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Uit de statuten: 
 
Artikel 10: 
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur 
worden gegeven.--- 
 
Artikel 20: 
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.------- 
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten 
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Algemeen: 
 
Artikel 1. 
 
1. Het huishoudelijk reglement regelt o.a. enkele toepassingen van de in de statuten opgenomen 

bepalingen, alsmede de verdere inrichting en werkzaamheden van de vereniging. 
2. Aanvullend op artikel 1 van de statuten is de algemene gebruiksnaam van de vereniging: 

ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo. (Het bestuur is tijdens de algemene vergadering van 24 juni 1992 
gemachtigd de verenigingsnaam te wijzigen zonder tussenkomst van de algemene vergadering) 

3. Waar in dit reglement sprake is van de vereniging wordt bedoeld: ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo. 
4. Conform artikel 13 lid 2 van de statuten wordt jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het 

boekjaar, welk van 1 juli tm. 30 juni loopt, een algemene vergadering - de jaarvergadering – 
gehouden. 

 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
  
Leden: 
 
Artikel 2. 
 
1 Zij die lid willen worden van de vereniging zijn verplicht daartoe een schriftelijk verzoek (het 

aanmeldformulier) in te dienen.  
 
2 Aanvullend op artikel 4 van de statuten worden de leden als volgt onderverdeeld: 

1. Senioren 
2. Jeugd leden: 

a. junioren 
b. Minioren (mini’s) 
c. BSO-leden 

3. Basis leden 
4. Overige leden (relaties) 

 
2.1 Senioren zijn zij die op 1 oktober van het dan beginnende bondsjaar de leeftijd van 18 

jaar hebben bereikt en waarvan de vastgestelde contributie is voldaan. 
2.2 Jeugdleden:  

a. junioren zijn zij die op 1 oktober van het dan beginnende bondsjaar de leeftijd van 
12, maar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en waarvan de vastgestelde 
contributie is voldaan. 

b. Minioren (Minileden; Mini's): zijn zij die op 1 oktober van het dan beginnende 
bondsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt en waarvan de vastgestelde 
contributie is voldaan. 

c. BSO-leden zijn zij die aan de Buiten Schoolse Opvang ‘Kinderen bewegen met plezier’ 
deelnemen en waarvan de vastgestelde contributie is voldaan. 

2.3 Basis leden zijn zij die geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (trainen 
en/of spelen) maar wel actief verbonden zijn aan de vereniging. Door betaling van een 
minimaal bedrag per kwartaal ontvangen zij alle informatie die alle overige leden ook 
ontvangen. Ook ontvangen zij uitnodigingen voor vergaderingen, feestavonden etc. en 
hebben zij stemrecht op de Algemene Vergadering. 

2.4 Onder overige leden (relaties) worden verstaan: 
a. Zij die deel uitmaken van het bestuur of commissie(s) van de vereniging,  
b. trainers/sters die training geven op verzoek van de vereniging, 
c. Scheidsrechters/sters die officiële NeVoBo wedstrijden fluiten op verzoek van de 

vereniging, 
d. Een ieder die zich opgeeft tot deelname aan de recreatiecompetitie, georganiseerd 

door de vereniging.  
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  Dit voor zover zij nog niet het verenigingslidmaatschap bezitten, met dien verstande, 
dat aan dit lidmaatschap geen rechten en geen plichten kunnen worden ontleend. 

 
3 Het bestuur kan de toelating als lid weigeren indien van de vereniging redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te verlenen. 
 In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de 

jaarvergadering op de eerstvolgende vergadering tot toelating worden besloten. 
 
4 Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie of via email naar 

leden@devoko.nl te geschieden vóór 1 juli van het lopende contributiejaar. De contributie dient 
voldaan te worden tot en met juni van het contributiejaar. (van 1 juli t/m 30 juni) 

 

Stemrecht: 
 
Artikel 3. 
 
Aanvullend op artikel 14 van de statuten. 
Stemrecht hebben alleen de seniorleden en basisleden. 
 
Contributie/bijdrage: 
 
Artikel 4. 
 
1. Conform het bepaalde in artikel 8 van de statuten worden de leden voor het betalen van de 

contributie in categorieën ingedeeld: Basis leden, BSO-leden, minioren, junioren alsmede 
senioren. Voor leeftijdsindeling zie artikel 2 van dit reglement. 

2. De hoogte van de te betalen contributie wordt voor de genoemde categorieën op voorstel van 
het bestuur, door de algemene vergadering vastgesteld. 
De vastgestelde contributie wordt in de notulen van de algemene vergadering vastgelegd. 
Indien noodzakelijk, behoudt het bestuur zich het recht voor de hoogte van de contributie 
tussentijds te wijzigen, echter alleen in nader overleg en met goedkeuring van de meerderheid 
der stemgerechtigden tijdens een bijzonder bijeengeroepen algemene vergadering. 

5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen. 

6. Naast de door de algemene vergadering vastgestelde contributie zijn de leden die aan de 
competitie deel wensen te nemen verplicht de daarvoor in rekening gebrachte kosten ineens en 
bij vooruit betaling te voldoen. 

7. Ook zijn leden die competitie spelen in niet door henzelf aangeschafte kleding hiervoor een 
afdracht aan de vereniging verschuldigd. De hoogte en wijze van innen van dit bedrag wordt op 
voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld. Dit wordt in de notulen van 
de algemene vergadering vastgelegd. 

8. De leden zijn verplicht de contributie- met een minimum van 1 kwartaal- en bij vooruitbetaling 
per bank of postgiro te voldoen. 

9. Wordt aan één in bovenstaande leden niet voldaan dan wordt geen NeVoBo spelerskaart 
worden aangevraagd. Is deze kaart wel aangevraagd dan wordt deze niet verstrekt. 

 
Besluitvorming: 
 
Artikel 5. 
 
Om tot besluitvorming te komen op een algemene vergadering dient de helft plus één van het aantal 
stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig te zijn. 
Op het vastgestelde aanvangsuur opent de voorzitter de vergadering. Hij telt het aantal 
stemgerechtigde leden en bij gebreke van het vereiste aantal stemgerechtigde leden sluit hij de 

mailto:leden@devoko.nl
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vergadering. 
Na een wachttijd van 15 minuten wordt de vergadering wederom geopend door de voorzitter. Besluiten 
kunnen nu met meerderheid van stemmen worden genomen.  
 
Noot: 
Deze bepaling is tevens van toepassing op een bijzondere algemene vergadering. 
 
Ereleden: 
 
Artikel 6. 
 
Ereleden - leden van verdienste zijn van de verplichting tot contributie betaling ontheven, indien zij niet 
meer aan de oefening en of wedstrijden van de vereniging deelnemen. 
Bestuur: 
 
Artikel 7. 
 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 (vijf) meerderjarige en ten hoogste uit 9 (negen) 

meerderjarige personen, gekozen overeenkomstig artikel 9 van de statuten. 
2. Het bestuur kan voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester uit haar midden 

een plaatsvervanger/ster aanwijzen. 
3. In het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de vereniging zal niet 

meer dan één persoon uit één en hetzelfde gezin (1e graad) zitting mogen hebben. 
 
Bestuurstaak:  
 
Artikel 8. 
 
1. Conform artikel 11 van de statuten is het bestuur behoudens de beperkingen volgens de 

statuten en de bevoegdheden van de algemene vergadering belast met de algemene leiding van 
de vereniging en het beheer van de eigendommen en is verantwoordelijk voor de goede gang 
van zaken in de vereniging. 

2. Het ziet toe op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en op de uitvoering van 
de besluiten genomen op de algemene vergadering en van alle andere rechtsgeldig genomen 
besluiten. 

3. Het bestuur kan zich in haar taak doen bijstaan door de volgende commissies:  
 a. Jeugd Commissie 
 b. Technische Commissie 
 c. Wedstrijd Commissie 
 d. Activiteiten Commissie 
 e. Materialen Commissie 
 f. Sponsor Commissie 
 g. Leden Commissie 
 h. Publicatie Commissie 
 i. Onafhankelijke Commissies/werkgroepen 
  - signalerings- en adviescommissie (SAC); 
  - Werkgroep Jeugdkamp. 

Andere commissies kunnen door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur worden 
ingesteld. 

4. Leden van deze commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen. De 
voorzitters/sters van de belangrijkste commissies (a, b, c, d en f) worden door het bestuur in 
functie benoemd. 
Verdere taakverdelingen en werkzaamheden van deze commissies zal onderling en in overleg 
met het bestuur worden geregeld. 



                   Huishoudelijk Reglement ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo 
Vastgesteld in de Bijzondere Algemene Vergadering van 28-01-2016 

 

 

 
Pagina 5 

 
  

 Richtlijnen omtrent de werkzaamheden van de commissies zijn in de Nota Organisatiestructuur 
vermeld. 

 Iedere commissie is verplicht op de Algemene Vergadering schriftelijk verslag uit te brengen 
omtrent hun werkzaamheden. 

5. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer verantwoording verschuldigd aan de leden 
van de Algemene Vergadering. 

 
Artikel 9. 
 
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de volleybalsport. Zij wil dit 
bereiken door “Samen met veel plezier kwalitatief volleybal mogelijk blijven maken in Denekamp”. 
 
Alle leden - bestuursleden en commissieleden dienen zich te onthouden van uitspraken die strijdig 
kunnen zijn met de doelstelling der vereniging. 
Artikel 10. 
 
Indien zaken alleen bestemd zijn voor intern gebruik dan dienen de leden deze niet aan de 
openbaarheid prijs te geven. Zij zijn gehouden aan de zogenaamde geheimhoudingsplicht. 
 
Tenue: 
 
Artikel 11. 
 
1. Het verenigingstenue bestaat in de basis uit de kleur blauw. 
 
 Algemeen: 
 Het tenue wordt door het bestuur in overleg met de materialen commissie en de 

sponsorcommissie vastgesteld. 
 
 Bijzonder bepalingen: 

- Indien de vereniging door een bedrijf of enig andere instelling of particulier wordt 
gesponsord dan dient de kleding gedragen te worden die de sponsor ter beschikking 
stelt, althans aan de eisen van de sponsor omtrent de te dragen kleding dient te worden 
voldaan. 

- Indien de sponsor andere kleding ter beschikking stelt en de gebruikte kleding is in een 
zodanige staat, dat deze nog gebruikt kan worden is het bestuur bevoegd een team aan 
te wijzen dat verplicht is deze kleding te dragen. 

 Deze bepaling is tevens van toepassing op het dragen van de door de sponsor ter beschikking 
gestelde trainingspakken. 

2. Het bestuur heeft het recht maatregelen te nemen indien het voorgeschreven verenigingstenue 
van de leden niet aan de gestelde eisen voldoet. 

3. De leden zijn verplicht het door de vereniging voorgeschreven tenue bij officiële wedstrijden te 
dragen. 

 De sponsorkleding mag alleen na overleg met en toestemming van de SponsorCommissie ook 
buiten verenigingsactiviteiten en/of op de trainingen worden gebruikt. 

4. Bij een ernstig verschil van mening omtrent het dragen van de sponsorkleding is het bestuur 
bevoegd een onafhankelijke commissie samen te stellen, die tot taak krijgt de geschillen op te 
lossen. 

 
Boetes: 
 
Artikel 12. 
 
1. Alle door de NeVoBo aan de vereniging opgelegde boetes voor door leden begane 
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overtredingen (o.a. met betrekking tot het niet dragen van het voorgeschreven 
verenigingstenue) kunnen, indien het bestuur dit beslist aan de desbetreffende leden in 
rekening worden gebracht, met de verplichting deze boete(s) geheel of gedeeltelijk aan de 
vereniging te betalen. 

 
2. Door het bestuur kunnen boetes worden opgelegd conform een door haar vastgesteld 

boetereglement. Dit boetereglement wordt aan de leden kenbaar gemaakt middels 
(voortdurende) publicatie op de website van de vereniging. 

 
 
Medische keuring: 
 
Artikel 13. 
 
1. Om aan de NeVoBo-competitie te kunnen deelnemen, gelden de door de NeVoBo verplicht 

gestelde eisen met betrekking tot de medische keuring. 
 Deze eisen liggen bij het bestuur ter inzage. 
 Het bestuur acht het bovendien raadzaam, dat ook de niet-competitie spelende leden deze 

regels met betrekking tot de sportkeuring volgen. 
2. De kosten van deze medische sportkeuring zijn voor rekening van de leden, tenzij het bestuur 

anders beslist. 
 
Slotbepaling: 
 
Artikel 14. 
 
1. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, 

alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen 
te kennen en deze na te komen. 

2. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene 
ledenvergadering worden behandeld; het behoeft een meerderheid van tenminste 2/3 van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen van de op die vergadering aanwezige leden. 

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die strijdig zijn met de wet of 
de statuten. 

4. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 28 januari 2016 te Denekamp. 
 
Het bestuur: 
 
 
Voorzitter: 
 
 
 
Secretaris: 
 
 
 
Penningmeester: 
 


