HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING SEC

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1. De vereniging is genaamd vv Soest Esvac Combinatie, hierna te noemen: de vereniging. Zij
heeft haar zetel in de gemeente Soest en is opgericht 1 augustus 1938.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van
Koophandel te Amersfoort, onder nummer 31025091.
Artikel 2 - Doel
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in
al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en
evenementen;
c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.
Artikel 3 - Clubtenue
1. Het clubtenue bestaat uit een groen shirt, witte broek en groene kousen.
2. Om eenheid in het tenue te waarborgen is er een kledingplan ontwikkeld. Door de leden
wordt, per jaar, een door het bestuur vast te stellen vergoeding betaald. De contributie wordt
met deze vergoeding verhoogd.
Artikel 4 - Leden
1. De vereniging bestaat uit:
a) ereleden
b) leden van verdienste
c) spelende leden
d) niet spelende leden
e) donateurs
2. Ereleden zijn zij, die door buitengewone verdiensten ten opzichte van de vereniging als
zodanig zijn benoemd. Op voorstel van het bestuur of van tenminste 20 stemgerechtigde
leden kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de
vereniging het predicaat “erelid” verlenen. Een dergelijk voorstel moet tenminste 14 dagen
voor de algemene vergadering worden ingediend bij de secretaris.
Zo’n voorstel is aangenomen als de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
voor het voorstel stemmen.

Ereleden hebben stemrecht en hebben tevens de bevoegdheid de bestuursvergaderingen bij
te wonen, waarin zij een adviserende stem hebben. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van
contributie.
Het erelidmaatschap eindigt op de wijze als bepaald in artikel 6.1.
3. Leden van verdienste zijn zij, die door buitengewone verdiensten ten opzichte van de
vereniging door het bestuur worden benoemd. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van
contributie.
4. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die
zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage
te storten.
5. Opzegging geschiedt op de wijze als bepaald in artikel 6.
Artikel 5 - Lidmaatschap
1. Personen die als lid willen worden toegelaten melden zich bij de ledenadministrateur. Hierbij
dient een volledig ingevuld en ondertekent aanmeldingsformulier, met recente pasfoto,
ingeleverd te worden.
Het bestuur beslist of zij als lid worden toegelaten.
2 Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging worden toegelaten
aangemeld worden bij de KNVB.
Artikel 6 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. door, schriftelijke (digitaal) opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtreglement
anders is bepaald.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het
lidmaatschap stellen;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren.
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of verteld, in welk geval het
besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt
het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de
statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen hieronder begrepen;
3. binnen een maand nadat hem een besluit bekend is geworden of verteld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts
geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een

opzeggingstermijn 1 maand. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van
toepassing.
b. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang
worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit
artikel.
c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is
het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het
lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog
lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd,
zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de
vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is
afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende
deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om
binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.
Artikel 7 - Straffen
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet,
dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of
waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de
wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen
van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het
algemeen worden geschaad.
c. Moedwillige beschadigingen aan eigendommen van de vereniging of aan door haar in
huur genomen goederen komen voor rekening van de dader. Het bedrag van de
schadevergoeding wordt vastgesteld door het bestuur.
d. Het bestuur kan leden wegens wanbetaling royeren. Het royement wordt opgeheven als
de achterstallige betalingen zijn voldaan.
Artikel 8 - Bestuursvergaderingen
1.
Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
2.
Bij staking van de stemmen over zaken beslist de voorzitter.
3.
Het bestuur is van al zijn handelingen, verantwoording schuldig aan de algemene
vergadering.
4.
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris. Deze notulen moeten
op de eerstvolgende vergadering vastgesteld worden door de bestuursleden.
Artikel 9 - Geldmiddelen en contributie
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. sponsorgelden;
c. subsidies, giften en andere inkomsten.

2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. De leden zijn verplicht de contributie, bij vooruitbetaling, te voldoen door middel van een
machtiging tot automatische incasso. Bij minderjarige leden dient de wettelijke
vertegenwoordiger toestemming te verlenen tot automatische incasso.
4. Degene, aan wie het predicaat erelid of lid van verdienste is verleend, is vrijgesteld van het
betalen van contributie.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie
voor het gehele boekjaar verschuldigd.
Artikel 10 - Bestuurstaken
Tot de taak van de voorzitter behoort:
a. het leiden van de vergaderingen en het regelen van de daar te verrichten werkzaamheden.
b. het sluiten van de discussies, evenwel met de verplichting deze weer te openen, wanneer de
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden dit wenst.
c. het als officieel vertegenwoordiger van de vereniging optreden, tenzij anders in het
huishoudelijk reglement is aangegeven.
d. het ondertekenen, na goedkeuring, van documenten waarop zijn handtekening wordt vereist.
De vicevoorzitter treedt bij afwezigheid van de voorzitter in diens plaats.
Tot de taak van de secretaris behoort:
a. het voeren van de correspondentie van de vereniging, zo mogelijk in overleg met het
bestuur.
b. het tekenen van stukken, welke van de vereniging uitgaan en het houden van een kopie
daarvan.
c. het verzorgen van de notulen van algemene en bestuursvergaderingen.
d. het rondzenden van convocaties.
e. het uitbrengen van een jaarverslag op de algemene vergadering.
f. het beheren en verantwoorden van het archief van de vereniging.
g. het ter kennis brengen van bestuursbesluiten.
h. het verstrekken van een opgave van kandidaat-leden aan het bestuur (dit kan, indien
aanwezig, ook door een ledenadministrateur gedaan worden).
i. het bijhouden van de ledenlijst (dit kan, indien aanwezig, ook door een ledenadministrateur
gedaan worden).
Bij afwezigheid van de secretaris zal een ander bestuurslid zijn werkzaamheden waarnemen.
Tot de taak van de penningmeester behoort:
a. het nauwgezet boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging.
b. het beheren van de gelden van de vereniging en het zorgen voor de inning van alle, aan de
vereniging toekomende, gelden.
c. het bijhouden van de contributiegelden.
d. het uitbrengen van een financieel jaarverslag op de algemene vergadering en het indienen,
in overleg met het bestuur, van een begroting voor het komende verenigingsjaar.

e. het doen van uitgaven ten gevolge van de toepassing van de statuten, dit huishoudelijk
reglement en van besluiten van de algemene vergadering.
voor alle bijzondere uitgaven heeft hij de toestemming van het bestuur nodig.
f. het bestuur geregeld op de hoogte houden van de financiële middelen van de vereniging.
De penningmeester dient toestemming van het bestuur te hebben om rekeningen te betalen,
dit geldt vooral voor bestellingen gedaan door andere bestuursleden.
De commissieleden dienen de bestuursleden behulpzaam te zijn en hen, indien er geen ander
bestuurslid aanwezig is, te vervangen. Zij houden toezicht op de orde op het terrein en op de
eigendommen van de vereniging. Ook kunnen zij door het bestuur met speciale taken worden
belast.
Afgevaardigden naar KNVB vergaderingen en andere officiële gelegenheden worden uit en door
het bestuur aangewezen.
Artikel 11 - Commissies
Door de algemene vergadering wordt de kascommissie benoemd.
Alle commissieleden zijn terstond herkiesbaar.
Het bestuur heeft het recht commissies in te stellen tot een bepaald doel. Het bestuur oefent
controle uit op alle commissies en kan na overleg met deze commissies hun besluiten wijzigen,
schorsen of te niet doen.
Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris, welke laatste is belast
met de administratie en tevens de verslagen en de notulen maakt.
De voorzitter van de vereniging of de door hem aangewezen persoon heeft het recht te allen
tijde commissievergaderingen bij te wonen.
Bij tussentijdse aftreding van een commissielid zoekt de commissie, eventueel met behulp van
het bestuur, een nieuw commissielid.
Een commissie kan te allen tijde worden ontbonden door het lichaam dat haar heeft benoemd.
Artikel 12 - Algemene vergaderingen
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de
wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering kan slechts doorgang vinden wanneer tenminste 20 (twintig)
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is het vereiste aantal niet aanwezig, dan moet binnen
veertien dagen een tweede algemene vergadering gehouden worden, welke ongeacht het
aantal aanwezige leden, besluiten kan nemen.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een
mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn
plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
5. Van al het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een
ander bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op
een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende
algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 13 - Slotbepalingen
1. In alle gevallen, waarin de statuten, reglementen of wet niet voorzien of waarin over de uitleg
daarvan geschil mocht ontstaan, beslist het bestuur.
2. Bestuursleden, commissieleden, trainers, leiders en andere vrijwilligers dienen van
onbesproken gedrag te zijn. Het bestuur kan, om dit vast te stellen, een zogenaamde
“Verklaring Omtrent Gedrag” eisen. Wordt deze verklaring niet overlegd dan kan er geen
enkele functie vervult worden.
3. Veranderingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht, met
tenminste 2/3 van de uitgebracht geldige stemmen.
4. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. Zie artikel 18 van de statuten.
5. Het fuseren van de vereniging kan alleen plaatsvinden met inachtneming van artikel 19 van
de statuten.
6. Het ontbinden van de vereniging kan alleen plaatsvinden met inachtneming van artikel 20
van de statuten.
7. Overal waar in dit reglement en in de statuten wordt gesproken over de vereniging, wordt
bedoeld de vv Soest Esvac Combinatie.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering, gehouden te Soest,
de 10e april 2014.

