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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN:

Dameskorfbalvereniging Be Quick te Nuland (Gem. ‘s-Hertogenbosch)

Artikel 1, algemene bepalingen 

1. De vereniging, genaamd D.K.V Be Quick, hierna te noemen "de vereniging", is 
bij notariële akte opgericht op 14 juni 1950 en is gevestigd te Nuland (Gem. ’s-
Hertogenbosch). 

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang 
met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en 
geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 20 oktober 2022.

Artikel 2, leden

De vereniging kent:

1. Spelende leden:
Dit zijn dames die de korfbalsport actief beoefenen. Zij zijn ingevolge de reglementen 
van het K.N.K.V (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond) te verdelen in:

 Senioren, dit zijn speelsters van 19 jaar en ouder.

 Jeugdspeelsters, onder te verdelen in:
 A (junioren), dit zijn speelsters met een maximale leeftijd van 18 jaar, 

en een gemiddelde leeftijd tussen 15 en 18 jaar.
 B (aspiranten), dit zijn speelsters met een maximale leeftijd van 16 jaar 

en een gemiddelde leeftijd tussen 13 en 15 jaar.
 C (aspiranten), dit zijn speelsters met een maximale leeftijd van 14 jaar, 

en een gemiddelde leeftijd tussen 11 en 13 jaar.
 D (pupillen), dit zijn speelsters met een maximale leeftijd van 12 jaar, en 

een gemiddelde leeftijd tussen  9 en 11 jaar.
 E (pupillen), dit zijn speelsters met een maximale leeftijd van 10 jaar, en 

een gemiddelde leeftijd tussen 7 en 9 jaar.
 F (pupillen), dit zijn speelsters met een maximale leeftijd van 8 jaar, en 

een gemiddelde leeftijd tussen 5 en 7 jaar.
 W (welpen), dit zijn speelsters met een maximale leeftijd van 6 jaar. 

jaar.

De leeftijdscategorie waarin een lid valt wordt bepaald op de peildatum 1 januari. De 
leeftijd op deze peildatum is van belang voor het bepalen van de gemiddelde leeftijd 
van een team. 
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 Trimsters, dit zijn leden die de korfbalsport  alleen in trainingsverband 
beoefenen.

2 Persoonlijke leden:
Dit zijn leden die niet behoren tot artikel 1 maar zich wel verdienstelijk maken voor de 
korfbalvereniging en als zodanig door het bestuur als lid zijn toegelaten.

3 Donateurs:
Dit zijn leden die door het bestuur zijn toegelaten en die zich tegenover de vereniging 
verplichten om jaarlijks een door het bestuur voorgestelde bijdrage te storten.

Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan welke hen in of krachtens de 
statuten en / of regelementen zijn toegekend of opgelegd. Ze hebben het recht om 
de algemene ledenvergadering en de door de vereniging georganiseerde 
evenementen bij te wonen. 

De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door 
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 
boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. Opzegging namens de vereniging 
geschied door het bestuur. 

4 Ereleden:
Dit zijn leden die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en 
als zodanig, op voordracht van het bestuur, in de algemene ledenvergadering het 
predicaat erellid hebben gekregen. 

Artikel 3, het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap kan men verkrijgen door zich middels het  
aanmeldingsformulier aan te melden bij de ledenadministratie. Bij aanmelding 
van jeugdleden dient dit formulier ondertekend te zijn door de wettige 
verzorgers. 

2. Bij aanmelding betalen alle spelende leden € 5,00 inschrijfgeld. 
3. Bij het spelen van de eerste wedstrijd dient het spelende lid een rokje te 

hebben aangeschaft dat door de club wordt voorgeschreven. Het sporttenue 
van de vereniging bestaat hoofdzakelijk uit de kleuren wit (shirt) en blauw 
(rokje).

4. Ieder lid is verplicht zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de vereniging te houden.

5. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk door het lid of door de 
wettelijke vertegenwoordiger te gebeuren bij de secretaris van de vereniging 
en kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming 
van een opzegtermijn van één maand. Alle verplichtingen, inclusief de betaling 
van de jaarlijkse contributie, blijven van toepassingen tot en met de laatste 
dag van het lopende verenigingsjaar. 

6. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging 
worden toegelaten of de vereniging verlaten, worden aan- en afgemeld bij de 
nationale korfbalbond KNKV

Artikel 4, Rechten en plichten van leden 
 
Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te 
noemen rechten en plichten. 
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1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het 
huishoudelijk reglement inzichtelijk te krijgen. De statuten en het Huishoudelijk 
Reglement worden gepubliceerd op de website van de vereniging. 

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 

ledenvergaderingen, conform het stemgerecht geregeld in de statuten. 
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 behandelen of 
te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het 
resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid 
dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van 
hun adres. 

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
8. Zij hebben de plicht te handelen in het belang van de korfbalsport in het 

algemeen en de vereniging in het bijzonder. Zij moeten de door de vereniging 
ter beschikking gestelde middelen (zoals ballen, tenues, korven, korfbalpalen, 
et cetera) als een goed huisvader beheren en de door hem/haar aangebrachte 
schade / verlies niet voortvloeiend uit normaal gebruik, vergoeden. 

9. Zij hebben de plicht om door het bestuur vastgestelde clubwerkzaamheden 
(zoals zaaldiensten, bardiensten, schoonmaakdiensten, et cetera) uit te 
voeren. Om ervoor te zorgen, dat ieder lid zijn bijdrage levert in de 
clubwerkzaamheden, hanteert de vereniging een dienstensysteem, waarin 
geregeld is dat ieder spelend lid van 16 jaar of ouder een bepaald aantal 
punten moet behalen. 

10.Zij hebben de plicht om door het bestuur of het KNKV opgelegde boetes direct 
aan de vereniging te voldoen. 

11.Zij hebben de plicht om verplichtingen die de vereniging in naam van haar 
leden aangaat of welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging, te 
aanvaarden en na te komen. 

12.Zij hebben de plicht tot naleving van de statuten en reglement van de 
vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen 
commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van het KNKV. 

13.Het bestuur is gerechtigd boetes in te stellen als leden zich niet aan de 
verplichte diensten houden die voor alle senioren leden, recreanten en 
desbetreffende jeugdspeelsters van toepassing zijn. 

Artikel 5, Alcoholbeleid 

Het bestuur zorgt er voor dat er een afzonderlijk Reglement Alcohol is voor de 
vereniging, dat een integraal onderdeel uitmaakt van dit huishoudelijk reglement. 

Artikel 6, Grensoverschrijdend gedrag  

1. Grensoverschrijdend gedrag in elke vorm en hoedanigheid is te allen tijde 
verboden. Dit omvat het volledige scala aan ongewenst gedrag, zoals pesten, 
discrimineren, geweldpleging, bedreiging, (machts)misbruik, seksuele 
intimidatie en het overschrijden van iemand zijn persoonlijke grenzen. Dit geldt 
voor iedereen die vanuit het verenigingsdoel van de vereniging met elkaar te 
maken heeft, zowel binnen de eigen vereniging alsook betrokken partners / 
familie-leden. 
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2. Kaderleden hebben binnen de vereniging een voorbeeldfunctie en dragen 
zorg voor het bewaken van een veilig (sport)klimaat. Bij constatering van 
grensoverschrijdend en ontoelaatbaar gedrag zullen zij, daar waar mogelijk, 
handelen ter voorkoming van (meer) schade, escaleren naar de daarvoor 
aangewezen personen en te allen tijde melding maken van het voorval. 

3. Elk lid, vrijwilliger of op andersoortige wijze betrokken persoon binnen de 
vereniging heeft de plicht bij te dragen aan een sfeer waarin iedereen zich 
veilig voelt en de verantwoordelijkheid om de regels die hiervoor gelden na te 
leven. Om dit uit te dragen en te promoten heeft het bestuur de 7 veiligheden 
van Be Quick opgesteld. 

4. Wanneer iemand slachtoffer is van en/of getuige is van grensoverschrijdend 
gedrag wordt verzocht daar te allen tijde melding van te maken bij de daarvoor 
aangewezen personen binnen de vereniging en/of de daarvoor aangewezen 
externe instantie(s), zoals de vertrouwenspersoon of (een afgevaardigde van) 
het bestuur. 

5. Elke melding van grensoverschrijdend gedrag zal door de daarvoor 
aangewezen personen met uiterste zorgvuldigheid en objectiviteit worden 
behandeld. Daarnaast zal indien nodig de ondersteuning van externe 
deskundige(n) worden ingeschakeld, zoals de KNKV, NOC*NSF, politie etc.

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 het KNKV of waardoor de belangen van het KNKV, dan wel 
van de korfbalsport in het algemeen worden geschaad.

2. Beoordeling en bestraffing geschiedt door het bestuur. 
3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen de 

volgende straffen worden opgelegd:
i. berisping;
ii.schorsing;
iii. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
iv. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een 

bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal 
wedstrijden;

v. ontzegging van het recht om één of meer in de straf 
genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te 
oefenen;

b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk dan wel digitaal aan het lid 
mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf 
mondeling aan het lid worden medegedeeld.

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. 
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het 
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering 
van het recht om in beroep te gaan.

5. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig 
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mogelijk door middel van een aangetekende brief met opgave van redenen 
van het besluit in kennis gesteld.

6. a. Een lid kan tegen de op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde straf 
binnen een maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij 
de algemene vergadering.
b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep wordt de 
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet opgeschort.

Artikel 8, bestuur 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester, en tenminste twee andere leden, die allen meerderjarig 
moeten zijn. Het bestuur kan met instemming van een meerderheid van de 
algemene vergadering worden uitgebreid met meerdere leden. 

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de 
statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 

a. de algemene leiding van zaken; 
b. het in en buiten rechten vertegenwoordigen van de vereniging; 
c. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen 

besluiten; 
d. het namens de vereniging aangaan van financiële verplichtingen jegens 

derden en het doen van uitgaven van de vereniging buiten de 
goedgekeurde begroting om 

e. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
f. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve 

van de vereniging. 
3. Het bestuur vergadert als regel één maal per maand volgens een vooraf 

vastgesteld rooster, met uitzondering van de zomermaanden. Daarenboven 
vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het 
bestuur dat wensen. 

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de 
vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering 
op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden 
belegd. 

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige 
stemmen genomen. 

6. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering.

Artikel 9, 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 bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur 
deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende 
bestuursvergadering mede. 

2. Taken van de voorzitter zijn onder meer: 
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; 
b. communicatie binnen en buiten de vereniging 
c. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij 

deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 
3. Taken van de secretaris zijn onder meer: 
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a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, 
ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften 
ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren; 

b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die 
hem van verenigingswege zijn toevertrouwd; 

c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de 

statuten en reglementen; 
4. Taken van de penningmeester zijn onder meer: 

a. beheert de gelden van de vereniging; 
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en 

draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering 
goedgekeurde uitgaven; 

c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de 

uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde 
taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht 
afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder 
genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; 

e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële 
toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten 
met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting 
voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 10, Rooster van aftreden bestuur

1. De  bestuursleden treden om de drie jaar af volgens een door het bestuur 
bepaald rooster, met dien verstande dat nooit de voorzitter en penningmeester 
tegelijk aftreden. Aftredende leden zijn direct herkiesbaar. 
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van 
aftreden de plaats in van zijn of haar voorganger. 

2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur 
gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de 
algemene leden vergadering, waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In 
deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door 
stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding 
van de daaraan verbonden procedure. 

3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de 
secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste twintig 
stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende 
bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder 
vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. 

4. De kandidaat met de volstrekte meerderheid der stemmen wordt gekozen. 

Artikel 11, Algemene ledenvergadering

1. Jaarlijks dient tenminste eenmaal een algemene ledenvergadering te worden 
gehouden. 

2. Dag, tijd en plaats worden door het bestuur bepaald.
3. Het bestuur stelt de agenda samen.
4. De leden worden minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk of per mail op de 

hoogte gebracht.
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5. Wettige verzorger(s) van de jeugdleden hebben ook toegang tot de algemene 
ledenvergadering, doch hebben geen stemrecht.

6. De volgende leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering: 
Seniorenleden, trimsters en persoonlijke leden. 

7. Het verslag van de voorgaande algemene ledenvergadering en het 
jaarverslag zijn vanaf 2 weken voor de algemene ledenvergadering digitaal op 
te vragen en zullen deze digitaal verstrekt worden. 

8. Het bestuur legt verantwoording af over het gevolgde beleid en de resultaten 
daarvan; 

9. In elk geval worden de volgende onderwerpen expliciet behandeld: 
a. de notulen van de eerdere vergadering 
b. het beleid van de vereniging 
c. Het de financiële balans en de staat van baten en lasten 
d. het verslag van de kas-commissie 
e. de begroting voor het volgende verenigingsjaar 
f. het jaarverslag van het bestuur en van de (sub-)commissies 
g. het vaststellen van de contributie 
h. het benoemen van bestuurs- en commissieleden

Artikel 12, Commissies

1. Het bestuur kan commissies benoemen van tijdelijke of blijvende aard.
2. Er zijn in principe de volgende commissies: de kascommissie, 

onderhoudscommissie, Technische commissie, PR commissie, 
Jeugdcommissie, Arbitrage commissie, Kampcommissie, Kledingcommissie, 
Toernooicommissie, Sponsorcommissie, Kantinecommissie

3. Het bestuur regelt de taken en bevoegdheden van deze commissies.
4. Een kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan er elk jaar een aftreedt, 

welke niet direct herkiesbaar is. De kascommissie wordt door de 
ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd. De kascommissie 
brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. 
De kascommissie controleert op verzoek van de penningmeester de kas voor 
de algemene ledenvergadering. De kascommissie heeft het recht meerdere 
malen per jaar de kas te controleren nadat hiervoor bij de voorzitter een 
schriftelijk verzoek is ingediend.

5. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, 
bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. 
Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het 
huishoudelijk reglement. 

6. Elke commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en rapporteert 
tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang aan het bestuur. 

7. Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden 
van de commissie dit wenselijk achten.

Artikel 13, Financiën

1. Het financieel beleid wordt door het bestuur bepaald. Het financiële boekjaar 
loopt van 1 juli tot en met 30 juni en is hiermee gelijk aan een korfbalseizoen. 

2. Het financieel beleid wordt uitgevoerd door de penningmeester.
3. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte moet op de algemene 

ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
4. De contributie dient bij automatische incasso per kwartaal/ per half jaar/ per 

jaar via machtiging of bank/giro te geschieden. Bij uitzondering en altijd in 
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overleg met de penningmeester wordt de betaling per bank voldaan in plaats 
van automatische incasso

5. Indien de contributie niet middels machtiging kan worden geïnd, wordt overleg 
gepleegd met de penningmeester om bij uitzondering een betalingsregeling te 
trekken. 

6. Bij wanbetalingen zullen twee aanmaningen worden toegezonden waarna 
binnen 14 dagen betaald moet worden. Bij niet betaling binnen 14 dagen kan 
het bestuur maatregelen nemen met als uiterste straf royement.

7. Bij langdurige afwezigheid (langer dan een half jaar), door blessures, 
zwangerschap of stage/werk in het buitenland, wordt op verzoek van het lid,  
per lid bekeken of een gedeelte van de contributie wordt gerestitueerd. 

8. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van een verenigingsjaar 
eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

9. Het bestuur heeft de mogelijkheid om in individuele gevallen over te gaan tot 
kwijtschelding van contributie

Artikel 14 Wedstrijden en trainingen

1. Spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en 
indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Aan plaatsing in een 
team kunnen door het bestuur voorwaarden worden verbonden, zoals het 
bezoeken van trainingen en teambijeenkomsten. Vooraf gemaakte afspraken 
tussen trainer/coach en teamleden zijn bindend 

2. Voor aanvang van de competitie ontvangt de leider(ster) van de teams van de 
wedstrijdsecretaresse een overzicht van de te spelen wedstrijden. Een 
overzicht van de wedstrijden is terug te vinden op korfbal.nl. 

3. Afmeldingen voor trainingen en wedstrijden dienen ruim van te voren bij de  
leider(ster)  en trainer(ster) gedaan te worden met een gegronde reden voor 
afwezigheid. 

4. Bij slechte weersomstandigheden in het geval van een uitwedstrijd beslist de 
leid(st)er van het desbetreffende team in overleg met de chauffeurs of er naar 
de uitploeg wordt afgereisd. De leid(st)er dient bij niet-afreizen direct de 
wedstrijdsecretaris van Be Quick op de hoogte te brengen die vervolgens de 
uitploeg en de scheidsrechter op de hoogte stelt van het genomen besluit. 
Trainingen worden afgelast door de trainer / coach. Voor thuiswedstrijden 
geldt, dat indien het veld onbespeeld is of verwacht wordt dat het op het 
aanvangstijdstip van de wedstrijd onbespeelbaar zal zijn, Be Quick de 
wedstrijd aflast. De wedstrijdsecreatris van Be Quick zal de scheidsrechter en 
de bezoekende vereniging tijdig in kennis stellen van dit besluit, als ook de 
trainer / coach van het team van Be Quick. 

5. Boetes die worden opgelegd door de K.N.K.V. (zoals rode en gele kaart), 
dienen door het lid zelf te worden betaald. 

6. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een coach, aan 
te wijzen door de Technische commissie.

7. De coach en aangewezen aanvoerder zijn de eerst verantwoordelijken voor 
het gebeuren rond de wedstrijd (waaronder het invullen van het 
wedstrijdformulier). Zij vertegenwoordigen daarbij de vereniging en nemen 
eventueel gekregen aanwijzingen van het bestuur of commissies in acht. Zij 
rapporteren over onregelmatigheden aan het bestuur
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Artikel 15, representatie 

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris 
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 langdurige ziekte van een lid; 
d) bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind; 
e) bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid; 
f) bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid; 
g) overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur. 

Artikel 16, aansprakelijkheid van de leden  

Elk lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de 
vereniging, andere leden of bezoekers aangerichte schade. Elke geconstateerde 
schade wordt geacht veroorzaakt 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 
betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 17, huishoudelijk regelement

1. Alle leden zijn verplicht dit reglement te kennen en na te leven en zullen 
hiertoe op verzoek een exemplaar van dit reglement ontvangen

2. Naast dit reglement is ook het reglement van de K.N.K.V van toepassing.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, dat op 

haar besluiten op de algemene ledenvergadering  verantwoording af zal 
leggen.

Artikel 18, wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Dit reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van het 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, is een afschrift van 
het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 
digitaal op te vragen en zal deze digitaal worden verstrekt, tot na afloop van 
de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de 
voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen 
voor de vergadering op de internet site van de vereniging gepubliceerd. 

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 
van de uitgebrachte geldige stemmen.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering, datum: 22 september 2022

Voorzitter: Eric Langens

Secretaris: Klaartje van Nistelrooij


