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Huishoudelijk Regelement van de C.K.V. V.E.O. 
 

Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op artikel 22 van de statuten van de vereniging en vormt 

een aanvulling en uitwerking van die statuten. 

Vereniging 

Artikel 1 
De Christelijke Korfbal vereniging “Voorburg en Omstreken” is opgericht in september 1920 en staat 

ingeschreven in het verenigingsregister gehouden door de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage 

onder nummer V 409349. 

Artikel 2 
De verenigingskleuren zijn blauw en wit. 

Artikel 3 
De vereniging bestaat uit: 

1. Leden 

zij zijn te onderscheiden in: 

a. Spelende leden die recht kunnen doen gelden op regelmatige deelname aan 

korfbalwedstrijden in competitieverband. Zij worden naar leeftijd onderverdeeld in: 

i. Seniorleden (19 jaar en ouder) 

ii. Juniorleden (15 t/m 18 jaar) 

iii. Aspirantenleden (11 jaar t/m 15 jaar) 

iv. Pupillenleden (8 t/m 10 jaar) 

b. Spelende leden die geen recht kunnen doen gelden op deelname aan 

korfbalwedstrijden in competitieverband, maar wel op deelname aan aparte 

trainingen voor deze leden. Zij worden onderverdeeld in: 

i. Welpen (leden jonger dan 8 jaar) 

ii. Recreanten 

iii. Trimmers  

iv. Midwekers  

c. Buitengewone leden. Deze kunnen geen recht doen gelden op deelname aan 

korfbalwedstrijden in competitieverband of aparte trainingen, doch bezitten verder 

alle rechten en plichten van een spelend lid. 

2. Ere-leden  

Zijn zij die wegens hun verdiensten voor de vereniging door de algemene vergadering als 

zodanig zijn benoemd. 

3. Donateurs  

Zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de 

algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage. 

Algemene vergadering 

Artikel 4 - Jaarlijkse algemene vergadering (JAV) 
Tenminste zeven (7) dagen voor de JAV dient de agenda, de financiële verantwoording 

voorafgaande, alsmede de begroting voor het volgende verenigingsjaar, in het bezit van de leden te 

zijn. Tevens worden hierbij de namen van de kandidaten voor het bestuur en de kascommissie 

vermeld. 



 

Artikel 5 
Voorstellen ter behandeling op een algemene vergadering, alsmede de namen van de door 

tenminste tien (10) leden te stellen kandidaten voor het bestuur en de kascommissie, dienen 

tenminste 3x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te worden 

ingediend. De voorgestelde kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te hebben verklaard een 

eventuele verkiezing te zullen aanvaarden. 

Bestuur 

Artikel 6 – Taak 
Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Zij zorgt voor de handhaving van de staturen 

en de huishoudelijke reglementen en voor de uitvoering van de genomen besluiten. Het bestuur is 

verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering. Zij kiest uit haar midden 

contactpersonen, die de contacten tussen bestuur en commissies onderhoudt. 

Artikel 7 – Samenstelling 
Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de algemene vergadering. De voorzitter en de 

penningmeester dienen tenminste 21 jaar oud te zijn, terwijl de overige bestuursleden de leeftijd van 

18 jaar dienen te hebben bereikt. 

Artikel 8 – Voorzitter 
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en bevordert de algemene gang van zaken in de 

vereniging. De voorzitter, of de door het bestuur aangewezen plaatsvervanger heeft het recht van 

toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten die in verenigingsverband plaatsvinden; behalve 

die van de kascommissie. 

Artikel 9 – Secretaris 
De secretaris voert de correspondentie, verzorgt de notulen en/of houdt een bestuursbesluitenboek 

bij en maakt de besluiten en mededelingen van het bestuur bekend. 

De secretaris houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij en maakt een 

jaarverslag ter goedkeuring van de algemene vergadering, tenzij een andere functionaris is 

aangewezen. 

Artikel 10 – Penningmeester 
De penningmeester voert de financiële administratie en int de contributies, donaties en andere 

gelden, tenzij een andere functionaris is aangewezen. 

De penningmeester geeft de kascommissie op haar verzoek inzage in alle financiële bescheiden. De 

penningmeester maakt jaarlijks een financieel verslag en een balans, benevens een begroting voor 

het komende verenigingsjaar ter goedkeuring door de algemene vergadering. Bij tussentijds aftreden 

moet de penningmeester binnen 8 (acht) dagen rekening en verantwoording afleggen aan het 

bestuur. 

Artikel 11 – Technisch directeur 
1. Verantwoordelijk voor de uitvoering van het korfbaltechnisch beleid van de vereniging 

2. Doet voordracht aan het bestuur ten aanzien van trainer/coach van de selectie 

3. Stelt jaarlijks een korfbaltechnisch plan op 



Artikel 12 – Besluitvorming 
1. Alle bestuursbesluiten worden met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

genomen 

2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht 

3. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter van doorslaggevende betekenis. 

Commissies 

Artikel 13 
1. Taak: de commissies zijn naar gelang hun doelstelling belast met speciale 

verenigingswerkzaamheden. Iedere commissie, uitgezonderd de kascommissie, is 

verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

2. Samenstelling: De commissies worden, met uitzondering van de kascommissie, benoemd 

door het bestuur. Een commissielid moet lid zijn van de vereniging, het bestuur kan evenwel 

dispensatie verlenen. 

3. Commissievoorzitter: De commissies kiezen, indien niet anders is bepaald, uit hun midden 

een voorzitter. De commissievoorzitter geeft leiding aan de commissie en schrijft de 

commissievergaderingen uit. De commissievoorzitter stelt de contactpersoon van het 

bestuur elke vergadering in kennis. 

Artikel 14 – De jeugdcommissie 
De jeugdcommissie organiseert waar nodig nevenactiviteiten voor de aspiranten en pupillen, ter 

ondersteuning  van het jeugdkorfbal. 

Artikel 15  - De redactiecommissie 
1. Taak: 

a. Het uitgeven van het contactorgaan van de vereniging, dat onder de naam ‘Uit de 

VEO-korf” in principe wekelijks verschijnt 

b. Het regelmatig samenstellen en uitgeven van een uitgebreider clubblad met het doel 

de leden nader te informeren, alsmede ter versteviging van de onderlinge band 

c. Het werven van adverteerders 

d. Het drukken en/of verspreiden van verenigingsstukken. 

2. Samenstelling: De commissie bestaat uit een redactie en een uitgeverij. De redactie is belast 

met de samenstelling en verantwoordelijk voorde inhoud van het clubblad, terwijl de 

uitgeverij met alle overige bovengenoemde taken is belast. 

3. Artikelen of ingezonden stukken, welke in strijd zijn met de grondslag van de vereniging 

worden niet geplaatst. De redactie is bevoegd ingezonden stukken te redigeren na overleg 

met de auteur of te weigeren. 

Artikel 16 – De materiaalcommissie 
De materiaalcommissie zorgt voor de juiste indeling van het terrein. Zij draagt zorg voor de aanschaf 

en het onderhoud van het korfbalmateriaal en regelt het gebruik hiervan. 

Artikel 17 – De Clubhuiscommissie 
1. Taak: de clubhuiscommissie regelt het gebruik van het clubgebouw en houdt daarop 

toezicht. Voorts draagt zij zorg voor het onderhoud van het gebouw en inventaris, alsmede 

voor de inkoop en verkoop van consumpties. 

2. Samenstelling: de penningmeester van de vereniging is aan de commissie toegevoegd ter 

behartiging van de financiën. 



Artikel 18  - De Kascommissie 
De kascommissie controleert: 

1. Tenminste eenmaal per jaar de financiële bescheiden en gelden van de vereniging 

2. Bij aftreden van een met financieel beheer belast lid, de betreffende bescheiden en gelden. 

Artikel 19 – Het P.R. team 
Het P.R. team verzorgt de Public Relations van de vereniging. Zij stelt zich hierbij ten doel: 

1. Ledenwerving 

2. De vereniging meer bekendheid naar buiten geven 

Artikel 20 – De Feestcommissie 
De feestcommissie organiseert nevenactiviteiten voor senior- en juniorleden. 

Artikel 21 – De toernooicommissie 
De toernooicommissie verzorgt het jaarlijkse VEO-toernooi en regelt alle werkzaamheden welke 

daarmee verband houden. 

Artikel 22 – de commissie medische verzorging 
De commissie organiseert en coördineert medische verzorging op VEO. Zij is verantwoordelijk voor 

de voorgeschreven samenstelling van de verbandtrommels en het gebruik ervan. 

Artikel 23 – de welpencommissie 
De welpencommissie behartigt de belangen van de welpen en organiseert activiteiten voor deze 

leden. 

Artikel 24 – de recreantencommissie 
Deze commissie behartigt de belangen van de recreanten en organiseert activiteiten voor deze 

leden. 

Geldmiddelen 

Artikel 25 – Jaarlijkse bijdrage 
De door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse bijdrage dient door de leden bij 

vooruitbetaling te worden voldaan. 

Artikel 26 – Uitgaven 
Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven door de leden ten laste van de 

vereniging kan slechts geschieden met goedkeuring van het bestuur. 

Risico 

Artikel 27 
Ieder lid neemt geheel op eigen risico deel aan wedstrijden, trainingen en andere door de vereniging 

georganiseerde activiteiten. 

Maatregelen 

Artikel 28 – Strafmaatregelen 
Een lid kan door het bestuur worden berispt, beboet of geschorst om redenen welke aan het 

desbetreffende lid bekend zijn gemaakt. 



Artikel 29 – Financieel verhaal 
Boeten, de vereniging door derden opgelegd of schade aangebracht aan eigendommen van de 

vereniging of aan goederen waarvoor de vereniging aansprakelijk is, kunnen, indien de oorzaak bij 

één of meer leden (indien minderjarigheid, van hun ouders) worden teruggevorderd. 

Artikel 30 – Beroep tegen maatregelen 
Bezwaren tegen door het bestuur genomen maatregelen en/of verhaal op betaling dienen binnen 

een maand na aanzegging schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. 

Wedstrijden 

Artikel 31 – De aanvoerder 
1. Taak: de aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken met betrekking tot 

de wedstrijden; de spelers zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen. 

2. Verkiezing: aan het begin van de veld- en zaalcompetitie kiest elke senior- en juniorploeg een 

kandidaat voor het aanvoerderschap. Zij stelt de TC-senioren en/of TC-jeugd hiervan in 

kennis, welke commissie over de voordracht beslist. De aanvoerders van aspiranten- en 

pupillenploegen worden aangewezen door de TC-jeugd. 

Artikel 32 – Het tenue 
Bij wedstrijden zijn de deelnemende leden verplicht zich te kleden in het verenigingstenue. Het 

verenigingstenue bestaat uit: 

a. Een blauw shirt met witte mouwen, de hals en de mouwen zijn zwart afgebiesd 

b. Een zwarte rokje en een zwarte gymbroek (dames) of een zwarte sportbroek (heren) 

c. Een VEO-embleem op de zijkant van de linkermouw. 

Slotbepalingen 

Artikel 33 
Tot wijziging van dit reglement kan slechts worden besloten in een algemene vergadering genomen 

bij een gewone meerderheid van stemmen. 

Artikel 34 
Indien zich in de vereniging de omstandigheid voordoet waarvoor wet, statuten, huishoudelijk 

reglement of eerder genomen besluiten geen regelgeving geven, dan is alleen de algemene 

vergadering bevoegd daarover een besluit te nemen, tenzij het een aangelegenheid betreft die valt 

onder het begrip “besturen”,  zoals dit in normale spraakgebruik wordt verstaan. 

Artikel 35 
Een ieder die lid wordt van de vereniging dient bij zijn toetreding een exemplaar van de statuten en 

huishoudelijk reglement te ontvangen. 

Vastgesteld op de algemene vergadering te Voorburg d.d. 25 maart 1994 

 


