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Huishoudelijk Reglement Korfbalvereniging Vitesse 

 
Hoofdstuk 1  Algemene Bepalingen 
 
Naam, zetel, verenigingskleuren en verenigingskostuum 
 

1. De vereniging draagt de naam “Korfbalvereniging Vitesse”. Zij is opgericht op 2 juni 1934 
en is gevestigd te Barendrecht.  
 
De kleuren van de vereniging zijn oranje en zwart. Het verenigingskostuum bestaat uit een 
shirt met als hoofdkleur oranje en een zwarte rok of broek. Het bestuur kan bepaalde 
ploegen toestemming geven om in een afwijkend kostuum te spelen. 
 

Het bestuur stelt het wedstrijdtenue (shirt en zwarte rok of broek) aan de spelende leden in 
bruikleen ter beschikking. Alle leden aan wie een tenue wordt uitgereikt moeten een 
borgbedrag van € 15,00 betalen. Deze borgsom wordt terugbetaald als het lid stopt met 
spelen en het tenue in goede staat inlevert. De leden zijn voor het vruchtgebruik van het 

tenue aan de vereniging een vergoeding verschuldigd van € 1.- per maand of wel een 
jaarlease vergoeding van € 12,00. Dit bedrag is verdisconteerd in de contributie. 
 

Vitesse is een zaterdagvereniging.  
 

Hoofdstuk 2  Leden 
 
Categorieën 
2. De vereniging bestaat uit: 

a. leden (spelend en niet-spelend) 
b. ereleden 
c. junior deelnemers 
d. begunstigers 
 
De spelende leden en junior deelnemers worden naar hun leeftijd op 1 oktober van het 
verenigingsjaar onderscheiden in: 

Categorie Gemiddelde leeftijd 

Senioren Ouder dan 18 jaar 

A jeugd Tussen 15,1 en 18,0 jaar 

B jeugd Tussen 13,1 en 15,0 jaar 

C jeugd Tussen 11,1 en 13,0 jaar 

D jeugd Tussen 9,1 en 11,0 jaar 

E jeugd Tussen 7,1 en 9,0 jaar 

F jeugd Tussen 5, 1 en 7,0 jaar 

Kangoeroes Jonger dan 5 jaar 

G-team spelers Niet leeftijdsgebonden 

 
Lidmaatschap 
 
3. Het aanvragen van het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur door middel van de daartoe 

beschikbaar gestelde formulieren. Indien er geen bezwaren bestaan tegen het als lid 
aannemen van de betreffende persoon, dan wordt deze persoon als lid ingeschreven. 

 
Indien er om welke reden dan ook bezwaar bestaat tegen het als lid aannemen van de 
betreffende persoon, dan geeft het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan de 
persoon die de aanvraag tot het verkrijgen van het lidmaatschap heeft ingediend.  
Indien het bestuur dat voor een goede opbouw van het ledenbestand noodzakelijk acht, 

kan zij voor een bepaalde categorie een ledenstop instellen. 
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Rechten van leden 

 

4. Elk spelend lid, elk niet-spelend lid (inclusief de jeu de boulesleden en korfbalfit leden, die 
reglementair als niet spelende leden worden aangemerkt), elke junior deelnemer, alsmede 
elk contributiebetalend erelid heeft het recht: 
a. gebruik te maken van de accommodatie, het terrein en het materiaal van de vereniging 

om te korfballen dan wel jeu de boules te spelen en om daarvoor te trainen, dit met 

inachtneming van de door of namens het bestuur gestelde regels en aanwijzingen. 
b. ingedeeld te worden in een competitieploeg, mits hij voldoet aan de van bondswege 

gestelde eisen. 
c. te worden aangewezen voor vriendschappelijke wedstrijden en toernooien, voor zover 

zij daar prijs op stellen. 
 
Alle (ere)leden, junior deelnemers en begunstigers hebben het recht: 

d. deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen. 
 
Plichten van spelende leden en junior deelnemers 
 

5. Elk spelend lid en elke junior deelnemer heeft ondermeer als plicht: 
 

A. bij indeling in een achttal aan de wedstrijden van dat team en van het hogere of 

lagere team, waarvoor hij als invaller of reserve is aangewezen, deel te nemen en 
alleen bij dwingende reden af te schrijven 

B. in geval van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen hiervan zo spoedig 
mogelijk kennis te geven aan de wedstrijdsecretaris  

C. het materiaal met overleg te gebruiken en de door hem toegebrachte schade, 
anders dan voortvloeiende uit het normale gebruiksrisico, te vergoeden 

D. bij het spelen van officiële wedstrijden gekleed te gaan in het door de vereniging in 
bruikleen verstrekte wedstrijdtenue in overeenstemming met artikel 1 van dit 
huishoudelijk reglement.  

E. het in bruikleen gegeven wedstrijdtenue op een zodanige wijze te onderhouden dat 
schade wordt voorkomen. Als eventuele schade aan het in bruikleen gegeven 
wedstrijdtenue ontstaat, anders dan normale slijtage, dan betaalt het lid de kosten 
van een nieuw tenue, met dien verstande dat een afschrijvingspercentage van 25% 

per jaar zal worden gehanteerd.  
F. Elk spelend lid behorend tot de A-jeugd (junior) is verplicht de (scheidsrechters) 

basismodule B te volgen. 
 

Vrijwilligerstaken 
 

6. Binnen de vereniging zijn tal van taken en activiteiten die door leden en ouders van 

junior deelnemers (hierna gezamenlijk genoemd als lid c.q. leden) verricht moeten 
worden. Voor deze taken en activiteiten geldt het volgende: 
 
A. De omvang van de per lid verwachte bijdrage in arbeid om niet 

(vrijwilligersbijdrage) wordt door het bestuur bepaald. 
B. De door de leden uit te voeren vrijwilligerstaken worden door het bestuur, of een 

door het bestuur ingestelde commissie, toegewezen aan individuele leden of aan 
groepen van leden 

C. Voor de junior deelnemers tot de leeftijd van 15 jaar worden de vrijwilligerstaken 

toegewezen aan de wettelijke vertegenwoordigers. Voor de leden van 15 tot 18 
jaar kunnen de wettelijke vertegenwoordigers de vrijwilligersverplichtingen 
overnemen. 

Bij verzuim met betrekking tot de toegewezen vrijwilligerstaken kan het bestuur, na schriftelijke 

waarschuwing, over gaan tot schorsing tot dat alsnog aan de verplichting is of wordt voldaan. Bij 
structurele weigering van de (toegewezen) vrijwilligerstaken kan het bestuur, na een schriftelijke 
waarschuwing, het lidmaatschap van het betrokken lid opzeggen. Dit is een allerlaatst middel en 
hieraan vooraf zullen eerst gesprekken plaatsvinden tussen de weigeraar en de commissie die gaat 
over vrijwilligerstaken en indien nodig tussen het bestuur en de weigeraar. Schorsing, ontzetting 
en boetes  
7.Een lid/een junior deelnemer kan door het bestuur worden geschorst in geval van 

contributieschuld, handelen/gedrag in strijd met de goede naam of het belang van de vereniging of 
handelen/gedrag in strijd met de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement. Een 
schorsing kan gelden voor bepaalde tijd, hetgeen inhoudt dat het betreffende lid/junior deelnemer 
niet langer gerechtigd is deel te nemen aan wedstrijden of trainingen of voor een onbepaalde tijd, 
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hetgeen inhoudt dat het betreffende lid/junior deelnemer in het geheel niet meer mag deelnemen 

aan welke door de vereniging te organiseren activiteit dan ook. 

 
Een schorsing van onbepaalde tijd kan door het bestuur worden omgezet in een schorsing voor 
bepaalde tijd. Een schorsing voor onbepaalde tijd, die niet voordien is ongedaan gemaakt, dient op 
de eerstvolgende algemene vergadering gevolgd te worden door een voordracht tot ontzetting, 
welke voordracht op de agenda van de betreffende algemene vergadering dient te worden 

geplaatst. Tegen een schorsing kan het betreffende lid/junior deelnemer in beroep gaan bij de 
algemene vergadering. 
Indien de vereniging door het gedrag van één van haar leden/junior deelnemers van bondswege 
een boete krijgt opgelegd, is het bestuur gerechtigd deze boete door te berekenen aan het 
lid/junior deelnemer wiens gedrag aanleiding tot de boete is geweest.  
 
Contributie 

 
8. Voor het vaststellen van de contributie wordt verwezen naar de statuten. 
 

 

Contributie dient voldaan te worden in het halfjaar waarvoor het is bestemd.  
Het bestuur heeft het recht om leden die niet tijdig hun contributie hebben voldaan te 
schorsen voor bepaalde tijd.  

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie te worden voldaan 
tot aan het einde van het lopende halfjaar. 
De plicht tot het betalen van contributie voor nieuwe leden wordt geacht te zijn 
aangevangen op de eerste dag van de maand waarin het lidmaatschap wordt verkregen. 
In geval van schorsing blijft de plicht tot het betalen van contributie onverminderd van 
kracht.  

  Wanneer meer dan drie leden uit een gezin contributiebetalend lid, erelid of 
juniordeelnemer zijn van de vereniging, geldt voor degene die de hoogste contributie 
betaald een korting van de contributie van 50%. 

 
Hoofdstuk 3  Het Bestuur 
 
Rooster van aftreden 

 
9. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens onderstaand schema. 

functie jaar 1 jaar 2 jaar 3 

voorzitter X   

secretaris  X  

penningmeester   X 

lid X   

lid   X  

lid   X 

lid  X   

Enz.     

  
Voorzitter 
 
10. De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en bevordert de algemene gang van zaken. 

Hij of zijn door het bestuur aangewezen plaatsvervanger heeft het recht van toegang tot 

alle vergaderingen en bijeenkomsten die in verenigingsverband plaatsvinden, behalve tot 
die van de kascontrolecommissie.  

 
Secretaris 
 
11. De secretaris voert de correspondentie, verzorgt de notulen van de bestuursvergaderingen, 

is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archief van de vereniging. Hij zorgt 
bovendien voor het bekend maken van bestuursmededelingen en besluiten. Hij maakt het 
jaarverslag van de algemene vergadering. Hij is in overleg met de overige bestuursleden 
belast met de aankondiging en voorbereiding van de algemene vergaderingen en 
bestuursvergaderingen. 

 

Penningmeester 
 
12. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie, op een 

overzichtelijke wijze uitgevoerd, int de contributies, donaties en andere gelden en is 
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gemachtigd daarvoor een kwitantie af te geven. Indien zij dat wenst geeft hij de 

kascontrolecommissie inzage in alle financiële bescheiden. Hij maakt het financieel 

jaarverslag en de balans, de begroting voor het komende verenigingsjaar die hij ter 
goedkeuring voorlegt aan de jaarlijkse algemene vergadering.  

 
Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financiële beheer uit. Bij overdracht 
van de werkzaamheden sluit hij de boeken af. In geval van geconstateerde fraude zal hij in 

rechte worden aangesproken.  
 
Hoofdstuk 4  Commissies 
 
Algemeen 
 
13. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies. Zij bepaalt daarbij tevens de taak 

en de samenstelling van de commissie. Commissies hebben, tenzij nadrukkelijk anders is 
bepaald, slechts een adviserende stem. Een commissie kan te allen tijde door het bestuur 
worden opgeheven. Een commissie van tijdelijke aard wordt opgeheven als ze haar taak 
heeft volbracht en daarvan rapport heeft uitgebracht aan het bestuur.  

Het bestuur kan een deel van haar taken overdragen aan een commissie, maar blijft zelf te 
allen tijde verantwoordelijk. Het door commissies aangaan van verplichtingen namens de 
vereniging of het doen van uitgaven ten laste van de vereniging behoeft goedkeuring van 

het bestuur.  
 

Werkwijze 
 
14. De commissieleden kiezen onderling een voorzitter en een secretaris. Uitzondering hierop 

vormt de Commissie Technische Zaken waarvan de voorzitter een bestuurslid is. De 
voorzitter van een commissie is belast met de leiding van de commissievergaderingen en 
met de zorg voor de voortgang van de werkzaamheden van de commissie. De secretaris 
van een commissie is belast met de correspondentie met betrekking tot de commissie, met 
het notuleren van de vergaderingen, alsmede met het verzorgen van het rapport. De 
secretaris van een commissie zendt een afschrift van alle door hem namens de commissie 
verzonden en ontvangen correspondentie, alsmede van de notulen van de 

commissievergaderingen aan de secretaris van het bestuur.  

 
 
Hoofdstuk 5  Vergaderingen 
 
Bestuurs- en commissievergaderingen 
 

15. Bestuurs- en commissievergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter van het 
betreffende orgaan of op verzoek van tenminste twee leden van het betreffende orgaan. 
Bestuurs- en commissievergaderingen zijn niet openbaar. Commissievergaderingen mogen 
worden bijgewoond door de voorzitter of door het bestuur aangewezen plaatsvervanger. 
Bovenstaande geldt niet voor vergaderingen van de kascontrolecommissie.  

 

Hoofdstuk 6  Slotbepalingen 
 
16. In alle gevallen waarin in dit huishoudelijk reglement een aanduiding voorkomt betrekking 

hebbende op of aanduidende een mannelijk persoon kan ook gelezen worden een 

aanduiding betrekking hebbende op of aanduidende een vrouwelijke persoon. 
17. Indien een van de bepalingen van dit huishoudelijk reglement op een dusdanige wijze zou 
 kunnen worden uitgelegd dat zij in strijd zou zijn met de statuten, dan worden de statuten 

 geacht gesteld te zijn boven de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.  
 
Dit huishoudelijk reglement werd door de algemene vergadering van KV Vitesse te Barendrecht 
bijeen op 28 juni 2013 vastgesteld. 
 
De voorzitter:      De secretaris: 
 

 
 


