
Zeijen, 1 oktober 2010

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER VERENIGING S.V.Z.

gevestigd te Zeijen.

Naam en zetel.
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam S.V.Z. (Sport Vereniging Zeijen).
Zij  is  gevestigd  te  Zeijen.  De  kleuren  der  vereniging zijn  geel  en zwart.  Het  sporttenue 
bestaat uit een geel shirt (met eventueel zwarte opdruk/accenten) en een zwarte broek.

Duur, doel en middelen ter bereiking van het doel.
Artikel 2.

De duur der vereniging, haar doel en de middelen, waarmede zij dit doel tracht te bereiken, 
zijn omschreven in de artikelen 2 en 3 der Statuten.

Leden.
Artikel 3.

De vereniging bestaat uit:
a. ereleden;
b. leden van verdienste;
c. betalende leden, onderscheiden in senioren en junioren;
d. donateurs.

Betalende leden.
Artikel 4.

Betalende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen.
Seniorleden zijn zij, die voor 1 januari van het lopende seizoen 16 jaar of ouder zijn. Junioren 
zijn zij, die de leeftijd van seniorleden nog niet hebben bereikt.

Ereleden en leden van verdienste.
Artikel 5.

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene 
vergadering met tenminste 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.

Het lidmaatschap.
Artikel 6.

Het verenigingsbestuur beslist over de toelating van betalende leden. Aanmelding dient te 
geschieden door middel van schriftelijke opgave bij de ledenadministrateur. Minderjarigen 
behoeven bij de toelating de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.



Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging;
c. opzegging door het verenigingsbestuur wegens wanbetaling of wegens wangedrag;
d. royement  door  de  algemene  ledenvergadering  zoals  omschreven  in  artikel  6  der 

statuten;
e. beëindiging van het lidmaatschap door één der bonden, als bedoeld in artikel 6 lid 3 

der statuten. 

Opzegging dient schriftelijk te geschieden, per brief of per e-mail aan de ledenadministrateur. 
Bij Bewegen dient te worden opgezegd ten minste één maand voor afloop van het 
betreffende kwartaal. 
Bij voetbal respectievelijk volleybal dient bij deelname aan een competitie KNVB 
respectievelijk Nevobo te worden opgezegd tenminste één maand voor het einde van de 
competitie. 

Verenigingsjaar.
Artikel 8.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Het verenigingsbestuur.
Artikel 9.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en de voorzitter 
van ieder afdelingsbestuur. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. Leden van 
het bestuur moeten meerderjarig zijn. Hieraan kan voor de drie eerstgenoemde 
functionarissen een algemeen plaatsvervanger worden toegevoegd. De voorzitter, de 
secretaris, de penningmeester en de eventuele algemene plaatsvervanger worden op de 
gewone jaarlijkse algemene vergadering gekozen door de stemgerechtigde leden. Elk 
bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te 
maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar indien hij/zij dat kenbaar heeft 
gemaakt. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats 
van zijn voorganger in. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het beëindigen van 
het lidmaatschap van de vereniging; en b. door bedanken. De tijdelijke onderlinge 
vervanging tot de eerst volgende ledenvergadering van bestuursleden bij ziekte of 
ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.

Artikel 10.

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen de kring van zijn bevoegdheid in 
hun gehele omvang te behartigen.

Artikel 11.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden 5 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 

echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 



voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 

taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 
tot:
I.
onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het 
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tienduizend euro (€ 10.000,-)  te 
boven gaande. 

II.
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 

onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 

verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 

waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend 
bankkrediet;

d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, 
doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het 
nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Dagelijks bestuur.
Artikel 12.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechte en neemt alle beslissingen, welke 
niet tot de gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Leden van het dagelijks 
bestuur moeten meerderjarig zijn.
De penningmeester is bevoegd om alle financiële transacties met derden namens de 
vereniging te verrichten. Echter, voor goedkeuring binnen het bestuur van het uitgeven van 
gelden een bedrag van twee duizend vijf honderd euro (€ 2.500,-)  te boven gaande, is 
tevens de handtekening van een ander lid van het dagelijks bestuur vereist.  

De afdelingen.
Artikel 13.

De  vereniging  bestaat  uit  de  volgende  afdelingen:  Voetbal,  Volleybal  en  Bewegen.  De 
voorzitters van deze afdelingen, gekozen door de stemgerechtigde leden van de afdeling, 
worden  afgevaardigd  in  het  verenigingsbestuur.  Ieder  lid  van  het  afdelingsbestuur  is 
tegenover  zijn  afdeling gehouden tot  een behoorlijke  vervulling van de hem opgedragen 
taak.
Het afdelingsbestuur dient eens in het jaar, hetzij in een aparte vergadering, hetzij middels 
schriftelijke berichtgeving, rekening en verantwoording over de gevoerde werkzaamheden af 
te leggen aan de leden van de afdeling.
De algemene ledenvergadering kan te allen tijde toestemming geven tot het oprichten van 
één of meer nieuwe afdelingen.



Verhouding tussen verenigingsbestuur en afdelingsbesturen.
Artikel 14.

1. Elke afdeling brengt na afloop van het verenigingsjaar haar jaarlijkse rapportage uit aan 
het verenigingsbestuur, eventueel met financiële verantwoording als dit afgesproken is 
met het verenigingsbestuur.

2. Het afdelingsbestuur is belast met het regelen van de zaken van zijn afdeling. Echter:
a. activiteiten van de afdeling worden onderworpen aan instemming/toestemming van 

het verenigingsbestuur;
b. het aannemen van sponsors voor de afdeling is afhankelijk van goedkeuring door 

het verenigingsbestuur;
c. de wijze van verkiezing van het afdelingsbestuur door de afdeling moet voorgelegd 

worden aan en instemming hebben van het verenigingsbestuur;
d. het afdelingsbestuur heeft geen bevoegdheid de vereniging in en buiten rechte te 

vertegenwoordigen. Voorzover nodig kan goedkeuring aan de voorzitter van een 
afdeling vooraf verleend worden voor het aangaan van specifieke rechtshandelingen 
namens de vereniging.

Stemgerechtigde leden.
Artikel 15.

Ereleden, leden van verdienste en betalende seniorleden, die ouder dan 16 jaar zijn, zijn 
stemgerechtigd.

Vergaderingen.
Artikel 16.

Binnen drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt jaarlijks de gewone algemene 
ledenvergadering gehouden. Dag, uur en plaats worden door het bestuur vastgesteld.
De leden worden voor de algemene vergadering schriftelijk opgeroepen; de termijn van 
oproeping bedraagt tenminste 7 dagen. De oproep vermeldt de plaats en het tijdstip der 
vergadering benevens de te behandelen onderwerpen.
De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Zij is 
voor alle leden toegankelijk.
Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. 
Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits deze hiervan voor de 
vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, 
dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als 
gekozen.

Artikel 17.

Op de vergadering, bedoeld in het vorig artikel, zal buiten hetgeen overigens op de agenda 
mocht zijn geplaatst:
a. het jaarverslag worden uitgebracht en zal door het verenigingsbestuur rekening en 

verantwoording over het gevoerde beleid worden afgelegd;
b. de penningmeester het financieel verslag uitbrengen, waarna de vergadering, gehoord 

het advies van de kascommissie, gelegenheid moet worden gegeven zich over de 
dechargering uit te spreken;

c. de begroting voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld;
d. eventuele wijzigingen in de contributies worden vastgesteld;
e. eventuele wijzigingen in de donatiegelden worden vastgesteld;
f. de verkiezing van bestuursleden plaats hebben.



Buitengewone algemene vergaderingen.
Artikel 18.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door het bestuur worden uitgeschreven.
Het bestuur is daartoe verplicht, indien 1/10 van de stemgerechtigde leden hierom onder 
opgave van de te behandelen punten schriftelijk heeft verzocht. In dat geval dient de 
vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden. 

De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan onder vermelding van de agenda, of per 
separate uitnodiging aan elk lid en/of ouders van jeugdleden.

Bestuursvergaderingen.
Artikel 19.

Bestuursvergaderingen  worden,  naar  gelang  van  de  behoefte,  door  de  voorzitter  of  op 
voorstel van 2 bestuursleden belegd.

Stemmingen.
Artikel 20.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen schriftelijk.
Over zaken wordt met gewone meerderheid van stemmen beslist, tenzij in de statuten of in 
het huishoudelijk reglement een gekwalificeerde meerderheid vereist wordt.
Bij verkiezingen over personen worden er zovele stemmingen gehouden als er plaatsen te 
vervullen zijn.
De voorzitter benoemt een commissie van 3 leden als stemopnemers, die zich er van 
hebben te overtuigen, dat het getal stembiljetten gelijk is aan dat van de aanwezig zijnde 
stemgerechtigde leden. De commissie opent de stembiljetten en maakt de uitslag der 
stemming terstond bekend. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van 
onwaarde verklaard en ter bepaling van de meerderheid afgetrokken van het getal der 
ingeleverde biljetten.
Wanneer bij verkiezingen over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming 
gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich 
hebben verenigd.
Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen in 
aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een herstemming is het grootst 
aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
Stemgerechtigden zijn: ereleden, leden  van verdienste, betalende seniorleden vanaf 16 jaar 
en een van de wettelijke vertegenwoordigers van elk jeugdlid .



De kascommissie.
Artikel 21.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van 3 leden. Een 
kascommissielid mag maximaal 3 jaar in functie blijven, maar moet daarna aftreden. De 
kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en is gehouden 
tenminste éénmaal per jaar de kas, alsmede de boeken en bescheiden van de 
penningmeester na te zien. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht 
aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering. Indien de kascommissie termen vindt om 
de penningmeester wegens zijn beheer decharge te verlenen, adviseert zij het bestuur een 
desbetreffend voorstel aan de algemene vergadering te doen.
De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen betreffende het financiële 
beleid van de vereniging.

Contributiebetaling en andere verplichtingen van betalende leden.
Artikel 22.

1. De betalende leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse, halfjaarlijkse of 
kwartaal bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen 
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

3. Het bestuur is bevoegd betalende leden voor wie zij dat wenselijk of noodzakelijk acht te 
binden aan statuten en reglementen van de betreffende bond. In welk geval die 
betalende leden gehouden zijn tot naleving van die statuten of reglementen en van de 
besluiten van organen van die bond zomede tot naleving van de door die bond van 
toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen.

Straffen of Royement
Artikel 23.

Het bestuur is bevoegd om een lid in de uitoefening van zijn rechten te schorsen of diens 
lidmaatschap op te zeggen wegens wanbetaling of wangedrag.
Als reden voor  schorsing of opzegging komen in aanmerking alle handelingen, welke door 
het bestuur in het nadeel van de vereniging worden geacht.
De gronden van beëindiging van het lidmaatschap, dan wel de redenen voor schorsing en de 
termijn daarvan, worden in het opzeggings- dan wel schorsingsbesluit vermeld.

Kantinecommissie
Artikel 24.

Het bestuur is bevoegd om een kantinecommissie te benoemen teneinde  zorg te dragen 
voor de bedrijfsvoering van de kantine. De voorzitter van de kantinecommissie legt rekening 
en verantwoording af  aan het dagelijks bestuur van de vereniging.



Sponsoren
Artikel 25.

Het bestuur is bevoegd om een sponsorcommissie te benoemen teneinde  zorg te dragen 
voor het aanbrengen en onderhouden van de relatie met de sponsoren ten behoeve van de 
gehele vereniging. De voorzitter van de sponsorcommissie legt rekening en verantwoording 
af  aan het dagelijks bestuur van de vereniging.

Verklaring van goed gedrag
Artikel 26.

Het bestuur is verplicht van elke betaalde trainer een verklaring van goed gedrag te 
verlangen . Daarnaast is het bestuur bevoegd dit van alle vrijwilligers te vragen.
Mocht tijdens een contractperiode de trainer zich niet houden aan de regels van “goed 
gedrag” , dan is het bestuur bevoegd het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Slotbepaling.
Artikel 27

In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement, 
alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en 
bepalingen te kennen.
Ieder lid is verplicht zich bij toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 
reglement aan te schaffen, eventueel tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen 
prijs.

De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, 
mits niet in strijd komende met de statuten en met de bepalingen van dit reglement in die 
gevallen, waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering
van 1 oktober 2010

Het Bestuur.


