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1 Inleiding.	  
Doel van het Huishoudelijk Reglement (HR)  
Het HR is een aanvulling op de statuten van de vereniging.  
Indien het HR op enig punt strijdig mocht zijn met de statuten, dan prevaleert het gestelde in de 
statuten. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten ten minste veertien 
dagen voor de behandeling in de Algemene Ledenvergadering (hierna ook genoemd: ALV) bij het 
Dagelijks Bestuur worden ingediend. 

2 Wijzigingsblad	  
Versie Datum Aangebracht 
door 
Omschrijving 

3 Lidmaatschap.	  

3.1 Leden.	  
1. De vereniging bestaat uit: 

a. Jeugdleden: 
b. Gewone leden: 

i. Senioren. 
ii. Recreanten. 
iii. Trainingsleden. 

c. Buitengewone leden 
d. Ondersteunende leden: 

i. Donateurs. 
ii. Verenigingsleden 

e. Ereleden. 
2. Jeugdleden zijn leden die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 

jaar nog niet hebben bereikt.  
3. Senioren zijn leden die op één oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn 
4. Recreanten zijn leden die op één oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder 

zijn. Zij nemen niet deel aan de landelijke (NeVoBo) competitie. 
5. Trainingsleden zijn leden die deelnemen aan de trainingen van de teams, maar niet 

deelnemen aan de competitie. 
6. Buitengewone leden zijn niet-spelende leden. 
7. Ereleden zijn personen, die zich ten gunste van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt en, die op voordracht van het Dagelijks Bestuur, door de Algemene Leden 
Vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd. 

8. Ondersteunende leden zijn personen die door het Dagelijks Bestuur zijn toegelaten tot de 
vereniging en die zich verplichten om jaarlijks of maandelijks (Verenigingsleden)een door het 
Dagelijks Bestuur vastgestelde bijdrage te storten. Donateurs hebben geen andere rechten en 
verplichtingen dan welke hun in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of 
opgelegd. 

3.2 Aanmelden	  lidmaatschap.	  
1. Personen, die lid wensen te worden van de vereniging dienen gebruik te maken van een 

daartoe bestemd formulier. Dit formulier is te vinden op onze website., Op het 
inschrijfformulier wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement. Het  Huishoudelijk 
Reglement is te downloaden via de website. 

2. Aanmelden moet schriftelijk, door middel van het hierboven genoemde formulier, worden 
gedaan bij de ledenadministratie. Het bestuur heeft het recht aangemelde leden het 
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lidmaatschap te weigeren. Het bestuur zal deze weigering schriftelijk toelichten bij de 
betrokkene. 

3. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft de ondergetekende aan akkoord te 
gaan met het Huishoudelijk Reglement alsook de daarin gestelde verplichtingen. 

4. Onderdeel van het inschrijfformulier is de  “Inventarisatie Vrijwilligerswerk”. Hierin wordt het 
nieuwe lid geacht aan te geven welke werkzaamheden binnen de vereniging van het nieuwe 
lid.  

3.3 Beëindiging	  lidmaatschap.	  
1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via E-mail te geschieden bij de 

ledenadministratie van de vereniging. In beide gevallen wordt een ontvangstbevestiging 
verstuurd. Er geldt een opzegtermijn van een volle kalendermaand. De datum van opzeggen 
is bepalend. Als datum van opzegging hanteren we de datum van binnenkomst bij de 
ledenadministratie 

2. Bij opzeggingen voor 1 december van het kalenderjaar wordt 4 termijnen contributie in 
rekening gebracht. Bij opzeggingen na 1 december wordt het gehele verenigingsjaar (8 
termijnen) in rekening gebracht. 

3.4 Spelerskaart.	  
1. De vereniging is een competitie spelende vereniging en is aangesloten bij de Nederlandse 

Volleybalbond (NeVoBo). 
2. Competitiespelende leden dienen in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart, deze wordt 

door de ledenadministratie aangevraagd. 
3. De kosten van de spelerskaart wordt door middel van de contributie geïncasseerd: 

3.5 Ontzetting	  lidmaatschap.	  
1. Van elke ontzetting uit het lidmaatschap moet door de secretaris, onder vermelding van de 

redenen, aan de NeVoBo kennisgeving worden gedaan. 
2. Bij wanbetaling. (zie artikel 10.2) 

 

3.6 Indeling	  teams.	  
Met betrekking tot het indelen van (nieuwe) leden is het volgende van toepassing. 

1. Streefdatum voor de indeling van de teams voor het volgende seizoen is medio juni, voor het 
afsluiten van het seizoen. 

2. Echter, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de competitie bepaalt de Technische Commissie 
of, bij gebreke daarvan, het Dagelijks Bestuur in goed overleg met de trainer(s) de indeling 
van de teams. 

3. Trainingsleden mogen de vooruitgang van het team als geheel en het niveau van de training 
niet negatief beïnvloeden. Daarom trainen zij in principe mee met een team op of onder hun 
eigen niveau, dus nooit boven hun eigen niveau.  

 
Voorts bepaalt het Dagelijks Bestuur, in overleg met de Technische Commissie, op welke dag 
zij trainen, waarbij er rekening mee gehouden moet worden dat het Dagelijks Bestuur het aantal 
trainingen van een trainingslid kan beperken tot één maal per week. De gevolgen hiervan zullen 
meegenomen worden bij het vaststellen van de hoogte van de contributie. 

4 Bestuur.	  

4.1 Het	  Bestuur.	  
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het Bestuur. Het Bestuur neemt 

alle beslissingen welke niet tot een Algemene ledenvergadering kunnen worden uitgesteld en 
die vallen binnen de statutaire bevoegdheden van de bestuursleden en het bestuur.  

2. Taken van de voorzitter: 
• leidt de vergaderingen. 
• geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven. 
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•  is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een 
ander bestuurslid heeft overgedragen. 

• De voorzitter is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het 
totale volleybalbeleid van de vereniging. 

• De voorzitter vormt samen met de penningmeester en het secretariaat het dagelijks 
bestuur van de vereniging en heeft daarom alle bevoegdheden wat in het belang is voor 
de volleybalvereniging 

• De voorzitter legt op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan de leden. 
• De technische, sponsor en communicatie-commissie vallen binnen het domein van de 

voorzitter. 
• Coördineert de verschillende bestuurstaken. Houdt daarop toezicht en stelt zich op de 

hoogte van de gang van zaken. 
• Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. 
• Onderhoudt contacten met de gemeente (niet ivm halplanning of andere wedstrijdzaken), 

andere verenigingen, pers, overkoepelende organisaties, etc. 
• Vertegenwoordigt de volleybalvereniging bij Nevobo regio- en rayonvergaderingen. 
• Werven van nieuwe bestuursleden. 
• Aanspreekpunt voor de technische, sponsor en communicatie-commissie. 
• Aanspreekpunt voor leden. 
• In samenwerking met overige bestuurleden beleid bepalen van de vereniging. 
• Onderhouden contacten vrijwilligers. 
• Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten en 

het huishoudelijk reglement. 
• Volgt externe ontwikkelingen en stemt zo nodig de organisatie van de vereniging daarop 

af. 
• Verzorgen periodieke copij (stukje van de voorzitter) voor de (digitale) nieuwsbrief 

 
3. Taken van de secretaris: 

• Het secretariaat is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor 
het totale volleybalbeleid van de vereniging. 

• Het secretariaat vormt samen met de penningmeester en de voorzitter het dagelijks 
bestuur van de vereniging en heeft daarom alle bevoegdheden wat in het belang is voor 
de volleybalvereniging. 

• Het secretariaat is verantwoordelijk voor in- en uitgaande correspondentie en heeft 
hiervoor totale bevoegdheid. 

• Wedstrijdzaken, ledenadministratie en coördinatie scheidsrechters vallen binnen het 
domein van de secretaris. 

• Als de vereniging een vertegenwoordiging heeft in het rayonbestuur is het secretariaat 
verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met deze personen. 

• zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen. 
• zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en 

reglementen. 
• Notuleren maandelijkse bestuursvergadering. 
• Notuleren algemene ledenvergadering. 
• Opstellen van agenda. 
• Distributie van mail, post en notulen naar betreffende personen. 
• Contact onderhouden met regiokantoor. 
• Contact onderhouden met vertegenwoordiging van de vereniging in het rayonbestuur. 
• Aanspreekpunt voor leden. 
• Aanspreekpunt voor de commissie wedstrijdzaken, ledenadministratie en coördinatie 

scheidsrechters. 
• Vertegenwoordigt de vereniging bij Nevobo regio- en rayonvergaderingen. 

 
4. Taken van de penningmeester: 

• De penningmeester is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk 
voor het totale volleybalbeleid van de vereniging. 
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• De penningmeester vormt samen met het secretariaat en de voorzitter en het dagelijks 
bestuur van de vereniging en heeft daarom alle bevoegdheden wat in het belang is voor 
de vereniging. 

• De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de 
vereniging en heeft hiervoor na overleg overige bestuursleden totale bevoegdheid. 

• De activiteitencommissie, kledingcommissie en materiaalbeheer vallen binnen het domein 
van de penningmeester. 

• beheert de gelden van de vereniging. 
• zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor 

alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven. 
• houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven. 
• voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de 

voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande 
stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van 
eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren. 

• brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij 
over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen 
verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. 

• Opstellen van de begroting. 
• Opstellen van het financieel jaarverslag ten behoeve van de ledenvergadering. 
• Innen contributie. 
• Factureren van sponsoren (incl. reclameborden) en adverteerders. 
• Betalen facturen (akkoord van overige bestuursleden boven X euro) 
• Signaleren van financiële tekorten en/of overschotten en deze tijdig communiceren. 
• Opstellen financieel overzicht ten behoeve van de bestuursvergadering. 
• Budgetten bewaken. 
• Doorberekenen en factureren boetes aan betreffende teams en/of personen. 
• Aanvragen subsidies bij Gemeente ed 
• Afstemming diverse commissies tbv begroting, contracten en liquiditeiten 
• Aanspreekpunt leden. 
• Fungeren als aanspreekpunt van de activiteiten-en kledingcommissie en materiaalbeheer. 
• Adviseren overige bestuursleden en commissies over uitgaven, budgetten en 

ontvangsten. 
• Adviseren bestuur over financieel beleid door middel van onder andere voorstel begroting. 
• In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen voor de vereniging. 

5 Kascommissie.	  

5.1 Samenstelling.	  
1. De kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden, die geen deel uit mogen maken van het 

Bestuur. 
2. De leden van de kascommissie worden tijdens de Algemene Leden Vergadering gekozen voor 

de duur van twee boekjaren. 

5.2 Bevoegdheden	  en	  verplichtingen.	  
1. De kascommissie is verplicht één keer per jaar de kas, de boeken en de bescheiden na te 

zien zoals die beschikbaar gesteld worden door de penningmeester. 
2. De commissie is tevens bevoegd om het Bestuur voorstellen te doen betreffende het 

financieel beleid en de wijze van administreren. 
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6 Vergaderingen.	  

6.1 Algemene	  ledenvergadering.	  
1. Minimaal 1 keer per jaar wordt er door het Bestuur een algemene ledenvergadering (ALV) 

gehouden. 
2. Alle leden worden minimaal 2 weken voor de vergaderdatum geïnformeerd. 
3. De agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt minimaal 7 dagen voorafgaand aan 

deze ALV bekend gemaakt aan de leden. 
4. De stukken voor de algemene ledenvergadering dienen drie werkdagen voor de 

vergaderdatum, op aanvraag, bij het secretariaat verkrijgbaar te zijn. 
5. De agenda dient minimaal te bevatten: 

- de notulen van de vorige vergadering. 
- het jaarverslag van het afgelopen jaar. 1) 
- het financieel jaarverslag van de penningmeester. 1) 
- de begroting voor het komende boekjaar. 1) 
- het verslag van de kascommissie. 1) 
- mededelingen. 
- eventuele verkiezingen. 
- rondvraag. 

De met 1) gemerkte agendapunten zijn alleen t.b.v. de eerste Algemene Leden Vergadering in het 
nieuwe kalender jaar. 

6. De Algemene Leden Vergadering wijst uit haar midden twee leden aan voor de kascommissie. 
Deze leden mogen geen Bestuurslid zijn. 

6.2 Dagelijks	  Bestuursvergaderingen.	  
1. Regelmatig, doch ten minste 6x per jaar, wordt er een Dagelijks Bestuur vergadering belegd. 

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien twee/derde van de bestuursleden 
aanwezig zijn. 

7 Website	  en	  Social	  Media	  

7.1 Website.	  
1. Naast de persoonlijke informatie via de e-mail wordt alle algemene informatie op de website 

geplaatst. Ook de berichtgeving van het bestuur naar de leden toe geschiedt middels een 
publicatie op de website. 

2. Iedereen kan informatie aanleveren voor de website, dit kan via een e-mail aan de webmaster. 
3. Kopij wordt zoveel mogelijk onverkort geplaatst, anoniem aangeleverde stukken worden niet 

geplaatst. 
4. Aangeleverde stukken waarin personen of instellingen op insinuerende en/of nodeloos 

krenkende wijze worden aangevallen, worden niet geplaatst. 
5. Bij enige reden van twijfel over het wel of niet plaatsen overlegt de webmaster met het 

Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur beslist over het wel of niet plaatsen. 

7.2 Social	  Media	  
1. Social media als Facebook, Hyves en Twitter worden gebruikt ter ondersteuning van de 

verenigingscommunicatie. Formele berichtgeving geschiedt te allen tijde via de Website. 
2. Publicaties in de social media door leden die direct zijn gerelateerd aan de vereniging vallen 

onder de richtlijn “gebruik email- en social media”, welke kan worden gedownload op de 
website. De gedragscode zoals opgenomen in punten 14.1 en 14.2 geldt, voor zover van 
toepassing op online activiteiten,  onverminderd voor activiteiten in social media 

3. De communicatiecommissie en het Dagelijks Bestuur kunnen leden verzoeken berichten te 
rectificeren of verwijderen indien deze strijdig zijn met de richtlijn. 
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8 Commissies	  .	  	  

8.1 Technische	  Commissie	  (TC)	  .	  
 

1. Wordt benoemd en in voorkomend geval ontbonden door het bestuur. 
2. De voorzitter van de technische commissie heeft regelmatig overleg met de voorzitter van het 

bestuur (minimaal 6x per jaar) en rapporteert daarin over de voortgang. 
3. Technische commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur.  
4. De TC bestaat uit minimaal vijf (5) leden  
5. De TC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Technisch Beleidsplan (TBP) en maakt 

n.a.v. dit TBP jaarplannen met concrete doelen en acties.  
6. Stelt de teams samen die aan de competitie deelnemen op grond van de volgende criteria:  
7. - spelniveau, te bepalen a.d.h.v. het functioneren in de    

wedstrijden en op de training.  
8. - Het regelmatig deelnemen aan trainingen,  
9. - De beschikbaarheid van de speler/speelster (wedstrijden)  
10. - Op advies van de betreffende trainer(s)  
11. - Indien mogelijk persoonlijke wensen.  
12. Stelt de samenstelling van de trainingsgroepen vast, alsmede het tijdstip van trainen, de plek 

waar getraind wordt en welke trainer/ster de leiding heeft. 
13. Regelt de benodigde zaaluren bij de diverse verhuurders. Doet dit in afstemming en overleg 

met de penningmeester 
14. Zorgt waar nodig en mogelijk voor begeleiding van trainers en coaches.  
15. Heeft de zorg over het materiaal waarmee getraind wordt. Indien er tekortkomingen zijn dan 

wordt dit gemeld bij de materiaalcommissie. Deze zal zorgdragen voorvervangingn of 
reparatie van de materialen. 

16. Stelt de taken van de trainers vast.  
17. Bewaakt de ontwikkeling van spelers en adviseert desgewenst over extra trainingen zowel 

binnen als buiten de vereniging.  
18. Scout en begeleidt talentvolle (jeugd)spelers naar de voor de betreffende leeftijdscategorie 

hoogst mogelijke teams.  
19. Bewaakt de ontwikkelingen bij de Nevobo aangaande clinics, opleidingen voor trainers, 

scheidsrechters et cetera.  
20. De besluiten van de TC zijn bindend. Desgewenst kan hiertegen uitsluitend bezwaar worden 

aangetekend bij het bestuur.  
21. Houdt contact met de trainers/sters en spelers/sters.  
22. Zorgt voor een verslag voor de algemene ledenvergadering.  
 
 

8.2 Activiteiten	  Commissie	  .	  
 

1. Wordt benoemd en in voorkomend geval ontbonden door het bestuur.  
2. Bestaat minimaal uit drie (3) leden.  
3. Heeft tot taak evenementen te organiseren binnen de vereniging.  
4. Krijgt waar nodig per evenement een door het bestuur vastgesteld budget ter beschikking en 

kan geen uitgaven doen die buiten het beschikbaar gestelde budget vallen.  
5. Legt, tijdig, aan het bestuur haar plannen en begroting ter goedkeuring voor.  
6. Is verplicht een correcte administratie te voeren m.b.t. het uitlenen van haar materialen.  
7. Is verplicht haar administratie en andere bescheiden ter inzage over te leggen aan de 

penningmeester en/of kascommissie.  
8. Zorgt voor een verslag van haar activiteiten voor de algemene ledenvergadering.  
9. Eventuele kosten voor en opbrengsten uit de evenementen komen ten laste van/ten goede 

aan de vereniging.  
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8.3 Communicatie	  Commissie	  .	  
 
 
1. Wordt benoemd en in voorkomend geval ontbonden door het bestuur.  
2. Bestaat uit een willekeurig aantal leden, al naar gelang de behoefte.  
3. Treft alle maatregelen om het periodiek verschijnen van het (digitale) clubblad te waarborgen.  
4. Draagt zorg voor een goede distributie van het blad dan wel van tijdige plaatsing op de 

verenigingswebsite.  
5. Draagt zorg voor de verslaggeving naar buiten, b.v. krant, radio, kabelkrant, enz.  
6. Zorgt voor bekendmaking van de wedstrijden naar het publiek toe middels korte 

persberichtjes, aankondigingen op de verenigingswebsite en/of aanplakbiljetten.  
7. Krijgt waar nodig voor haar activiteiten een door het bestuur vastgesteld budget ter 

beschikking en kan geen uitgaven doen die buiten het beschikbaar gestelde budget vallen. 
8. Zorgt voor een verslag van haar activiteiten voor de algemene ledenvergadering.  
9. Kosten en opbrengsten komen ten laste van / ten goede aan de vereniging.  
 

8.4 Sponsor	  Commissie	  .	  
 
1. Wordt benoemd en in voorkomend geval ontbonden door het bestuur.  
2. Bestaat uit minimaal drie (3) leden.  
3. Doelstelling is werven van nieuwe sponsoren voor de vereniging.  
4. Onderhouden van bestaande contracten met sponsoren, met name de hoofdsponsor.  
5. Stippelt het sponsorbeleid binnen de vereniging uit.  
6. Opstarten van specifieke acties welke een financiële impuls opleveren voor de vereniging.  
7. Het tekenen van sponsorcontracten en het maken van nieuwe afspraken gebeurt altijd na 

overleg met een lid van het DB.  
8. Tevens moeten afspraken met nieuwe sponsoren conform de afspraken zijn die met de 

hoofdsponsor zijn gemaakt.  
9. Doet aan fondsenwerving bijvoorbeeld. door het aanbrengen van reclameborden, en 

dergelijke.  
10. Krijgt waar nodig voor haar activiteiten een door het bestuur vastgesteld budget ter 

beschikking en kan geen uitgaven doen die buiten het beschikbaar gestelde budget vallen. 
11. Kosten en opbrengsten uit extra sponsoring en acties komen ten laste van/ten goede aan de 

vereniging.  
12. Zorgt voor een verslag van haar activiteiten voor de algemene ledenvergadering.  
 

9 Overige	  functionarissen.	  	  
 

9.1 Wedstrijdsecretaris	  .	  
 

1. Wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor de competitie (regio en rayon) van senioren en jeugd  
met uitzondering van de mini's. De mini’s vallen onder verantwoordelijkheid van de leiding van 
de betreffende mini’s en de TC. 

2. Fungeren als wedstrijdleider/contactpersoon voor regio en rayoncompetitie intern en extern.  
3. Opgeven van teams die deelnemen aan de competitie. 
4. Opstellen trainingsschema voor de vereniging aan het begin van het seizoen (iom TC).  
5. Teams inlichten over speeldata, tijden etc.  
6. Wedstrijdwijzigingen doorgeven. 
7. Controleren boetes naar aanleiding van wedstrijden, boetes vervolgens doorsturen naar  

penningmeester.  
8. Aanspreekpunt voor leden betreffende wedstrijdzaken.  

 

9.2 Ledenadministratie	  
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1. Ledenadministratie is verantwoordelijk voor het up to date houden van de volledige 
ledenadministratie. 

2. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van 
verdienste en ereleden zijn opgenomen. 

3. Verwerken en registreren nieuwe aanmeldingen.  
4. Opstellen actuele ledenlijst.  
5. Leden aanmelden bij de Nevobo door middel van Sportlink.  
6. Aanvragen spelerskaarten bij de Nevobo. 
7. Bijhouden welke spelerskaarten vervangen dienen te worden en spelers daarover inlichten. 
8. Duplicaten van spelerskaarten aanvragen van kaarten die kwijt zijn of verloren zijn gegaan. 
9. Inname van spelerskaarten. 
10. Periodieke afstemming Technische Commissie, Communicatiecommissie, Penningmeester en 

Secretaris. 

9.3 Coordinator	  scheidsrechterszaken	  
 

1. De coördinator scheidsrechterzaken is verantwoordelijk voor de arbitrage voor de regio en 
rayon competitie, welke hierin wordt geassisteerd door wedstrijdzaken. 

2. Fungeren als coördinator voor scheidsrechters binnen de vereniging. 
3. Leden opgeven voor scheidsrechtercursus (indien nodig). 
4. Scheidsrechterschema opstellen voor regio en rayon competitie. 
5. Scheidsrechters inlichten over data, tijden etc. 
6. Vertegenwoordigt volleybalvereniging op Nevobo vergaderingen betreffende competitie en 

arbitrage aangelegenheden. 

10 Gelden.	  

10.1 Contributie.	  
1. De hoogte van de contributie wordt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

vastgesteld en op de website gepubliceerd. 
2. De contributie wordt ingedeeld in de onderstaande leeftijdscategorieën: 

a. Jeugd, 
b. Senioren, 
c. Recreanten, 
d. Trainingsleden, 
e. Verenigingsleden, 
f. Donateurs. 

3. Bij de vaststelling van de hoogte van de contributie wordt er rekening gehouden met de kosten 
van de zaalhuur, Nevobo Teamgelden en spelerskaart, kosten van de trainer en de duur en 
frequentie van de training. 

4. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Betaling geschiedt 8 maal per jaar, 
via automatische incasso. Een machtiging tot automatische incasso dient bij aanmelding als 
lid afgegeven te worden. Dit is verplicht. 

5. Bij beëindiging van het lidmaatschap voor 1 december dient nog 4 termijnen contributie te 
worden voldaan. (zie ook 3.3.artikel 3) 

6. Door een langdurige blessure (langer dan 6 weken) of zwangerschap kan de contributie 
verlaagd worden tot het lid weer actief kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. Dit 
kan gebeuren na een wachtperiode van 6 weken. Het lid dient in deze zelf de blessure c.q. 
zwangerschap te melden bij de ledenadministratie. 

7. De door een geschorst lid betaalde contributie, of andere bijdragen, worden niet terugbetaald.  
8. Leden die deel uitmaken van het Bestuur als mede leden die zich, naar het oordeel van het 

Algemeen Bestuur, verdienstelijk maken voor de vereniging, kunnen worden vrijgesteld van 
betaling van contributie. 



11 
Huishoudelijk Reglement versie ledenvergadering 20120215.docx 

10.2 Wanbetaling.	  
1. Indien een lid na meerdere herinneringen niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft 

voldaan kan het bestuur overgaan tot maatregelen. 
2. Per geval zal het bestuur een passende beslissing nemen / maatregel treffen. 
3. Maatregelen kunnen zijn: 

• het in rekening brengen van administratie en incassokosten; 
• het eventueel royeren als lid; 
• tijdelijk schorsen van het lidmaatschap; 
• inname van de spelerskaart waardoor geen deelname aan de competitie mogelijk is. 

11 Competitie	  en	  wedstrijden.	  

11.1 Aanvoerder.	  
1. Ieder team kiest voor aanvang van het seizoen een aanvoerder uit zijn midden. De 

aanvoerder draagt zorg voor het wedstrijdformulier en de spelerskaarten. 
2. Ook is de aanvoerder verantwoordelijk voor het inleveren van de shirts aan het einde van het 

seizoen. 
3. Tijdens de wedstrijd is de aanvoerder belast met de communicatie met de scheidsrechter en 

zullen de teamleden en coach zijn/haar aanwijzingen en beslissingen met betrekking tot het 
verloop van de wedstrijd zonder meer moeten respecteren. 

4. De aanvoerder zorgt tevens dat na de wedstrijd het originele (witte) wedstrijdformulier binnen 
12 uur ingeleverd wordt bij het wedstrijdsecretariaat. 

5. Als een teamlid zich afmeldt voor de wedstrijd dient de aanvoerder voor een vervanger te 
zorgen. 

11.2 Protocol	  ‘afzeggen	  wedstrijden’.	  
Mocht een team te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, dan geldt de volgende 
procedure: 

1. Het team probeert eerst zelf een oplossing te zoeken: 
• Het team benadert de trainer(s) van andere teams die in een lagere klasse spelen met de 

vraag of zij spelers kunnen „uitlenen‟. 
• Het team benadert de trainer(s) van jeugdteams met de vraag of zij spelers kunnen 

„uitlenen‟. 
2. Indien er geen adequate oplossing is, wordt er contact opgenomen met de Technische 

Commissie en wordt het probleem voorgelegd. 
3. De Technische Commissie probeert vervolgens alsnog een oplossing te vinden. Het voorstel 

van de Technische Commissie dient door het team overgenomen te worden. 
4. Als de Technische Commissie van mening is dat er geen passende oplossing is, geven zij de 

opdracht aan het Wedstrijdsecretariaat om de wedstrijd af te zeggen. Een team is niet 
bevoegd tot het zelfstandig afzeggen van wedstrijden. Doet een team dit wel, dan betaald het 
team zelf de bijbehorende boete. 

11.3 Protestzaken.	  
1. Indien een team protest aantekent tijdens de wedstrijd, dient dit door de desbetreffende 

aanvoerder onverwijld aan het Dagelijks Bestuur te worden gemeld. 
2. De motivatie van het ingediende protest dient via het Dagelijks Bestuur te verlopen. 
3. Indien een team een onterecht protest aantekent, kan de boete voor dit ingediende protest 

worden verhaald op het desbetreffende team. Het al dan niet verhalen van de boete op het 
desbetreffende team, is ter beoordeling aan het Dagelijks Bestuur. 
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12 Scheidsrechters.	  

12.1 Scheidsrechters.	  
1. De vereniging dient voor ieder seniorenteam (vanaf de 1e klasse t/m de regiodivisie), dat 

deelneemt aan de Regiocompetitie, een gekwalificeerde scheidsrechter te leveren. 
2. Ieder team dat deelneemt aan de competitie dient zorg te dragen voor de levering van 

minimaal 1 scheidsrechter. 
3. De regioscheidsrechters worden aangewezen door de aanwijzer van de Nevobo. 
4. Bij het  zonder opgaaf van reden aan de scheidsrechter coördinator niet verschijnen van de 

scheidsrechter op een geplande wedstrijd is de door de Nevobo opgelegde boete voor 
rekening van de betreffende scheidsrechter. 

13 Kleding.	  

13.1 Kleding.	  
1. Alle leden, die aan competitie- of bekerwedstrijden deelnemen, moeten gekleed zijn in een, 

door de vereniging ter beschikking gesteld, shirt met een uniforme kleur broek. 
2. Het niet uniform verschijnen van een teamlid bij wedstrijden kan worden bestraft met een 

boete opgelegd door de NeVoBo of het bestuur.(zie ook het wedstrijdreglement NeVoBo, punt 
3.3.11.15) de betreffende boete zal door de vereniging in rekening gebracht worden bij het 
team. 

3. Ieder spelend lid betaalt voor de huur van de kleding een bedrag per jaar. De hoogte van dit 
bedrag wordt jaarlijks door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en op de website gepubliceerd. 
Dit bedrag wordt in rekening gebracht samen met de contributie. De kleding blijft te allen tijde 
eigendom van de vereniging. 

4. Na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, en na einde van het lidmaatschap, dient 
ieder spelend lid zijn kleding in te leveren bij de aanvoerder. 

5. Indien de kleding van een team gezamenlijk wordt gewassen is het gehele team aansprakelijk 
voor beschadigde en/of kwijt geraakte kleding. 

6. Indien de kleding individueel worden gewassen is een ieder zelf aansprakelijk voor het 
beschadigen en/of kwijtraken van zijn kleding. 

 

14 Overige	  bepalingen.	  

14.1 Gedragscode.	  
1. De vereniging conformeert zich aan de “Gedragscode voor begeleiders in het volleybal” zoals 

deze is opgesteld door de NeVoBo. 
2. Deze gedragscode is te vinden via een link op de website van de vereniging. 

 

14.2 Gedragsregels	  op	  en	  rond	  het	  veld.	  
1. Gedragsregels zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden 

gehanteerd. Door deze gedragsregels vast te leggen in het Huishoudelijk Reglement en 
duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, wordt meteen duidelijk dat bepaald 
gedrag gewenst of niet gewenst is. Iedereen wordt van deze gedragsregels op de hoogte 
gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken. 

2. Algemene gedragsregels: 
• Respecteer de regels van je sport. 
• Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport. 
• Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 
• Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 



13 
Huishoudelijk Reglement versie ledenvergadering 20120215.docx 

3. Sommige gedragsregels gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor 
ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de leden zelf. Hierdoor krijgt elke groep 
eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken. 

4. Gedragsregels voor sporters. 
a. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders, je 

vereniging. 
b. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt 

blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer 
er verbetering in te brengen. 

c. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. 
d. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of aan 

te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 
e. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. 
f. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport 

mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo 
vanzelfsprekend. 

g. Scheld geen medespelers / staf uit tijdens training en accepteer tekortkomingen. Maak 
deze bespreekbaar. 

h. Bespreek geen (gevoelige) teaminformatie met buitenstaanders. Zorg ervoor dat 
zaken die binnen het team horen ook binnen het team blijven. 

i. Zorg tijdens aanwezigheid bij trainingen/wedstrijden voor een positieve, stimulerende 
houding om een optimaal resultaat met elkaar neer te zetten. Meld voor een 
training/wedstrijd altijd of er rekening moet worden gehouden met eventuele 
ongemakken. 

5. Gedragsregel voor toeschouwers. 
a. Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen 

van spelers, trainers, scheidsrechters en officials. 
b. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn  
c. Maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand uit wanneer er een fout gemaakt 

wordt gedurende een wedstrijd of training. 
d. Veroordeel elk gebruik van geweld. 
e. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. 
f. Moedig iedereen altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden. 
g. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

6. Bij overtreding van deze gedragsregels wordt een speler in eerste instantie aangesproken 
door de trainer en/of coach, die hiervan melding maakt bij de Technische Commissie. 

7. Bij herhaling van overtreding van deze gedragsregels wordt de speler uit het desbetreffende 
team verwijderd. Het oordeel ligt bij de Technische Commissie en trainer of dit van tijdelijke of 
definitieve aard zal zijn. Eén en ander is afhankelijk van de voorgeschiedenis. De speler heeft 
de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij het bestuur. 

8. Bij het in diskrediet brengen van de vereniging en/of team kan worden overgegaan tot 
dezelfde maatregelen. 

9. Bij grove overtreding en blijvende herhaling kan het lidmaatschap van de vereniging worden 
beëindigd. 

14.3 Boetes.	  
1. De boetes voor een verzuim van een seniorenlid zijn verschuldigd door het team waarin dit 

seniorenlid uitkomt. 
2. De boetes voor een verzuim van een jeugdlid zijn verschuldigd door het desbetreffende 

jeugdlid. In een schrijven aan de ouders zal bekend worden gemaakt waarom deze boete is 
opgelegd. 

3. Wordt de vereniging tijdens een wedstrijd door schuld van een of meerder spelers beboet, dan 
moet(en) bedoelde speler(s) het bedrag van de boete aan de vereniging vergoeden tenzij het 
bestuur om haar moverende redenen anders besluit. 

14.4 Inning	  boetes.	  
1. Voor het betalen van een boete zal namens het Dagelijks Bestuur een aparte nota worden 

verstrekt. 
2. Ingeval van een verzuim door een seniorenteam zal deze nota aan de aanvoerder worden 

verstrekt. De aanvoerder draagt zorg voor het voldoen van de nota binnen twee weken na 
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3. Uitreiking van de nota. 
4. Als bij het uitgaan van de contributienota blijkt dat er nog dergelijke nota‟s open staan, zal het 

openstaande bedrag worden verdeeld over de leden van het team. 

15 Aansprakelijkheid.	  

15.1 Risico.	  
1. Het volgen van trainingen, het deelnemen aan wedstrijden, het gebruik van materiaal en het 

deelnemen aan door De vereniging georganiseerde activiteiten geschiedt te allen tijde voor 
eigen risico. 

2. De vereniging heeft ter afdekking van het aansprakelijkheidsrisico een 
aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Meer informatie hierover is te vinden in het 
„Vrijwilligersbeleid‟. 

3. Ouders / leden die rijden t.b.v. uitwedstrijden dienen minimaal in het bezit te zijn van een 
inzittendenverzekering. 

4. Vereniging is niet aansprakelijk voor  schade bij verlies en diefstal. Leden zijn aansprakelijk 
voor door hem aangerichte schade van verenigingsbezittingen. Het gebruik van de naam en 
het logo van de vereniging is exclusief voorbehouden aan de vereniging. 

16 Slotbepalingen.	  

16.1 Dispensatie	  reglement.	  
De Algemene Leden Vergadering kan bij volstrekte meerderheid van stemmen dispensatie 
verlenen van de voorschriften van het huishoudelijk reglement, mits zulks niet in strijd is met de 
statuten. Wijziging op dit reglement zijn mogelijk door de ledenvergadering mits het daartoe 
strekkende voorstel minstens  5 dagen voor de vergadering ter kennis van de leden is gebracht. 
 

16.2 Verstrekking	  reglement.	  
Aan alle leden wordt bij aanvang van, of tijdens hun lidmaatschap gewezen op de mogelijkheid 
om dit reglement te downloaden vanaf de website. 

16.3 Vrijstelling	  reglement.	  
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het Dagelijks Bestuur. 
Tevens kan het Dagelijks Bestuur vrijstelling van de reglementen en voorschriften verlenen indien 
zij dit in het belang van de vereniging acht. 

16.4 Inwerkingtreding	  
Dit huishoudelijk reglement treedt een dag na de Algemene Leden Vergadering, waarin hij is 
vastgesteld, in werking. 

17 Vaststelling	  
Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van Volleybalvereniging OPM Heerenveen 
Datum:  
 
Namens het secretariaat, De voorzitter, 
XXXXXXXXX 1) XXXXXXXXXX 1) 
………………………………… ………………………………… 


