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HOOFDSTUK 1 
Algemene bepalingen 

  

   
Artikel 1.  
1. De vereniging draagt de naam KCR (Korfbal Combinatie Ridderkerk), hierna te 

noemen ‘de vereniging’.  
2. De vereniging is bij notariële akte opgericht op 1 juli 2011 en gevestigd te 

Ridderkerk.  
3. De vereniging bestaat uit twee afdelingen, namelijk de afdeling ‘korfbal’ en de 

afdeling ‘jeu de boules’. 
4. De vereniging komt voort uit een fusie van Korfbalvereniging Bolnes (opgericht 

14 mei 1944), Christelijke Korfbalvereniging Sagitta (opgericht 17 april 1957) 

  
Naam   
 
Oprichting 
 
Afdelingen 
 
Historie 

   
Artikel 2.  
1. De vereniging is een zaterdagvereniging, wat inhoudt dat de trainingen en de 

door de vereniging vastgestelde wedstrijden, te weten oefenwedstrijden, 
competitiewedstrijden en deelname aan toernooien, op alle dagen van de week, 
behalve op zondag, plaatsvinden.  

2. De vereniging is toegankelijk voor leden en anderen die respect tonen voor 
elkaar. Dit komt tot uiting in het respecteren van ieders levensovertuiging. Elke 
vorm van discriminatie op het gebied van godsdienst, sekse, ras of geaardheid 
wordt niet getolereerd. 

3. Tijdens (weekend-)kampactiviteiten van de vereniging wordt aan de leden de 
mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een religieuze viering, dan wel 
wordt een viering door vrijwilligers zelf georganiseerd. Uitgangspunt daarbij is 
wederzijds respect. 

  
Zaterdagvereniging 
 
 
 
Grondslag 
 
 
 
Mogelijkheid tot 
religieuze viering 

   
Artikel 3.  
De verenigingskleuren zijn donkerblauw, rood en wit. Deze kleuren komen terug in 
bijvoorbeeld de wedstrijdkleding, de vlag en het logo. 

  
Clubkleuren 

   
Artikel 4.  
Ieder lid ontvangt bij zijn toetreding tot de vereniging een schriftelijk of digitaal 
exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

  
Uitgifte van statuten 
en dit reglement 

   
Artikel 5.  
In alle gevallen waar ‘hij’, ‘zijn’, ‘speler’ of ‘junior-deelnemer’ staat, kan ook ‘zij’, 
‘haar’, ‘speelster’ of ‘junior-deelneemster’ worden gelezen. 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

HOOFDSTUK 2   
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Leden en andere catergoreën personen 
   
Artikel 6.  
Volgens de artikelen 4 en 5 van de statuten van de vereniging kent de vereniging de 
volgende catergorieën personen: leden, junior-deelnemers, begunstigers, vrijwilligers 
en ereleden. Op grond van artikel 5 lid 6 van de statuten worden daaraan de 
volgende categorieën toegevoegd: 

a. spelende leden; 
b. niet-spelende leden; 
c. leden van verdienste. 

  
Leden ingedeeld 
naar categorie 

   
Artikel 7.  
Spelende leden zijn leden en junior-deelnemers die zijn gerechtigd aan 
wedstrijdtrainingen, wedstrijden en toernooien deel te nemen. Een spelend lid betaalt 
contributie. 

  
Spelende leden 

   
Artikel 8.  
Niet-spelende leden zijn leden en junior-deelnemers die niet zijn gerechtigd aan 
wedstrijdtrainingen, wedstrijden en toernooien deel te nemen. Een niet-spelend lid 
betaalt contributie. 

  
Niet-spelende leden 

   
Artikel 9.  
1. Leden die zich gedurende ten minste 15 jaren verdienstelijk hebben gemaakt 

voor de vereniging, kunnen door de algemene vergadering met een 
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, 
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, op voordracht van het 
bestuur of op voordracht van ten minste 20 leden (postuum) worden benoemd 
tot lid van verdienste.  

2. Verdienstelijk houdt in het uitvoeren van een wekelijks terugkerende taak 
waarmee het lid ten minste 5 uren per week bezig is.  

3. Genoemde periode van 15 jaren hoeft niet aaneengesloten te zijn. 
Verdienstelijke activiteiten die zijn ontplooid bij de gefuseerde verenigingen, 
tellen mee voor de periode van verdienstelijkheid bij de vereniging. 

4. Leden van verdienste betalen contributie als spelend lid of als niet-spelend lid. 

  
Leden van 
verdienste 

   
Artikel 10.  
1. Leden van verdienste als bedoeld in het vorige artikel die tevens ten minste 12 

jaren voorzitter van de vereniging zijn (geweest) en in deze functie van 
bijzondere betekenis zijn (geweest) voor de vereniging, kunnen door de 
algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) 
van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden, op voordracht van het bestuur of op voordracht van ten minste 20 leden  
(postuum) worden benoemd tot erevoorzitter.  

2. Genoemde periode van 12 jaren hoeft niet aaneengesloten te zijn. Het 
uitoefenen van de functie voorzitter bij de gefuseerde verenigingen telt mee voor 
de kwalificatie erevoorzitter van de vereniging.  

3. Erevoorzitters betalen contributie als spelend lid of als niet-spelend lid. 

  
Erevoorzitter 

   
Artikel 11.  
Een natuurlijk persoon die in totaal 50 jaren als spelend en/of niet-spelend lid is 
geregistreerd bij de vereniging, moet door het bestuur worden voorgedragen als 
erelid. De jaren van lidmaatschap van de gefuseerde verenigingen tellen mee bij het 
bepalen van de duur van het spelend en/of niet-spelend lidmaatschap van de 
vereniging.   

  
Verplichte 
voordracht ereleden 

   
Artikel 12.  
1. Het aanmelden van leden en junior-deelnemers gebeurt door het invullen, 

dateren en ondertekenen van een door de secretaris uitgegeven 
aanmeldingsformulier, waarop ten minste de volgende gegevens moeten 
worden ingevuld: voornamen (voluit), tussenvoegsels, achternaam, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en afdeling (korfbal of jeu de 
boules) waarvoor wordt gekozen.  

  
Aanmelden van 
leden en junior-
deelnemers 
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2. Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dient tezamen met een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanmelder te worden ingediend bij 
de secretaris.  

3. Het is toegestaan een scan van in de in lid 2 genoemde stukken langs 
elektronische weg bij de secretaris in te leveren. 

4. Kandidaat-leden die minderjarig zijn en kandidaat-junior-deelnemers dienen het 
aanmeldingsformulier mede door hun wettige vertegenwoordiger te laten 
ondertekenen.  

5. Het bestuur kan van het kandidaat-lid of van de kandidaat-junior-deelnemer 
vorderen dat hij de ingevulde gegevens met behulp van officiële documenten 
onderbouwt. 

Formulier en kopie 
ID-bewijs 
 
Digitaal inleveren 
 
Minderjarigen 
 
 
Staven van 
ingevulde gegevens 

   
   
Artikel 13.  
De kosten voor het aanmelden van leden en junior-deelnemers worden door het 
bestuur vastgesteld. Deze eenmalige kosten dienen tegelijk met de eerste 
contributiebetaling te worden voldaan. 

  
Kosten voor 
aanmelden 

   
Artikel 14.  
Alle leden en andere categorieën personen hebben het recht: 

a. om deel te nemen aan debatten in de ledenvergaderingen; 
b. van vrije toegang tot wedstrijden, toernooien en bijeenkomsten, voor zover 

door het bestuur niet anders is bepaald; 
c. om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is 

gehouden deze zo spoedig mogelijk te (doen) behandelen of te (doen) 
onderzoeken en zijn bevindingen persoonlijk terug te koppelen aan het lid dat 
het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

  
Rechten van alle 
personen binnen de 
vereniging 

   
Artikel 15.  
Alle leden en andere categorieën personen hebben de plicht: 

a. tot het tijdig betalen van de voor hen geldende (jaarlijkse) bijdrage(n); 
b. om zich waardig te gedragen en bepalingen die door het bestuur, door het 

bestuur ingestelde commissies en door de sportbond, in de vorm van 
reglementen, besluiten en aanwijzingen, zijn uitgevaardigd, na te leven; 

c. om verenigingseigendommen alsmede door de vereniging gehuurde 
eigendommen in overleg te gebruiken en de daaraan door hem toegebrachte 
schade te vergoeden. Voorwaarde is wel dat de toegebrachte schade buiten 
het normale gebruikersrisico valt; 

d. om wijzigingen in personalia per omgaande door te geven aan de secretaris. 

  
Plichten van alle 
personen binnen de 
vereniging 

   
   
Artikel 16.  
1. Opzegging door een lid of junior-deelnemer dient per brief of per e-mail te 

gebeuren.  
2. Opzegging door een junior-deelnemer gebeurt door zijn wettige 

vertegenwoordiger. 
3. Opzegging dient ten minste één maand voor het einde het verenigingsjaar te 

geschieden aan de secretaris van de vereniging. Wanneer het ex-lid of de ex-
junior-deelnemer zich niet heeft gehouden aan deze opzegtermijn, heeft het 
bestuur het recht de contributie aan de vereniging en aan de sportbond voor het 
komende verenigingsjaar, te verhalen op het ex-lid of de junior-deelnemer. 

  
Opzeggen   
 
 
 
Opzegtermijn 

   
Artikel 17.  
Het bestuur heeft het recht een boete die door de sportbond aan de vereniging is 
opgelegd en die voortvloeide uit wangedrag van het lid of de junior-deelnemer, te 
verhalen op dat lid of die junior-deelnemer. Indien het bestuur dit recht hanteert en 
het lid of de junior-deelnemer weigert hieraan gehoor te geven, dan kan het lid of de 
junior-deelnemer door het bestuur een schorsing worden opgelegd. 

  
Boete veroorzaakt 
door wangedrag 
leden en junior-
deelnemers 

   
   
   
Artikel 18.    
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1. In geval van schulden aan de vereniging (niet-betaalde boetes, 
contributieachterstanden en dergelijke) en/of wangedrag kan een lid of een 
junior-deelnemer worden geschorst. De schorsing kan zowel voorwaardelijk als 
onvoorwaardelijk van aard zijn. De duur van de schorsing kan zowel voor 
bepaalde als voor onbepaalde tijd zijn. De schorsing, de aard en de duur 
kunnen worden uitgesproken en worden opgelegd door het bestuur of door (een 
afdeling van) de sportbond.  

2. Een voorwaardelijke schorsing voor (on-)bepaalde tijd kan door het bestuur, 
bijvoorbeeld in geval van recidive, worden omgezet in een onvoorwaardelijke 
schorsing voor (on-)bepaalde tijd.  

3. Het lid of de junior-deelnemer dient persoonlijk en op schriftelijke wijze op de 
hoogte te worden gebracht van zijn schorsing. Het lid en de junior-deelnemer 
hebben het recht om tegen iedere door het bestuur aan hem opgelegde 
schorsing in beroep te gaan bij de algemene vergadering. 

Schorsing van 
leden en junior-
deelnemers 
 
 
 
 
 
 
 
Het recht van leden 
en junior-deel-
nemers bij 
schorsing 

   
   
Artikel 19.  
Het bestuur heeft, behalve het recht tot ‘strafvermeerdering’, het recht, al dan niet na 
tussenkomst van de algemene vergadering, een schorsing ongedaan te maken of de 
aard en/of de duur van de schorsing te verminderen. 

  
Opheffing van 
schorsing 

   
Artikel 20.  
1. Een geldende onvoorwaardelijke schorsing voor (on-)bepaalde tijd kan worden 

gevolgd door een besluit tot ontzetting. Het lid of de junior-deelnemer wordt zo 
spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit tot ontzetting, met opgave van 
redenen, in kennis gesteld.  

2. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, 
beroep op de algemene vergadering open. Het beroep wordt schriftelijk kenbaar 
gemaakt aan de secretaris van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid of de junior-deelnemer geschorst. 

  
Aanvraag tot 
ontzetting 
 
 
Het recht van leden 
en junior-
deelnemers bij 
ontzetting 

   
   

HOOFDSTUK 2A 
(Niet-)Spelende leden  afdeling korfbal 

  

   
Artikel 21.  
Het bestuur zorgt ervoor dat aangemelde en toegelaten spelende en niet-spelende 
leden worden aangemeld bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). 

  
Aanmelden bij 
KNKV 

   
Artikel 22.  
Spelende leden worden onderscheiden in leeftijdscategorieën. Met betrekking tot de 
inhoud van de leeftijdscategorieën wordt aangesloten bij artikel 5 lid 2 letter b van het 
huishoudelijk reglement van het KNKV. 

  
Categorieën 
spelende leden 

   
Artikel 23.  
Een spelend lid heeft het recht: 

a. om deel te nemen aan wedstrijdtrainingen, wedstrijden en toernooien; 
b. om te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits wordt voldaan aan de 

door het KNKV gestelde eisen; 
c. om van de passende wedstrijdkleding als bedoeld in artikel 25 het shirt van de 

vereniging in bruikleen te ontvangen; 
d. andere passende wedstrijdkleding van de vereniging in bruikleen te 

ontvangen, als de vorige wedstrijdkleding is versleten, te klein is geworden of 
buiten de schuld van het lid kapot is gegaan. 

  
Rechten van 
spelende leden 

   
Artikel 24.  
Een spelend lid heeft de plicht: 

a. om bij het spelen van wedstrijden en toernooien gekleed te gaan in de 
wedstrijdkleding als bedoeld in artikel 25; 

b. de door de vereniging in bruikleen gegeven wedstrijdkleding op een zodanige 
wijze te onderhouden dat bovenmatige schade of verkleuring wordt 
voorkomen. Met bovenmatig wordt bedoeld de schade of verkleuring die is 

  
Plichten van 
spelende leden 
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ontstaan buiten de normale vormen van slijtage aan (gedragen) 
wedstrijdkleding. In geval sprake is van bovenmatige schade en/of verkleuring, 
betaalt het lid de kosten van nieuwe wedstrijdkleding. Bij de kostenbepaling 
wordt door de vereniging een afschrijvingspercentage van 25% per 
wedstrijdkleding per verenigingsjaar gehanteerd; 

c. zich met opgaaf van reden af te melden bij de wedstrijdsecretaris indien hij 
niet in staat is aan een aan hem toegewezen wedstrijd deel te nemen. Het 
afschrijven dient te gebeuren vóór een tijdstip (dag en uur) dat door het 
wedstrijdsecretariaat is bepaald en bekendgemaakt. 

   
Artikel 25.  
1. De wedstrijdkleding bestaat uit een wedstrijdshirt en een wedstrijdbroek of –rok. 
2. Het ontwerp van de wedstrijdkleding kan globaal omschreven worden als: 

donkerblauw met rode vleugel met rode en witte accenten op de mouw en 
zijkant shirt en een donkerblauwe broek cq rok.  

3. Het shirt van de wedstrijdkleding wordt door de vereniging ter beschikking 
gesteld, en aan de spelende leden in bruikleen gegeven.  

4. Alle spelende leden aan wie wedstrijdkleding is uitgereikt, betalen eenmalig een 
borgsom. De hoogte van de borgsom wordt door het bestuur vastgesteld. De 
vereniging betaalt het lid de borgsom terug als hij zijn spelend lidmaatschap 
opzegt en de wedstrijdkleding in goede staat inlevert. Als een lid komt te 
overlijden, en de wedstrijdkleding verkeert in goede staat, dan betaalt de 
vereniging de borgsom terug aan de nabestaanden. 

  
Wedstrijdkleding 
 
 
 
In bruikleen 
 
Borgsom 

   
   

HOOFDSTUK 2B 
(Niet-)Spelende leden afdeling jeu de boules 

  

   
Artikel 26.  
Een spelend lid moet op 1 oktober van het verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar 
hebben bereikt. 

  
Leeftijd spelende 
leden 

   
Artikel 27.  
Een spelend lid heeft het recht om deel te nemen aan interne competities en aan 
toernooien zodra hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Een spelend lid van 14 of 15 
jaar mag samen met een spelend lid van ten minste 16 jaar deelnemen aan interne 
competities en toernooien. 

  
Recht van spelende 
leden 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

HOOFDSTUK 3   
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Wedstrijden afdeling korfbal 
   

Artikel 28.  
Spelende leden die aan wedstrijden en toernooien deelnemen zijn spelers. 

  
Spelers 

   
Artikel 29. 
1. Spelers zullen op een nader te bepalen wijze worden geïnformeerd over hun 

opstelling en indeling in één van de teams. 
2. Bij verhindering zijn spelers verplicht zich onder opgaaf van reden af te melden 

bij het wedstrijdsecretariaat. Het afschrijven dient te gebeuren vóór een tijdstip 
(dag en uur) dat door het wedstrijdsecretariaat is bepaald en bekendgemaakt. 

3. Het wedstrijdsecretariaat zoekt vervangende spelers en informeert de leider 
en/of aanvoerder van een team dat vervangende spelers nodig heeft hierover. 

4. Spelers dienen in de voorgeschreven wedstrijdkleding te verschijnen. 
5. Spelers dienen zich correct en sportief te gedragen tegenover spelers van de 

tegenpartij, scheidsrechters, publiek, medespelers en teamleiders. 

  
Opstelling en 
indeling in teams 
Bij verhindering 
afschrijven 
 
Vervangende 
spelers 
Wedstrijdkleding 
Gedragscode voor 
spelers 

   
Artikel 30. 
1. Bij wedstrijden en toernooien zal zo mogelijk elk team vergezeld zijn van een 

leider. Een leider wordt aangewezen door het bestuur of door een door het 
bestuur ingestelde commissie. 

2. Een leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond een wedstrijd of 
toernooi. Een leider rapporteert onregelmatigheden aan het verenigingsorgaan 
dat hem heeft aangewezen. 

  
Teamleider 
 
 
Eerst 
verantwoordelijke 

   
Artikel 31. 
1. Elk team kiest een aanvoerder.  
2. Een aanvoerder is de tweede, of, bij afwezigheid van een leider, de eerst 

verantwoordelijke voor het gebeuren rond een wedstrijd of toernooi. Een 
aanvoerder rapporteert onregelmatigheden aan zijn leider, of, bij afwezigheid 
van een leider, aan het wedstrijdsecretariaat. 

3. Een aanvoerder zorgt voor juiste en volledige invulling van de 
wedstrijdformulieren die door de vereniging en het KNKV zijn uitgebracht. 

  
Aanvoerder 
Tweede of eerst 
verantwoordelijke 
 
 
Afhandeling 
wedstrijdformulier 

   
Artikel 32. 
Door spelers behaalde prijzen, kampioenstitels of andersoortige prestatiebeloningen 
zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede, tenzij het 
bestuur of een door het bestuur ingestelde commissie anders besluit. 

  
Prijzen e.d. 
eigendom van 
vereniging 

   
   

HOOFDSTUK 4 
Wedstrijden afdeling jeu de boules 

  

   
Artikel 33. 
1. Voor deelname aan toernooien dient een spelend lid zich op te geven door 

middel van inschrijving. Inschrijfformulieren zijn beschikbaar in het clubgebouw 
van de vereniging.  

2. Voor doubletten en triplettoernooien dient een spelend lid zelf voor een 
koppelgenoot te zorgen. 

3. Bij verhindering meldt een spelend lid zich af bij het wedstrijdsecretariaat. Hij 
doet dit vóór aanvang van het toernooi.  

4. Indien een spelend lid zich heeft ingeschreven voor deelname aan een toernooi 
en zonder afmelding niet komt opdagen, kan de jeu-de-boulescommissie 
desbetreffend spelend lid uitsluiten van deelname aan een volgend toernooi. 

  
Inschrijven jeu-de-
boules-toernooien 
 
Zelf regelen 
koppelgenoot 
Afschrijven  
 
Sanctie bij niet- 
afschrijven 

   
   
   
   
   
   
   

HOOFDSTUK 5   
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Bestuur 
   

Artikel 34.  
1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden met een minimum 

van drie, onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 
voorzitter, secretaris en penningmeester moeten meerderjarig zijn.  

2. De voorzitter is door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige 
bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. 

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks 
bestuur.  

4. In het bestuur wordt de afdeling jeu de boules vertegenwoordigd door minimaal 
één bestuurslid. 

  
Samenstelling  
 
 
Functieverdeling 
 
Dagelijks bestuur 
 
Vertegenwoordiging 
jeu de boules 

   
Artikel 35.  
1. Een bestuurslid treedt uiterlijk 36 maanden ná zijn verkiezing af.  
2. Van de bestuursleden treedt op de algemene vergadering de naar boven of 

beneden tot een geheel getal afgeronde helft af volgens een daartoe door het 
bestuur vast te stellen rooster. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen de 
plaats in van hun voorganger. Het rooster van aftreding moet zodanig worden 
opgesteld, dat niet de voorzitter, de secretaris en de penningmeester tegelijk 
aftredend zijn.  

3. Een aftredend bestuurslid kan maximaal 3 keer worden herkozen en benoemd 
door de algemene vergadering. Onder bijzondere omstandigheden kan hiervan 
worden afgeweken. 

  
Zittingsduur  
 
Aftreedschema   
 
 
 
 
Herverkiezing 

   
Artikel 36.  
Het bestuur is belast met de leiding van de zaken in de vereniging. Het bestuur is 
verantwoording schuldig aan de algemene vergadering voor de wijze waarop het zijn 
taak uitoefent. Het dagelijks bestuur is gemachtigd in spoedeisende zaken te 
beslissen. 

  
Taakomschrijving 
van het (dagelijks) 
bestuur 

   
Artikel 37.  
De voorzitter geeft leiding aan de leden van het bestuur en bevordert de algemene 
gang van zaken in de vereniging. De voorzitter is bij alle officiële 
vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander 
bestuurslid heeft gedelegeerd. De voorzitter, of degene die door het bestuur is 
aangewezen als vervanger, heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en 
bijeenkomsten die in verenigingsverband plaatsvinden, met uitzondering van de 
vergaderingen of de bijeenkomsten die de controlecommissie houdt. Het bestuur kan 
toestaan dat de voorzitter voor (een deel van) zijn taken mandaat verleent aan 
commissies of personen die door het bestuur zijn aangesteld, met uitzondering van 
zijn taak als woordvoerder bij officiële vertegenwoordigingen. 

  
Taakomschrijving 
van de voorzitter 

   
Artikel 38.  
De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur. 
De secretaris zorgt voor het bijeenroepen van bestuursvergaderingen en algemene 
vergaderingen en verzorgt de notulen tijdens deze vergaderingen. Het bekendmaken 
van wijzigingen in de statuten en reglementen is ook zijn werk. De secretaris houdt 
verder de ledenadministratie bij en archiveert de stukken die betrekking hebben op 
de aan hem gestelde taken. Het bestuur kan toestaan dat de secretaris voor (een 
deel van) zijn taken mandaat verleent aan commissies of personen die door het 
bestuur zijn aangesteld. 

  
Taakomschrijving 
van de secretaris 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Artikel 39.    
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De penningmeester voert de financiële administratie op een overzichtelijke wijze. Hij 
is eindverantwoordelijke voor zowel de crediteuren- als de debiteurenadministratie. 
De penningmeester is verplicht de controlecommissie inzage te geven in de 
financiële stukken die deze commissie wenst te zien. De penningmeester maakt het 
financiële gedeelte van het jaarverslag. Hij legt dit ter goedkeuring voor aan de 
algemene vergadering en geeft een toelichting op zijn verslag. De penningmeester 
voert de beslissingen van het bestuur inzake het financieel beheer uit. Bij de 
overdracht van zijn werkzaamheden sluit de penningmeester de boeken af. Het 
bestuur kan toestaan dat de penningmeester voor (een deel van) zijn taken mandaat 
verleent aan commissies of personen die door het bestuur zijn aangesteld. 

Taakomschrijving 
van de 
penningmeester 

   
   

HOOFDSTUK 6 
Commissies 

  

   
Artikel 40.  
1. De leden van de commissie als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de statuten 

(hierna: controlecommissie) worden overeenkomstig de statuten door de 
algemene vergadering benoemd. De controlecommissie bestaat uit twee 
meerderjarige leden en één meerderjarig reservelid. Bestuursleden kunnen 
géén lid van de controlecommissie zijn.  

2. De leden van de controlecommissie hebben zitting tot en met de dag waarop 
het eerstvolgende jaarverslag is goedgekeurd door de algemene vergadering.  

3. Controlecommissieleden kunnen maximaal drie opeenvolgende keren worden 
benoemd voor deze functie. Leden van de controlecommissie mogen niet 
tegelijk niet-herbenoembaar zijn. 

  
Controlecommissie 
 
 
 
 
Zittingsduur   
 
Herbenoeming 

   
Artikel 41.  
Naast de taken die de controlecommissie krachtens de statuten heeft, namelijk het 
controleren van het jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en het 
begrotingsontwerp, en hiervan verslag doen aan de algemene vergadering, houdt de 
controlecommissie toezicht op het beheer van de penningmeester (interne controle). 
De controlecommissie is daartoe gehouden minimaal  één keer per boekjaar de kas, 
de bankrekening(en), alsmede de boeken en bescheiden van de penningmeester na 
te zien. De controlecommissie controleert deze zaken tevens bij het aftreden van de 
penningmeester. Van de uitkomst van de interne controle brengt de 
controlecommissie verslag uit aan het bestuur. 

  
Taken 
controlecommissie 

   
Artikel 42.  
1. Met uitzondering van de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen  

slechts (sub)commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan 
en de werkwijze ervan regelen, voor zover dit besloten ligt in het taakgebied van 
het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder andere 
het bestuur en de commissies.  

2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, 
bevoegdheid en werkwijze van de commissie vastgelegd in een instructie.  

3. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de 
desbetreffende commissie heeft ingesteld. Een commissie rapporteert minimaal 
één keer per verenigingsjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan 
het orgaan dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is 
bepaald.  

4. Een commissie vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee leden van 
de commissie dit nodig vinden.  

5. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. 
6. De benoeming tot lid van een commissie gebeurt voor de duur van één 

verenigingsjaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. 

  
Instellen van andere 
commissies 
 
 
 
Instructie 
 
Verantwoording en 
rapportage 
 
 
 
Vergaderingen 
 
Notulen 
Zittingsduur 
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Artikel 43.  
Het bestuur heeft in elk geval de volgende vaste commissies ingesteld: 

a. korfbaltechnische commissie; 
b. jeugdkorfbaltechnische commissie; 
c. jeu-de-boulescommissie; 
d. activiteitencommissie; 
e. sponsorcommissie; 
f. publiciteitscommissie; 
g. accommodatiebeheercommissie. 

  
Vaste commissies 

   
   

HOOFDSTUK 7 
Stemmingen en verkiezingen tijdens de algemene vergadering 

  

   
Artikel 44.  
Leden van de afdeling jeu de boules hebben geen stemrecht aangaande louter 
korfbalzaken. Leden van de afdeling korfbal hebben geen stemrecht aangaande 
louter jeu-de-bouleszaken. 

  
Beperking 
uitoefening 
stemrecht 

   
Artikel 45.  
Over personen wordt anoniem en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt openbaar 
en hoofdelijk gestemd. 

  
Stemming over 
personen en zaken 

   
Artikel 46.  
In het geval van een schriftelijke stemming worden de stemmen aangenomen en 
geteld door een stembureau. Dit stembureau bestaat uit een bestuurslid en twee 
vrijwillige, stemgerechtigde leden die tijdens de algemene vergadering aanwezig zijn. 
Indien er zich geen vrijwilligers melden, dan is het bestuur gemachtigd twee 
willekeurige, stemgerechtigde leden aan te wijzen. Het bestuurslid is voorzitter van 
het stembureau. 

  
Schriftelijke 
stemmig en de rol 
van een stembureau 

   
Artikel 47.  
In het geval van een openbare hoofdelijke stemming worden de stemmen geteld 
door:  

- ten minste twee bestuursleden die tijdens de algemene vergadering aanwezig 
zijn; òf 

- ten minste twee vrijwillige stemgerechtigde leden die tijdens de algemene 
vergadering aanwezig zijn; òf 

- een combinatie van ten minste één aanwezig bestuurslid en ten minste één 
aanwezig stemgerechtigd lid. 

  
Telling van 
hoofdelijke 
stemmen 

   
Artikel 48.  
Over alle voorstellen die zaken betreffen, wordt, voor zover de statuten en het 
huishoudelijk reglement niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen. 

  
Meerderheid van 
stemmen 

   
Artikel 49.  
Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, 
vindt er een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid 
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de 
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de 
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de 
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij 
die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe 
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een 
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden 
is gekozen. 

  
Gelijk aantal 
stemmen bij 
functieverkiezing 

   



Huishoudelijk Reglement                                            KCR (Korfbal Combinatie Ridderkerk) 
 

Goedgekeurd J.A.V. 22-09-2014   11

Artikel 50.  
In afwijking van de vorige artikelen dient er bij stemming over wijziging van de 
statuten en het huishoudelijk reglement, over de ontbinding van de vereniging en 
over het alsnog toelaten van een lid of een junior-deelnemer een twee/derde (2/3) 
meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen te worden behaald. Een 
twee/derde (2/3) meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen is tevens 
vereist om in een beroepszaak wegens ontzetting het bestuursbesluit tot ontzetting 
te kunnen vernietigen. 

  
Versterkte 
meerderheid van 
stemmen 

   
   

HOOFDSTUK 8 
Geldelijke inkomsten en uitgaven 

  

   
Artikel 51. 
De geldelijke inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. contributie; 
b. omzet van de kantine; 
c. sponsoring; 
d. eigen georganiseerde en gehouden acties; 
e. schenkingen. 

  
Vormen van 
geldelijke 
inkomsten 

   
Artikel 52.  
De algemene vergadering bepaalt, na een voorstel vanuit het bestuur, de hoogte van 
de contributie van de spelende en niet-spelende leden. 

  
Vaststelling van de 
contributie 

   
Artikel 53.  
De spelende en niet-spelende leden moeten de contributie over een verenigingsjaar 
in de loop van dat verenigingsjaar betalen door: 

a. het verschuldigde bedrag in één keer bij te schrijven op de bankrekening van 
de vereniging, waarbij de vereniging het verschuldigde bedrag zal 
vermeerderen met administratiekosten, òf 

b. de vereniging te machtigen tot automatische incasso het verschuldigde bedrag 
in 2 gelijke termijnen van elk 6 maanden. 

Het bestuur beslist in individuele gevallen over een afwijkende wijze van inning. 

  
Wijze van betalen 
van contributie 

   
Artikel 54.  
Het aangaan van financiële verplichtingen namens de vereniging en het doen van 
uitgaven in naam van de vereniging mogen alleen geschieden met schriftelijke 
toestemming van het bestuur. 

  
Geld uitgeven 
namens de 
vereniging 
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HOOFDSTUK 9 
Alcohol 

  

   
Artikel 55.  
In dit hoofdstuk wordt een aantal nieuwe begrippen geïntroduceerd die als volgt 
worden gedefinieerd.  

a. Alcoholhoudende dranken: 
b. Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% 

alcohol; 
c. Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. 
d. Sociale Hygiëne:  

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; 
dat ze rekening houden met waarden, normen en rollen van elkaar. In de 
sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van 
alcoholgebruik (en –misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de 
kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en 
sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder 
houdt Sociale Hygiëne in kennis van de Drank- en Horecawet en verwante 
regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van 
verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, 
bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting. 

e. Leidinggevenden:  
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn ten 
minste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen 
aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning 
van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de 
uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine. 

f. Barmedewerker:  
 Een medewerker, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de 
 barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor 
 barmedewerkers zijn vastgelegd in artikel 69. 

  
Begripsbepalingen 
 
Alcoholhoudende 
dranken 
 
 
Sociale Hygiëne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidinggevenden 
 
 
 
 
 
Barmedewerker 

   
Artikel 56.  
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke 
bepalingen worden nageleefd. 

a. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan de wettelijke 
leeftijdsgrens is verboden. 

b. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan wettelijke leeftijdsgrens is 
verboden. 

c. Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van 
wie niet is vastgesteld dat deze ouder is dan de wettelijke leeftijdsgrens. 
Onder verstrekken als bedoeld in de vorige zin wordt eveneens begrepen het 
verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is 
vastgesteld dat deze ouder is dan de wettelijke leeftijdsgrens, welke drank 
echter kennelijk is bestemd voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat 
deze de wettelijke leeftijdsgrens heeft bereikt. 

d. De vaststelling, bedoeld in het vorige punt, blijft achterwege, indien het een 
persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. De 
vaststelling geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht  (paspoort of Europese 
identiteitskaart), dan wel een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
aangewezen document (rijbewijs, Ov-studentenkaart, bromfietscertificaat). 

e. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de 
openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. 

f. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken 
personen. 

g. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder 
invloed zijn van andere psychotrope stoffen. 

h. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden 
opgehangen. 

  
Naleving van andere 
bepalingen uit de 
Drank- en 
horecawet 2000 
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Artikel 57.  
Dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement moet worden voorgelegd aan de 
gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De 
gemeente toetst dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement aan de Drank- en 
Horecawet. Wijzigingen van dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden op 
gelijke wijze getoetst door de gemeente. 

  
Aanvraag van een 
nieuwe drank- en 
horecavergunning 

   
Artikel 58.  
Op de momenten dat de kantine is geopend voor publiek is de aanwezigheid van de 
leidinggevende niet vereist. Zodra in de kantine alcoholhoudende drank wordt 
geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de 
verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barmedewerker die een verplichte instructie 
verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd. 

  
Aanwezigheid en 
schenken 

   
Artikel 59.  
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 
kantine of elders op het terrein van de vereniging. 

  
Geen eigen 
consumptie 

   
Artikel 60.  
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 

  
Geen consumptie 
buiten kantine 

   
Artikel 61.  
Er wordt geen alcohol geschonken aan: 

a. leiders, trainers en andere begeleiders van spelende leden vóór en tijdens de 
uitoefening van hun functie; 

b. personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

  
Geen alcohol-
verstrekking aan 

   
Artikel 62.  
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 
alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

  
Weigering van 
alcoholverstrekking 
aan 

   
Artikel 63.  
Leidinggevenden en barmedewerkers (in de zin van het bepaalde in artikel 56) 
drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 

  
Onthouding van 
alcoholconsumptie 

   
Artikel 64.  
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, ‘meters bier’ 
en ‘rondjes van de zaak’ zijn in de kantine niet toegestaan. 

  
Verbod op 
prijsacties 

   
Artikel 65.  
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barmedewerker uit de kantine verwijderd. 

  
Ontzegging van een 
verblijf in de kantine 

   
Artikel 66.  
De reguliere openingstijden van de kantine zijn bepaald in de drank- en 
horecavergunning. De kantine wordt minimaal 30 minuten vóór aanvang van een 
verenigingsactiviteit geopend. 

  
Openingstijden 
kantine 

   
Artikel 67.  
Alcohol wordt op de tijdstippen conform de drank- en horecavergunning geschonken. 

  
Schenktijden van 
alcohol 

   
Artikel 68.  
Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is 
dan 16 jaar, wordt er geen alcohol geschonken. 

  
Quorum 
aanwezigen 
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Artikel 69.  
Voor de barmedewerkers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.  
Barmedewerkers: 

a. zijn ten minste 16 jaar oud; 
b. hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; 
c. staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en 
d. zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als 

ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). 

  
Kwalificatienormen 
voor 
barmedewerkers 

   
Artikel 70.  
Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barmedewerkers wordt gegeven door 
een deskundige van bijvoorbeeld de sportbond, de provinciale sportraad of door een 
gespecialiseerde preventiewerker van een instelling voor verslavingszorg. De 
leidinggevenden die over een verklaring Sociale Hygiëne beschikken, mogen zelf 
binnen de vereniging de instructie verzorgen. 

  
Instructie voor 
barmedewerkers 

   
Artikel 71.  
Schenktijden en leeftijdsgrenzen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen. 

  
Publicatienorm 

   
Artikel 72.  
Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord 
alcoholgebruik. 

  
Publicitaire acties 

   
Artikel 73.  
Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor alcoholhoudende 
drank, tenzij in de reclame-uitingen slechts aanduidingen voorkomen betreffende 
merk, soort en prijs alsmede de plaats waar die drank wordt verstrekt. 

  
Verbod op reclame 

   
Artikel 74.  
Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en 
de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de kantine. Zij zijn derhalve 
beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van het bepaalde in dit 
hoofdstuk. 

  
Algemene leiding 
over de kantine 

   
Artikel 75.  
Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen van dit hoofdstuk dienen 
onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur. 

  
Klachten 

   
Artikel 76.  
Uit hoofde van de verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij 
overtreding van (één van) de regels uit dit hoofdstuk ten opzichte van betrokkene(-n), 
zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barmedewerker) 
gebruik maken van de sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het 
huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en 
treft, indien de klacht gegrond wordt bevonden, binnen twee maanden maatregelen 
om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter 
kennis van de indiener van de klacht. 

  
Klachtenprocedure 

   
Artikel 77.  
Iedereen kan gegronde klachten over de overtreding(-en) van de Drank- en 
Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. 

  
Klachten bij 
gemeente of KvW 
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HOOFDSTUK 10 

Aansprakelijkheid 
  

   
Artikel 78.  
De vereniging kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als een lid, een junior-
deelnemer, een begunstiger, een vrijwilliger of een ander natuurlijk persoon in of 
rond het clubgebouw, in of rond de sporthal, alsmede op of rond de sportvelden een 
ongeval krijgt. De vereniging is ook in geen geval aansprakelijk voor het verlies of de 
ontvreemding van persoonlijke eigendommen van voornoemde personen in of rond 
het clubgebouw, in of rond de sporthal, alsmede op of rond de sportvelden. 

  
Uitsluitingclausule 

   
   

HOOFDSTUK 11 
Wijziging van huishoudelijk reglement 

  

   
Artikel 79. 
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van 

de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De 
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen 
bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten 
ten minste 5 dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 
de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, 
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde 
wijziging ten minste 14 dagen vóór vergadering gepubliceerd. 

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste 
twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 

  
Wijziging uitsluitend 
bij besluit algemene 
vergadering 
 
 
Publicatie van 
(voorstel tot) 
wijziging 
 
 
 
 
Versterkte 
meerderheid 

   
   

HOOFDSTUK 12 
Slotbepalingen 

  

   
Artikel 80.  
1. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met 

de statuten van de vereniging. 
2. Alle leden en andere categorieën personen als bedoeld in de statuten en dit 

reglement hebben zich te houden aan de bepalingen van dit huishoudelijk 
reglement. 

3. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het 
bestuur. 

  
Samenhang met 
statuten 
Conformeren aan 
 
Onvoorziene 
gevallen 

 


