikelen.  

5. De vertrouwenscontactpersoon is contactfunctionaris binnen de vereniging in geval van seksuele 
intimidatie. Hij is in ieder geval verantwoordelijk voor de eerste opvang bij een melding. Hij verwijst 
door, ontplooit preventieactiviteiten en adviseert omtrent het beleid.  

Artikel 13 Plichten 

1. Elk gewoon lid of jeugdlid kan - indien mogelijk - meespelen in een der teams met inachtneming van 
de voorschriften van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). 

2. Elk competitiespelend lid houdt zich wat het spelen van wedstrijden betreft aan de samenstelling 
van het team en volgt de aanwijzingen van de technische commissie en de wedstrijdsecretaris op. 

3. Elk competitiespelend lid is verplicht bij verhindering tot het spelen van een wedstrijd dit zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van deze wedstrijd te melden bij de eigen aanvoerder of 
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coach, of op een nader aangegeven adres. Bij het niet of te laat afmelden volgt een waarschuwing. 
Bij herhaling kan schorsing voor een bepaald aantal wedstrijden of uitsluiting volgen. 

4. Alle competitiespelende leden zijn verplicht de hun opgedragen zaaldienst uit te voeren. Bij het in 
gebreke blijven wordt een waarschuwing gegeven. Wanneer men nogmaals in gebreke blijft, volgt 
een schorsing. 

5. De door de NeVoBo aan de vereniging opgelegde boetes veroorzaakt door leden, kunnen op hen 
worden verhaald door de penningmeester. 

6. Elk team dat uitkomt in de competitie senioren en jeugd A, is verplicht om een evenredige bijdrage 
te leveren in het aantal scheidsrechters dat noodzakelijk is om alle teams in de competitie uit te 
laten komen. Indien een team niet voldoet aan deze verplichting, kan het bestuur besluiten het team 
uit de competitie te halen. 

7. Elk team krijgt aan het begin van het seizoen een aantal volleyballen en een ballentas in beheer. Dit 
materiaal dient aan het eind van het seizoen in goede staat te worden ingeleverd. Wanneer mocht 
blijken dat er sprake is geweest van onzorgvuldig beheer dan wel vermissingen, worden de kosten in 
rekening gebracht bij het team. 

8. De competitiespelende leden zijn verplicht bij het uitkomen voor de vereniging in wedstrijden het 
verenigingstenue te dragen. Bij niet hieraan voldoen of niet geheel hieraan voldoen kunnen door het 
bestuur boetes worden opgelegd of kan het bestuur het betreffende lid schorsen. 

9. Het materiaal en de sportkleding die door de vereniging onderscheidenlijk de sponsor ter 
beschikking van de leden zijn gesteld, blijft eigendom van de vereniging. Elk lid is hiervoor 
verantwoordelijk en vergoedt de schade hieraan of het verlies ervan.  

10. De door het bestuur overeengekomen verplichtingen op het gebied van reclame op sportkleding 
worden door de wedstrijdspelers nagekomen. 

11. De leden worden geacht zich bij deelname aan wedstrijden naar behoren te gedragen. 

Artikel 14 Geldmiddelen 

De penningmeester beheert de geldelijke middelen.  

Artikel 15 Contributie 

1. De betaling van de contributies geschiedt per jaar vooruit voor de datum van 1 september.  
2. De penningmeester kan een betalingsregeling treffen. 
3. Het bestuur kan gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van het betalen van het 

contributiebedrag. 

Artikel 16 Administratiekosten 

1. Het bestuur stelt jaarlijks de administratiekosten vast. 
2. Administratiekosten zijn verschuldigd bij inschrijving en herinschrijving.  

Artikel 17 Restitutie 

Restitutie van gelden kan niet plaatsvinden tenzij het bestuur anders beslist. 

Artikel 18 Vergaderingen 

De vergaderingen worden onderscheiden in een algemene ledenvergadering, een buitengewone 
ledenvergadering, een bestuursvergadering en een commissievergadering. 
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Artikel 19 Besluiten door de ledenvergadering 

Elke volgens de bepalingen uitgeschreven ledenvergadering is gerechtigd besluiten te nemen, 
behoudens het gestelde in artikel 25 van de Statuten. 

Artikel 20 Quorum ledenvergadering 

1. De algemene ledenvergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen als 20% van de stemgerechtigde 
leden aanwezig is.  

2. Bij ontbreken van het quorum genoemd in lid 1 schrijft het bestuur binnen twee tot vier weken een 
nieuwe vergadering uit.  

3. Op de vergadering bedoeld in lid 2 kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ongeacht het 
aantal op de vergadering aanwezige leden mits met door de statuten vereiste meerderheid. 

4. Bij de oproeping tot een tweede vergadering deelt het bestuur mee dat besluiten kunnen worden 
genomen ongeacht het aantal aanwezige leden mits met door de statuten vereiste meerderheid.  

Artikel 21 Voorstellen en amendementen 

1. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht voorstellen op de agenda te doen plaatsen.  
2. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht op de ledenvergaderingen een amendement op de voorstellen 

in te dienen. 

Artikel 22 Agenda van de algemene ledenvergadering 

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat in ieder geval de notulen van de vorige 
ledenvergadering, een verslag van de secretaris, een verslag van de penningmeester, een verslag van de 
kascontrolecommissie, verslagen van de commissies, de bestuursverkiezing, de benoeming van 
commissieleden en de vaststelling van de contributies en entreegelden. 

Artikel 23 Verzenden van de uitnodiging en de agenda 

De uitnodiging en de agenda voor de ledenvergaderingen worden ten minste veertien dagen voor de 
vergadering verzonden. 

Artikel 24 Rol van de voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering 

1. De voorzitter geeft op de vergaderingen het woord en ontneemt het woord indien dit buiten de 
goede orde gaat.  

2. De voorzitter heeft het recht de debatten te sluiten, indien hij van mening is dat de vergadering 
voldoende is ingelicht. 

3. De voorzitter is gerechtigd een ieder die de orde in de vergadering verstoort het verder bijwonen van 
deze vergadering te ontzeggen. 

4. De voorzitter kan een vergadering schorsen en na overleg met de andere bestuursleden de 
vergadering verdagen. 

Artikel 25 Bestuursvergaderingen en commissievergaderingen 

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of op voorstel van twee 
leden van het bestuur.  

2. Bestuursvergaderingen worden bij voorkeur eenmaal per twee maanden gehouden. 
3. Commissievergaderingen worden gehouden op voorstel van een der leden van deze commissie.  
4. Commissievergaderingen worden bij voorkeur eenmaal per twee maanden gehouden. Van deze 

vergaderingen gaat een schriftelijk verslag naar het verenigingssecretariaat. 
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Artikel 26 Stemmen 

Bij schriftelijke stemming wordt door het bestuur een stembureau benoemd, bestaande uit drie leden 
buiten het bestuur, voor het openen, optellen en lezen van de stembriefjes. De uitslag wordt door de 
voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt. 

Artikel 27 Stembriefjes 

Van onwaarde zijn stembriefjes die blanco zijn, ondertekend zijn, onleesbaar zijn of niet beantwoorden 
aan het doel waarvoor de stembriefjes zijn uitgereikt. 

Artikel 28 Boetes 

De boetes voortvloeiende uit overtredingen volgens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de 
vereniging en de NeVoBo, worden binnen tien dagen na aanzegging van deze boete bij de 
penningmeester voldaan. 

Artikel 29 Onkosten 

1. Reis-, verblijf- en andere kosten door bestuursleden of commissieleden uit hoofde van hun functie 
gemaakt en met voorafgaande toestemming van het bestuur, komen ten laste van de 
verenigingskas. 

2. Leden die op verzoek van het bestuur een vergadering bijwonen, kunnen de gemaakte reiskosten 
declareren bij de vereniging op basis van de geldende reiskosten-vergoedingen voor scheidsrechters, 
opgesteld door NeVoBo Regio West. 

Artikel 30 Aansprakelijkheid  

Het bestuur of bestuursleden of commissieleden kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
ongevallen of letsel van welke aard ook, schade aan eigendommen van leden of jeugdleden en schade 
door diefstal, beschadiging of verlies of op enige andere wijze. 

Artikel 31 Sponsors 

Contacten met eventuele sponsors worden uitsluitend door het bestuur onderhouden, hiertoe 
gemachtigd door de algemene ledenvergadering. 

Artikel 32 Huishoudelijk Reglement 

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen en er 
naar te handelen. 

Artikel 33 

1. De algemene ledenvergadering wijzigt het Huishoudelijk Reglement indien op voorstel van het 
bestuur of op voorstel van tenminste vijf leden 2/3 der aanwezige leden heeft voorgestemd 
onverminderd het bepaalde in artikel 20. 

2. Gewijzigde bepalingen treden in werking met ingang van de dag volgend op die van de aanneming 
door de algemene ledenvergadering. 

Artikel 34 

1. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
2. Indien het bestuur van de bevoegdheid bedoeld in lid 1 gebruik maakt legt het verantwoording af in 

de algemene ledenvergadering. 
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3. In spoedeisende gevallen beslist het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt op de 
eerstvolgende bestuursvergadering de andere bestuursleden hiervan in kennis. 

 
Goedgekeurd c.q. gewijzigd op de ALV van: 

• 21 februari 1978; 

• 8 juni 1978; 

• 3 december 1980; 

• 18 mei 1982; 

• 16 mei 1983; 

• 8 oktober 2013 

Betreft schorsingen en boetes: 

1. Overtreding volgens artikel 13.4: 

• 1e Waarschuwing 

• 2e Schorsing van een competitiewedstrijd 
2. Overtreding volgens artikel 13.7: 

• Geldende prijs per bal 

• Geldende prijs voor de tas 
3. Overtreding volgens artikel 13.8: 

Naast de eventuele boete van de NeVoBo wordt het lid gewaarschuwd door de vereniging. Dit moet 
voor de volgende competitiewedstrijd in orde zijn. Hierna volgt een schorsing tot de kleding in orde 
is. 

 
Uitvoering bij genomen bestuursbesluit op de bestuursvergadering van 12 september 2013. 
 


