
Huishoudelijk Reglement 2013:  
 

 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 01: 

De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging Vrijstad. 

Zij is gevestigd in Culemborg 

 

Artikel 02: 

De vereniging is opgericht op 01 augustus 1987. Zij is aangesloten bij de 

Nederlandse Volleybalbond. 

 

Artikel 03: 

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de 

volleybalsport. Deze tak van sport wordt door de beoefenaars geheel voor 

eigen risico beoefend. 

 

Artikel 04: 

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs de wettige weg door: 

a. het houden van geregelde oefeningen 

b. het deelnemen aan wedstrijden 

c. het uitschrijven van wedstrijden 

d. andere wettige middelen welke aan dit doel bevorderlijk kunnen zijn 

 

Artikel 05: 

Het verenigingsjaar loopt van 01 januari t/m 31 december van het 

daaropvolgend jaar. 

 

Artikel 06: 

Het officiële tenue wordt door de algemene vergadering bepaald en moet 

verplicht gedragen worden bij officiële wedstrijden. 
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DE LEDEN 

 

Artikel 07: 

De vereniging bestaat uit: 

a. gewone leden en aspirant-leden 

b. ondersteunende leden 

c. leden van verdienste 

 

Artikel 08: 

Gewone leden zijn zij, die 16 jaar of ouder zijn en als zodanig zijn aangenomen. 

Zij hebben het recht enige functie in de vereniging te bekleden. 

 

Artikel 09: 

Aspirant leden zijn zij, die de leeftijd van de gewone leden nog niet hebben 

bereikt en als zodanig zijn aangenomen. Bij aanvraag van het lidmaatschap 

hebben zij de handtekening van hun wettige vertegenwoordiger nodig. 

 

Artikel 10: 

Ondersteunende leden zijn zij, die door een jaarlijks minimum bijdrage, door de 

algemene vergadering te bepalen, de vereniging te steunen. 

 

Artikel 11: 

Als gewoon lid en aspirant lid kan men worden toegelaten door een verzoek 

dienaangaande bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over toelating. 

Bij niet toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de 

algemene vergadering over haar beweegredenen. De algemene vergadering 

kan alsnog tot toelating besluiten. 

 

Artikel 12: 

Voor zover het bestuur zulke wenselijk acht, zijn de leden die haars inziens 

daarvoor in aanmerking komen, verplicht zich aan een medisch onderzoek te 

onderwerpen op straffe van uitsluiting van alle oefeningen en wedstrijden. 
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Artikel 13: 

Het bestuur heeft het recht in bijzondere gevallen iemand direct als lid aan te 

nemen. 

 

Artikel 14: 

Moedwillige beschadigingen van eigendommen der vereniging of van door haar 

in huur of bruikleen genomen goederen komen voor rekening van de dader(s). 

 

Artikel 15: 

Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden van het lid 

b. opzegging door het lid 

c. opzegging door de vereniging 

d. ontzetting 

 

Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de 

secretaris, tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van 

een opzegtermijn van vier weken.  

Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 

lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene onder opgaaf van 

redenen, schriftelijk op de hoogte stelt. 

Zowel ten aanzien van het onder c als onder d gestelde kan de betrokkene 

binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de 

Kommissie van beroep. Hangende het beroep blijft het lid geschorst. 

 

Artikel 16: 

De leden zijn verplicht de secretaris van adresverandering in kennis te stellen. 
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GELDMIDDELEN 

 

Artikel 17: 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies van gewone leden en aspirant-leden 

b. bijdragen van ondersteunende leden 

c. verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen 

d. andere toevallige baten 

De contributie en verdere financiële verplichtingen worden jaarlijks vastgesteld 

door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. Naar oordeel 

van het bestuur kan gehele of gedeeltelijke ontheffing worden verleend van 

enig financiële verplichting. 

 

 

HET BESTUUR 

 

Artikel 18: 

Het bestuur bestaat uit 5 personen. 

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

Bestuursleden kunnen door de algemene vergadering worden geschorst of 

ontslagen. 

Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden 

gekozen en dienen 16 jaar of ouder te zijn. 

 

Bestuursleden treden om de 3 jaar af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster, met dien verstande dat nimmer secretaris en penningmeester 

gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar. 

Mocht daartoe een noodzaak bestaan dan kan een bestuurslid buiten de leden 

om benoemd worden. 

 

Artikel 19: 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter met de 

secretaris of penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten 

rechte. 
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Artikel 20: 

De voorzitter zorgt voor nakoming van dit reglement en verdere regels en 

bepalingen. Hij leidt de vergaderingen, heeft het recht de besprekingen te 

sluiten indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is 

verplicht de discussie weer te openen indien twee/derde van de aanwezige 

stemgerechtigde leden hun verlangen daartoe kenbaar maken. 

Hij ondertekent na goedkeuring alle door de secretaris gemaakte notulen en 

ook alle verdere stukken de vereniging betreffende. 

 

Artikel 21: 

De secretaris voert de briefwisseling, zondig in overleg en steeds namens het 

bestuur. Hij is verplicht afschrift te houden van alle uitgaande stukken voor het 

archief. Tevens maakt hij notulen van alle bestuurs- en algemene 

vergaderingen. In de jaarlijks algemene vergadering wordt een door hem 

opgesteld jaarverslag uitgebracht. 

 

Artikel 22: 

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het 

innen van alle aan de vereniging toekomende gelden. Hij is verplicht 

nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven. 

 

Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of 

bezwaren, verhuren of huren van onroerend goed, voor het aangaan van een 

sponsorcontract, alsmede voor het aangaan van andere handelingen een 

bedrag van drieduizend gulden te bovengaand, behoeft het bestuur de 

goedkeuring van de algemene vergadering.  

 

Hij brengt in de jaarlijkse algemene vergadering een door hem opgesteld 

verslag uit over de toestand der geldmiddelen gedurende het afgelopen 

verenigingsjaar. Aan de penningmeester wordt eerst dan decharge verleend, 

wanneer de kascommissie zijn beheer heeft gecontroleerd. 
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ALGEMENE VERGADERINGEN 

 

Artikel 23: 

Binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene 

vergadering (jaarvergadering) gehouden. 

Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en 

verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. 

Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van 

de begroting, het vaststellen van de contributie en het benoemen van de 

kascommissie. De zittende kascommissie brengt de vergadering verslag uit van 

haar bevindingen. Zij heeft recht op inzage van alle door haar gewenste 

stukken van de vereniging, financiële zaken inhoudende. 

Goedkeuring van het jaarverslag, alsmede rekening en verantwoording door de 

algemene vergadering strekt het bestuur tot decharge. 

 

Artikel 24: 

Behalve de in artikel 23 genoemde vergadering kan het bestuur, indien 

gewenst, meerdere algemene vergaderingen bijeenroepen. 

 

Artikel 25: 

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats 

door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of door vermelding 

in het officiële clubblad, Bij een konvokatie worden tevens de agendapunten 

vermeld.  

Bovendien is het bestuur gehouden aan een algemene vergadering bijeen te 

roepen, wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van 1/10 der stemmen in de algemene vergadering, daartoe 

strekkend verzoek gehouden. 

Indien aan het verzoek tot bijeenroepen binnen veertien dagen na 

binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven, zullen 

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het 

bestuur een algemene vergadering bijeenroept. 
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Artikel 26: 

Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, uitgezonderd 

geschorste leden. Gewone leden hebben een stem. Stemmingen over personen 

geschieden schriftelijk. 

 

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel 

geacht te zijn verworpen. 

 

Bij stemming over personen is diegene gekozen die de volstrekte meerderheid 

der stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand de volstrekte meerderheid 

verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de 

volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is 

gestemd en de stemmen staken. Niet in aanmerking komen als geldige 

stemmen: blanco of met naam ondertekende stembriefjes.  

 

Een lid kan zijn stem uitbrengen middels een daartoe schriftelijk gemachtigd 

medelid, welke machtiging door beide dient te zijn ondertekend. 

 

Artikel 27: 

De voorzitter leidt de vergaderingen. 

Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid. 

 

Artikel 28: 

Het stembureau wordt gevormd door een drietal stemgerechtigde leden, welke 

worden benoemd door de voorzitter. 

 

Artikel 29: 

Over alle voorstellen wordt gestemd naar volgorde van indiening, tenzij de 

voorzitter van menig is dat een later ingediend voorstel van verdere strekking is 

dan een vorig, in welk geval het verstrekkende voorstel het eerst in stemming 

komt. Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze 

voor het voorstel in stemming. 
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Artikel 30: 

De voorzitter heeft het recht, de leden die zich onbehoorlijk gedragen op een 

vergadering of een discussie op minder aangename wijze voeren uit een 

vergadering te doen verwijderen of het woord te ontnemen. 

Een lid mag zich niet zonder voorkennis van de voorzitter uit de vergadering 

verwijderen op straffe van een boete van maximaal 10 gulden. 

 

Artikel 31: 

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. 

De algemene vergadering benoemt deze commissies. 

 

Artikel 32: 

In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een commissie van 

beroep, op voordracht van het bestuur. 

De commissie bestaat uit drie gewone leden. De leden treden om de twee jaar 

af en zijn terstond herkiesbaar. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. 

 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

 

Artikel 33: 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene 

vergadering, waar tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is, 

met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

 


