AVV - HUISHOUDELIJK REGL MENT
Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor
een voetbalvereniging.
Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd voetbalvereniging AVV (Aester Voetbal Vereniging) , hierna te noemen "de
veren ging" is bij notariële akte opgericht op 01 september 1975 en is gevestigd te Hoorn-Terschelling.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onve br kelijke same hang met de statuten van de
vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewi zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 1
september 1975
Artikel 2 - Leden
a.
De vereniging bestaat uit:
- pupillen en aspiranten
- junioren
- senioren
- leden van verdienste
- ereleden
b.
Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
c.
Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
d.
Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden
1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ve diensten jegens de veren ging door het
bestuur als zodanig zijn b noemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdie stelijk hebben
gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verg dering met tenminste
4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen
geldelijke verplichti gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt
gelijkgesteld degene aan wie de titel "er voorzitter" is verleend.
3. 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 erevoo zi ter worden benoemd door de
algemene vergadering met te minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 4 - Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegel ten en die zich jegens de
veren ging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastg stelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de
statuten en/of regleme ten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, beho dens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel
verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

i

n

a

a

n

t

r

e

r

e

r

E

j

e

n

e

n

n

u

i

i

1

Artikel 5 - Het lidmaatschap
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onde tekening van een door de secretaris te
verstrekken aa me dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam
(voluit), adres, geboo tedatum, tel foonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid
de laa ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het form lier mede ondertekend te worden door
de wettelijk vertege woord ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ve strekte gegevens
door deugd li ke bewijzen worden g staafd.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastg steld. Deze kosten dienen bij de
inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten,
worden aangemeld bij de KNVB.
Artikel 6 - Aanneming van leden
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toel ting door de secret ris namens het bestuur
genomen. De secr taris kan niet eige mac tig iemand het lidmaa schap weigeren, alsdan beslist het
bestuur over het al dan niet toelaten.
2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubo gaan. Binnen 14 dagen na deze bekendm king
kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de
toelating. Mocht dit leiden tot een afwi zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrift lijk med deling
gedaan aan de aa vrager, onder vermelding van de beroep proced re. Indien het niet-toeg laten lid dit
verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorg legd.
Artikel 7 - Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 t/m 8 (?) van de statuten, hebben alle leden de hierna te
noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te
ontva gen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenve g deringen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur
niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is
gehouden deze zo spoedig mogelijk te beha delen of te onde zo ken c.q. te doen behandelen of te
doen onderzo ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onde zoek bericht te geven aan
het lid dat het voo stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben de plicht het b stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contrib tie.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur
of door het bestuur aangewezen co mi sies gegeven richtlijnen, ben vens de voorschriften van de
KNVB.
9. AVV hanteert naast bovengenoemde rechten en plichten nog een aantal huis-/gedragsregels voor alle
leden, vrijwilligers en medewerkers van onze vereniging:
Buiten de trainingen/wedstrijden niet op het veld, doelnetten niet als speeltuig gebruiken,
reclameborden in tact laten, op tijd aanwezig op de training , kleedkamer schoon achterlaten na
gebruik (douches, vloer), kantine niet met voetbalschoenen bestreden, in de kleedkamers gedragen
we ons netjes en laten we geen troep achter, niet vloeken of gebruik van schuttingtaal, geen agressief
gedrag jegens scheids-/grensrechter en tegenstander, tijdig afmelden voor training/wedstrijd in
afstemming met hetgeen door de trainer/elftalleider is aangegeven.
Voor trainers en begeleiders gelden de volgende regels: zorg voor discipline en geeft zelf het goede
voorbeeld. Controleer voor en na de trainingen/wedstrijden de gebruikte materialen en kleding op
kwaliteit en kwantiteit. Let op je taalgebruik en op dast van je teamleden, corrigeer zo nodig! Verlaat
als laatste de kleedkamer en controleer of de verlichting, douches/kranen en verwarming uit zijn en
sluit de deur(en) af. Zorg voor een positieve instelling en breng dit over op je teamleden. Zorg dat
verplaatsbare doelen goed verankerd zijn zodat ze niet om kunnen vallen.
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Algemeen:
Bij problemen is het eerste aanspreekpunt de leider, tweede aanspreekpunt de (jeugd)voorzitter.
Iedere consumptie moet contant afgerekende worden aan de bar. Het is verboden drank en glaswerk
mee te nemen langs het veld. De ingang van het complex wordt altijd vrijgehouden vanwege
doorgang voor de hulpdiensten. Er mogen geen loslopende honden op het terrein lopen. Er wordt
geen alcohol geschonken voor, tijdens en na jeugdwedstrijden. NIX18 geen druppel.
Artikel 8 - Straffen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van
de vereniging worden geschaad.
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van
een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begi sel van hoor en wede hoor, naast een
straf welke aan een speler, grensrechter, begele der, verzo ger of ander lid wordt gegeven en door de
tuchtcommi sie van de KNVB wordt afg daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te
leggen.
4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffe de lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de veren ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen
van de straf door het bestuur, aanha gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels
aanget kend schri ven te richten aan de secretaris van de veren ging.
Artikel 9 - Clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
a. Shirt: Geel
b. Broek: Zwart
c. Kousen: Geel
Artikel 10 - Bestuur
1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pe nin meester en tenminste 2
leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaa g ande in de statuten, elders in het
huishoudelijk regl ment of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergad ring genomen beslu ten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en regl me ten;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten beho ve van de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastg steld rooster, met
uitzondering van de maa den juli en augustus. Daarenb ven verg dert het b stuur zo dikwijls als de
voorzitter of tenmi ste 3 (N.B. controleer of dit aantal overeenkomt met de statuten) leden van het bestuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit
van de b stuursl den te zijn, terwijl een verg dering op verzoek van b stuursleden binnen maximaal één
week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de b stuursleden aanwezig
is. Over pers nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mond ling gestemd kan worden.
Besluiten worden bij meerde heid van geldige stemmen genomen. (N.B. in de statuten kan staan dat
bij het staken van de stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is; dan vervalt de rest van
dit lid 5.)
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen verkr gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de
meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist
het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen st ken, beslist terstond het lot.
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Artikel 11 - Het dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuur vergad ring kunnen worden uitgesteld. Het
dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende b stuur vergad ring mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele veren gingsleven;
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woor voe der, tenzij hij deze taak aan een
ander bestuur lid heeft overg dragen.
3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondert kent alle van
hem uitgaande stukken, is ve plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b. heeft het beheer over het archief en is aa sprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toeve trouwd;
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvu li gen in de statuten en
reglementen;
e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de n men en adre sen van alle leden
van verdienste en ereleden zijn opgen men.
4. Taken van de penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toek mende ge den en draagt zorg voor alle
door het b stuur en de algem ne vergadering goedg keurde uitgaven;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze b trekking heeft op de uitvo ring van de in de
voorgaande leden van dit artikel vermelde t ken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschri ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbe de ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de fina ciële toestand en legt daarbij
over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgel pen
veren gingsjaar en een begroting voor het komende vereniging jaar.
Artikel 12 - Bestuursverkiezing
1.
Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verki zing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens
het onderstaand rooster.
1e jaar:
voorzitter en een der overige bestuursleden
2e jaar:
secretaris en een der overige bestuursleden
3e jaar:
penningmeester en een der overige bestuursleden vermits er meer dan 5 bestuursleden
zitting hebben in het bestuur
2.
De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten
dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaa lijkse vergadering waarin de
bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaa ste ling door stemg rechtigde leden van de
vereniging geope d te worden, met verme ding van de daaraan verbonden proced re.
3.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te
worden, te onde tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerec tigde leden en dient
vergezeld te gaan van een ondertekende berei heidverklaring van de desbetreffende kandidaat
event eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
Artikel 13 - Kascommissie
1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de alg mene ledenverg d ring de leden van de
kascommissie b noemd.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservel d.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de pe ningmeester, Zij is gehouden tenminste
éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en besche den van de pennin mee ter na te zien. Van de
uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
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4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de pennin meester de decha geren zal zij een
betreffend voorstel doen aan de algemene vergad ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur
voorstellen betreffende het fina ciële beheer te doen.
Artikel 14 - Overige commissies
1. Behoudens de algemene ledenvergadering kunnen de verenigingso ganen slechts (sub)-commissies
instellen, de benoeming en on slag van de leden ervan en de werkwi ze van die commi sies regelen,
voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetre fende verenigingsorgaan.
2. Er zijn in principe 8 vaste commissies, te weten:
a. jeugdcommissie
b. seniorencommissie
c. damesvoetbalcommissie
d. technische commissie
e. activiteitencommissie
f. pers- en propagandacommissie
g. clubhuiscommissie
h. materialen- en terreinencommissie
3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, beho dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot
de o dracht is vo bracht of ingetrokken.
4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze
van de commissie in een instructie vastg legd. Deze instructie wordt b schouwd als een onlosm kelijk
deel van het hui ho delijk reglement.
5. Elke commissie rappo teert tenminste één keer per kale de jaar over de voortgang van zijn
werkzaamheden aan het o gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of te minste twee leden van de commissie dit wenselijk
achten.
7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desb tre fende commissie heeft
ingesteld.
Artikel 15 - Contributie
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergad ring
jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een
verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereniging jaar eindigt, blijft niett min de contributie voor
het gehele jaar verschuldigd.
Artikel 16 - Kostenvergoedi gen
Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de
noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast
te stellen normen en voorwaarden.
Artikel 17 - Gebouwen van de vereniging
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden
en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegank lijk. Van deze
regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging,
voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan
tijdige meded ling aan de leden.
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Artikel 18 - Wedstrijden
1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de
teams in kennis worden gesteld. Bij verhind ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren
dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desb treffende team.
2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur.
De leider is de eerst verantwoordeli ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert
onregelmatigheden aan het bestuur.
3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorg schreven kleding te verschijnen.
4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstri den te handelen volgens de aanwijzing
van de aanvoe der en de leider.
5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen
inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstri den, waarvoor door de
KNVB toeste ming is verleend.
Artikel 19 - Aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte
schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroo zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende
zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betro kene(n)
wordt aang toond.
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden
niet aa spr kelijk worden gesteld.
Artikel 20 - Representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secret ris hiervan tijdig kennis
heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
a. huwelijk van een lid;
b. geboorte zoon/dochter van een lid:
c. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekt duur;
d. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zi ke huis;
e. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
f. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
g. bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
h. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.
Artikel 21 - Het clubblad
Het clubblad 'De Ouse Dôbe’ verschijnt 1x per kwartaal
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de veren ging in het algemeen
niet schaden. In de redactie zal een daartoe aang w zen bestuur lid plaat nemen. De pers- en
propagandacommissie is veran woord lijk voor het samenste len, verschijnen en verspreiden van het clubblad.
Artikel 22 - Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
Artikel 23 – Vertrouwenscontactpersoon
Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving, maar als dit niet zo ervaren wordt kan hulp
zoeken een moeilijke stap zijn. Daarom hebben we bij AVV een vertrouwenscontactpersoon(vcp)
aangesteld.
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij situaties van
grensoverschrijdend gedrag binnen een vereniging, zoals seksuele intimidatie. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan: voortdurende opmerkingen met een seksueel karakter/ongewenste aanrakingen/aanranding/
verkrachting/seksueel misbruik. Maar ook anderszins ongewenste aanrakingen of opmerkingen, fysiek
geweld, pestgedrag en discriminatie vallen onder grensoverschrijdend gedrag, waarbij de
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vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld kan worden. De vertrouwenscontactpersoon is te benaderen via
vertrouwenscontactpersoon@AVV-terschelling.nl. Ieder contact wordt vertrouwelijk behandeld. Een
algemene omschrijving van het traject met de vcp is te vinden op de website van de KNVB (https://
www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie/vertrouwenspersoon).
Artikel 24 – Alcoholbeleid
1.
Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Onder de 25
jaar? Laat je legitimatie zien. De barvrijwilliger kan (ten allen tijde) naar ID vragen en mag/moet
weigeren om te schenken als aan de vraag om te legitimeren niet wordt voldaan.
2.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of
elders op het terrein van de vereniging
3.
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan
in de kantine of op het terras.
4.
Er wordt geen alcohol geschonken aan
- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het
uitoefenen van hun functie.
- Personen die fungeren als chauffeurs bij het vervoer van spelers.
5.
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het
verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden
geweigerd.
6.
Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
7.
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondje van
de zaak zijn in de kantine niet toegestaan
8.
Vanuit het oogpunt om alcoholmatiging na te streven wordt het gebruik van alcoholvrije drank
gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
9.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende
leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
10. De openingstijden van de kantine en de momenten dat alcohol geschonken kan worden zijn mede
passend bij de door de gemeente Terschelling afgegeven drank- en horecavergunning en is
afhankelijk van wedstrijden, trainingen en clubactiviteiten. Spelers is verboden voor en tijdens het
uitoefenen van hun sport tijdens trainingen en/of wedstrijden alcohol te nuttigen
Artikel 25- Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de
voorgedr gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt de voorgeste de wijziging van het hui houd lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergad ring
in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezo den.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte
geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmi ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum
niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengero pen en geho den
waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het
huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerde heid van 2/3 van de uitgebrachte geldige
stemmen.
Artikel 26 - Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mog lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regl ment treden in werking 14
dagen na het ve schi nen van het clubblad waarin de tekst van het regl ment is opgen men.
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Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 9 december 2022
Namens het bestuur van de vereniging.
De voorzitter:

De secretaris:
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