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STATUTEN 
 

-- NAAM -- 
Artikel 1. 
 1. De vereniging draagt de naam ZOETERMEERSE KORFBALVERENIGING 

"DE MEERVOGELS". Zij heeft volledige rechtsbevoegdheid. 
 2. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister dat wordt 

gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage. 
 
Artikel 2. 
 Zij heeft haar zetel te Zoetermeer. 
 
Artikel 3. 
 De vereniging is opgericht 2 juni 1962. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 

-- DOEL -- 
Artikel 4. 
 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 

korfbalsport. 
 2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de 

beroepskorfbalsport. 
 3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
  a. wedstrijden te doen houden; 
  b. deel te nemen aan toernooien; 
  c. oefening van de leden te verzorgen; 
  d. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren; 
  e. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden; 
  f. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond en 

deel te nemen aan de door het Verbond uit te schrijven competities. 
 
      -- LEDEN EN DONATEURS -- 
Artikel 5. 
 De vereniging bestaat uit leden en donateurs. 
 
Artikel 6. 
 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het 

verenigingsregister, bedoeld in artikel 7, lid 5, zijn opgenomen. 
  Personen die de korfbalsport als beroep uitoefenen kunnen geen lid zijn. 
 2. Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een lid 

wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of tot lid van 
verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaat-
schapsrechten. 
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Artikel 7. 
 1. De leden worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden. 
 2. Gewone leden zijn zij die op de 1e oktober van het verenigingsjaar de 

leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. 
 3. Buitengewone leden zijn zij, die op de 1e oktober van het verenigingsjaar de 

leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. 
 4. Slechts gewone leden hebben stemrecht. 
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen en 

verder van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen. 
 

-- VERPLICHTINGEN DER LEDEN -- 
Artikel 8. 
 1. De leden zijn verplicht: 
  a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten 

van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de 
vereniging na te leven; 

  b. De belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden; 
  c. De overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden 

aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, 
te aanvaarden en na te komen. 

 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereni-
ging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande 
toestemming van de algemene vergadering. 

 
-- DEFINITIE DONATEURS -- 

Artikel 9. 
 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de 

vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te 
stellen minimumbijdrage. 

 
-- TOELATING DER LEDEN -- 

Artikel 10. 
 1. Wie lid van de vereniging wenst te worden, deelt dit schriftelijk aan het 

bestuur mede. 
 2. Het bestuur beslist over de toelating der leden. 
 3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 

besluiten. 
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-- EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP -- 
Artikel 11. 
 1. Het lidmaatschap eindigt: 
  a. door de dood van het lid; 
  b. door schriftelijke opzegging door het lid; 
  c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan 

geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor 
het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren; 

  d. door ontzetting, welke uitsluitend kan worden uitgesproken wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging 
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. 
 3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde 

van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van vier weken; op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van 
toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door 
opzegging tegen het eind van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin 
wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met 
het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd. 

 4. Een lid kan binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij de verplich-
tingen van de  leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is 
medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid 
van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. 

 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting van het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.  

  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld. 

  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
 

-- JAARLIJKSE BIJDRAGE -- 
Artikel 12. 
 1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 

bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.  
  Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld die een verschillende bijdrage 

betalen. 
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 

ontheffing van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen. 
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van een 

bijdrage. 
 

-- RECHTEN VAN DONATEURS -- 
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Artikel 13. 
 Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten 

worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde 
wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen. 

 
-- HET BESTUUR -- 

Artikel 14. 
 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige leden, waaronder een 

voorzitter, die door de algemene vergadering worden benoemd. 
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling.  
  Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of 

meer stemgerechtigde leden. 
  De kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de 

vergadering medegedeeld. 
  De kandidaatstelling door vijf of meer leden moet schriftelijk bij het bestuur 

worden ingediend, tenminste 3 dagen voor de geplande algemene 
ledenvergadering. 

  Kandidaatstelling staande de vergadering is eveneens mogelijk doch 
slechts na goedkeuring door een met ten minste twee/derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergade-
ring. 

 
Artikel 15. 
 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

ontslagen of geschorst.  
  Een schorsing die niet binnen een door de algemene vergadering vast te 

stellen termijn wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het 
verloop van die termijn. 

 2. De bestuursleden treden af, volgens een door het bestuur vast te stellen 
rooster.  

  Het rooster van aftreden moet zodanig worden vastgesteld dat niet de 
voorzitter, secretaris (secretaresse) en penningmeester gelijktijdig aftredend 
zijn. 

 3. Treedt een bestuurslid tussentijds af dan kan het bestuur een kandidaat 
stellen door middel van een publicatie in het officieel orgaan of een ander 
medium van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen 
tegenkandidaat bij het bestuur ingediend dan wordt het kandidaat-
bestuurslid geacht te zijn gekozen.  

  Ten minste vijf stemgerechtigde leden kunnen schriftelijk een tegenkandi-
daat stellen, waarna het bestuur verplicht is binnen zes weken een 
algemene vergadering te doen houden welke alsdan door verkiezing in de 
vacature voorziet 

 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het 
lidmaatschap van de vereniging. 
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Artikel 16. 
 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris 

notulen op die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en 
de secretaris worden ondertekend.  

  Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van 
een besluit is niet beslissend. 

 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de 
vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven. 

 
Artikel 17. 
 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur 

bevoegd.  
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 

beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan 
de orde komt. 

 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies. 

 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 
derde verbindt.  

  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep 
worden gedaan. 

 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering 
voor besluiten tot: 

   I. Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshan-
delingen en het verrichten van investeringen, een door de algemene 
vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande; 

  II. a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend. 

   b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen 
opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik 
maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 

   c. het aangaan van dadingen; 
   d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van 

arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van 
conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechts-
maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 

  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen 
beroep worden gedaan. 
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 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de 
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: 

  a. hetzij door het bestuur; 
  b. hetzij door de voorzitter; 
  c. hetzij door twee andere bestuursleden. 
 7. Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 

6 van dit artikel alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in het 
verenigingsregister dat wordt gehouden bij de in het tweede lid van artikel 1 
genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

 
-- JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING -- 

Artikel 18. 
 1. Het verenigingsjaar  loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgend. 
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 

 3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering zijn jaarverslag uit 
en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en 
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerd bestuur. 

  Na afloop van de termijn waarbinnen volgens deze statuten de jaarlijkse 
algemene vergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening 
en verantwoording in recht van het bestuur vorderen. 

 4. Op de jaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur zijn 
begrotingsontwerp voor het daaropvolgende verenigingsjaar over. 

 5. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de 
stemgerechtigde leden een kascommissie van twee leden die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur. 

  De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.  

  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlich-
tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen 
en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere 
kascommissie. 

 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien 
jaren te bewaren. 

 
      -- DE ALGEMENE VERGADERING -- 
Artikel 19. 
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
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 2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een jaarlijkse 
algemene vergadering gehouden.  

  De datum van deze vergadering dient ten minste vier weken tevoren in het 
officieel orgaan van de vereniging bekend te worden gemaakt. 

  In de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde: 
  a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
  b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 18 

met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
  c. verkiezing van het bestuur; 
  d. de verkiezing van de kascommissie; 
  e. voorstellen van het bestuur en de technische commissies, aangekon-

digd bij de opening voor de vergadering; 
  f. de vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar. 
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 

of de jaarlijkse algemene vergadering dit wenselijk oordelen. 
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der 
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op 
een termijn van niet langer dan vier weken; indien aan het verzoek binnen 
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot 
die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 24 of bij 
advertentie in tenminste één te Zoetermeer veel gelezen dagblad, met 
inachtneming van de in artikel 24 lid 1 gestelde termijn. 

 
Artikel 20. 
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging 

en alle donateurs. 
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 

algemene vergadering. 
 3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft één stem. 
 4. Een gewoon lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigd 

ander gewoon lid doen uitbrengen. 
  Een lid kan ter vergadering slechts voor één ander lid stem uitbrengen. 
 

-- VOORZITTERSCHAP / NOTULEN -- 
Artikel 21. 
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger. 
  Ontbreken de voorzitter en plaatsvervanger, dan treedt één der andere 

bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. 
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet 

de vergadering daarin zelve. 
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering maakt de secretaris of, 

bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter daartoe aangewezen 
persoon notulen. 

  Deze notulen worden door de algemene vergadering goedgekeurd. 
  De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. 
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-- GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING -- 
Artikel 22. 
 1. Een algemene vergadering is slechts geldig indien het aantal 

stemgerechtigde leden dat bij de opening aanwezig is, ten minste een/vijfde 
bedraagt van het aantal stemgerechtigde leden. 

 2. Gaat een algemene vergadering wegens onvoldoende opkomst niet door 
dan zal een tweede algemene vergadering in elk geval geldig zijn, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits hierin niets anders 
wordt behandeld dan hetgeen op de agenda van de oorspronkelijke 
vergadering uitdrukkelijk was vermeld.  

  Tussen de tijdstippen van de oorspronkelijke vergadering en de tweede 
vergadering moeten ten minste dertig minuten liggen 

 
-- BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING -- 

Artikel 23. 
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat 

door de algemene vergadering een besluit is genomen is beslissend.  
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd 

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats 
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. 

  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 

 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten 
van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 
heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de 
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is 
gestemd en de stemmen staken. 

  Bij gemelde herstemmingen 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 herstemming tussen deze 
personen uitgemaakt op wie deze 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 beide is gekozen. 
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 5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn 
uitgebracht. 

  Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 
  a. zijn ondertekend; 
  b. onleesbaar zijn; 
  c. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
  d. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft 

gesteld; 
  e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
  f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is 

bedoeld, 
 6. Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over 

zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een 
schriftelijke stemming nodig achten. 

 7. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing 
van personen, dan is het verworpen. 

 8. Een éénstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft 
dezelfde rechtskracht als een besluit van de algemene vergadering. 

 9. Zolang in een algemene vergadering alle gewone leden aanwezig zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel 
tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats 
gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander 
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een 
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

 
-- BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING -- 

Artikel 24. 
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, 

onverminderd het bepaalde in artikel 19, lid 4. 
  De oproeping geschiedt door publicatie in het officieel orgaan of een ander 

medium van de vereniging. 
  De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. 
 
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 

onverminderd het bepaalde in artikel 25. 
 

-- STATUTENWIJZIGING -- 
Artikel 25. 
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht 

dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 
worden voorgesteld. 

 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de 
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
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wordt gehouden. 
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de 

geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste 
een/vijfde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is. 

  Is niet een/vijfde van dit aantal tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan 
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en 
gehouden, waarin over het voorstel zoals dit in de vorige vergadering aan 
de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een twee/derde 
van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt. 

  Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
 

-- ONTBINDING VAN DE VERENIGING -- 
Artikel 26. 
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. 
  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 

overeenkomstige toepassing. 
 2. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door één of meer vereffenaars, 

aangewezen door de algemene vergadering. 
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het 

besluit tot ontbinding lid waren. 
  Ieder hunner ontvangt een gelijk deel, met aftrek van eventuele vorderingen 

terzake van achterstallige contributies en of andere gelden. 
  Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan 

het batig saldo worden gegeven. 
       

-- HUISHOUDELIJK REGLEMENT -- 
Artikel 27. 
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vast stellen. 
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
 
Artikel 28. 
 1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden gebracht dan door 

een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden 
voorgesteld. 

 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 vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 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 een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden 
toegezonden. 
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 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin 
ten minste een/vijfde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is. 

  Is niet een/vijfde van dit aantal tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan 
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en 
gehouden, waarin over het voorstel zoals dit in de vorige vergadering aan 
de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een twee/derde 
van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
 

--GOEDKEURING-- 
 
Statuten, goedgekeurd door de algemene vergadering d.d. 23 maart 2001 en verleden 
ten overstaan van notaris Mr. J. Hulsebosch op 19 september 2003.  
De statuten zijn zoals wettelijk vereist gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 



Statuten en Huishoudelijk Reglement  Z.K.V. De Meervogels  
 

Zoetermeer, 31 oktober 2007                                         pagina 12  
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

-- LEDEN -- 
Artikel 1. 
 1. Gewone leden zijn te onderscheiden in: 
  a. ereleden. 
  b. leden van verdienste. 
  c. senioren. 
  d. junioren. 
  e. niet spelende leden. 
  f. recreanten 
  g. kaderleden 
 2. Buitengewone leden zijn te onderscheiden in: 
  a. aspiranten. 
  b. pupillen. 
  c. welpen. 
  d. niet spelende jeugdleden. 
 
Artikel  2. 
 1 Het verbondsjaar is de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni 

van het volgende jaar volgens de statuten van het KNKV.  
 2.. a. Senioren zijn leden, die op de eerste oktober van het verbondsjaar de 

leeftijd van negentien jaar hebben bereikt, in de vereniging de 
korfbalsport beoefenen en het recht hebben deel te nemen aan de 
door het K.N.K.V. te organiseren wedstrijden. 

  b. Junioren zijn leden, die op de eerste oktober van het verbondsjaar de 
leeftijd van zestien jaar wel, doch die van negentien nog niet hebben 
bereikt, in de vereniging de korfbalsport beoefenen en het recht 
hebben deel te nemen aan de door het K.N.K.V. te organiseren 
wedstrijden. 

  c. Niet-spelende leden zijn leden, die op de eerste oktober van het 
verbondsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, en 
gedurende een periode van tenminste zes maanden niet wensen deel 
te nemen aan de door het K.N.K.V. te organiseren wedstrijden. 

  d. Recreanten zijn leden, die alleen deelnemen aan door het K.N.K.V., 
speciaal voor deze groep georganiseerde evenementen en 
wedstrijden, doch die gebruik maken van de faciliteiten van ZKV de 
Meervogels voor lichamelijke oefening. 

  e. Kaderleden zijn leden, die niet eerder als gewoon lid zijn 
ingeschreven geweest en die, op grond van het lid zijn van het 
bestuur, een technische commissie of als voorzitter van een andere 
commissie lid moeten zijn van de vereniging. 

  f. Aspiranten zijn buitengewone leden, die op de eerste oktober van het 
verbondsjaar de leeftijd van twaalf jaar wel, doch die van zestien jaar 
nog niet hebben bereikt, in de vereniging de korfbalsport beoefenen 
en het recht hebben deel te nemen aan de door het K.N.K.V. te orga-
niseren wedstrijden. 

  g. Pupillen zijn buitengewone leden, die op de eerste oktober van het 
verbondsjaar de leeftijd van zes jaar wel, doch die van twaalf jaar nog 
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niet hebben bereikt, in de vereniging de korfbalsport beoefenen en 
het recht hebben deel te nemen aan de door het K.N.K.V. georga-
niseerde competitie. 

  h. Welpen zijn buitengewone leden, die op de eerste oktober van het 
verbondsjaar de leeftijd van zes jaar nog niet hebben bereikt en niet 
deelnemen aan de door het K.N.K.V. georganiseerde competitie voor 
pupillen. 

   i. Niet spelende jeugdleden zijn buitengewone leden die op de eerste 
oktober van het verbondsjaar de leeftijd van 16 jaar niet hebben 
bereikt of zullen bereiken, en gedurende een periode van tenminste 
zes maanden niet wensen deel te nemen aan de door het K.N.K.V. te 
organiseren wedstrijden. 

   
Artikel  3. 
 1. Hij die lid wenst te worden geeft zich daartoe schriftelijk op door middel van 

een door of namens de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier. Het 
kandidaat-lid geeft alle inlichtingen, welke het bestuur noodzakelijk heeft 
ten behoeve van de aanmelding. 

 2. Het bestuur dient de aanmelding voor het lidmaatschap in het officieel 
orgaan bekend te maken. 

 3. Binnen veertien dagen na deze bekendmaking hebben de leden het recht, 
met redenen omkleedde, bezwaren tegen het kandidaat-lid bij het bestuur 
in te dienen. Wanneer het kandidaat-lid is aangenomen wordt dit in het offi-
cieel orgaan bekend gemaakt. 

 4. Opzegging van het lidmaatschap kan tegen het einde van het vereni-
gingsjaar (30 juni) geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste 4 weken. 

 
Artikel  4. 
 Adresveranderingen en andere voor de registratie van de leden van belang 

zijnde gegevens dienen schriftelijk aan de secretaris te worden gemeld. Deze 
draagt er zorg voor dat, voor zover nodig, deze gegevens in het officieel orgaan 
worden gepubliceerd. 

 
-- BESTUUR -- 

Artikel  5. 
 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder een voorzitter, een 

secretaris, een penningmeester, een technisch coördinator en verder nog één of 
meer commissarissen. 

 
Artikel  6. 
 1.  De voorzitter wordt in functie gekozen door de Jaarlijkse Algemene 

Vergadering. De overige bestuursleden worden door de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering gekozen, waarna in onderling overleg binnen het 
bestuur de taken van worden vastgesteld. 

 2. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, dient zijn vervanger af te treden 
op het moment, dat ook het oorspronkelijke bestuurslid, waarvoor hij in de 
plaats is gekomen, aan de beurt was om af te treden. 
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Artikel  7. 
 Het bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervanger van de voorzitter (vice-

voorzitter), die de voorzitter bij afwezigheid op de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering of op de bestuursvergaderingen vervangt. 

 
Artikel  8. 
 De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen, coördineert de activiteiten van het 

bestuur en voert voorts de hem statutair opgelegde taken uit. 
 
Artikel  9. 
 1. De secretaris voert de hem statutair opgelegde taken uit. Hij voert de 

correspondentie en verzorgt alle notulen. Hij is belast met het doen van 
bestuursmededelingen en roept de bestuursvergaderingen bijeen. Hij geeft 
een algemeen jaarverslag op de Jaarlijkse Algemene Vergadering, voert de 
ledenadministratie en heeft het beheer over het verenigingsarchief. 

  Hij stuurt de stukken voor de Jaarlijkse Algemene vergadering aan de 
leden. 

 2. Bestuursbesluiten worden, voor zover het bestuur zulks nodig acht, door 
hem in het officieel orgaan bekend gemaakt. 

 3. Hij voert de administratie inzake het gerechtigd zijn tot het spelen van 
wedstrijden. 

 
Artikel 10. 
 1. De penningmeester voert de financiële administratie op overzichtelijke wijze 

uit. Hij int de contributies en andere financiële middelen. Hij geeft de 
kascommissie op haar verzoek inzage in alle financiële bescheiden, maakt 
een financieel jaarverslag en een begroting voor elk verenigingsjaar en 
regelt de externe contacten met betrekking tot alle financiële aspecten, de 
vereniging betrekking hebbend. 

 2. Hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle inkomsten en uitgaven. 
 3. Bij tussentijds aftreden doet hij aan de kascommissie binnen veertien 

dagen rekening en verantwoording te zijner decharge. 
 
Artikel 11. 
 De Technisch coördinator draagt zorg voor de contacten met overheid en 

korfbalverbond op het gebied van korfbaltechnische zaken. Tot zijn taken 
behoren onder meer het inhuren van sportaccommodaties, het leggen van 
contacten met nieuw (van buiten de vereniging) aan te trekken (betaalde) trai-
ners(sters), een en ander in overleg met de technische commissies. 

 De technisch coördinator bereidt het jaarlijks beleidsplan technische zaken voor 
en zorgt, na goedkeuring hiervan, voor de juiste uitvoering hiervan. 

 
Artikel 12. 
 Het bestuur is gerechtigd een aanvoerder van een ploeg te benoemen of, 

gedurende het seizoen, een aanvoerder van een ploeg uit zijn functie te 
ontheffen en te vervangen door een ander. Het in dit artikel gestelde is 
uitsluitend van toepassing op junioren en senioren. 

 
Artikel 13. 
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 Het bestuur is gerechtigd een lid een speelverbod op te leggen als bedoeld in 
artikel 34, behoudens beroep op de Jaarlijkse Algemene Vergadering. 

 
Artikel 14. 
 Het bestuur kan, voorafgaande aan het seizoen, aankondigen dat aan plaatsing 

van spelers in een ploeg voorwaarden worden verbonden. Deze voorwaarden 
kunnen onder meer betrekking hebben op trainingsbezoek, bezoek aan teambij-
eenkomsten en het geven van training aan andere ploegen. 

 
-- COMMISSIES -- 

Artikel 15. 
 Het bestuur kan zich terzijde laten staan door de volgende commissies: 
 a. Kantinecommissie. 
 b. Bouw en Materiaalcommissie. 
 c. Redactiecommissie. 
 d. Evenementencommissies. 
 e. Recreantencommissie. 
 f.  Sponsorcommissie 
 g. Technische commissies. 
 
 Alle leden van de in dit artikel genoemde commissies worden door het bestuur 

benoemd. Alleen gewone leden kunnen benoemd worden in de Technische 
commissies. Voor de overige commissies geldt dat minimaal de voorzitter 
gewoon lid is van ZKV de Meervogels. 

 
Artikel 16. 
 1. De kantinecommissie beheert het clubhuis. 
 2. Zij bestaat uit ten minste vijf leden. 
 3. Zij draagt zorg voor het op peil houden van de voorraad en houdt, ten 

genoege van de penningmeester, een duidelijke administratie bij van de 
inkomsten en uitgaven. Voor uitgaven, anders dan voor het op peil houden 
van de voorraad, behoeft zij de toestemming van het bestuur. Zij draagt 
zorg voor het zo snel mogelijk afdragen van de inkomsten aan de 
penningmeester. 

 4. Zij draagt zorg voor het schoonmaken van het clubhuis en doet voorstellen 
ter verbetering van het clubhuis aan het bestuur. 



Statuten en Huishoudelijk Reglement  Z.K.V. De Meervogels  
 

Zoetermeer, 31 oktober 2007                                         pagina 16  
 

 5. Zij draagt er zorg voor dat op de door het bestuur vereiste momenten 
iemand in het clubhuis aanwezig is.  

 
Artikel 17. 
 De bouw en materiaalcommissie bestaat uit ten minste drie leden. Zij is 

verantwoordelijk voor het onderhoud van alle materialen, welke noodzakelijk zijn 
voor het spelen van korfbalwedstrijden of voor de training daarvoor.  

 Voor uitbreiding of vervanging van materiaal behoeft zij goedkeuring van het 
bestuur. Tevens houdt zij zich bezig met het verrichten van onderhoud aan de 
accommodatie. 

 
Artikel 18. 
 De Redactiecommissie draagt zorg voor het redigeren en de technische 

uitvoering officieel orgaan e.e.a. volgens de richtlijnen van een door het bestuur 
op te stellen redactiestatuut. 

 
Artikel 19. 
 De Evenementencommissies dragen zorg voor de organisatie en uitvoering van 

evenementen voor leden en buitengewone leden. 
 
Artikel 20. 
 De Recreantencommissie bestaat uit ten minste drie leden. De commissie is 

ondermeer belast met de administratieve zaken m.b.t. het midweekkorfbal. 
 
Artikel 21. 

 De Sponsorcommissie bestaat uit tenminste drie leden. De sponsorcommissie 
onderhoudt de contacten met sponsors en adverteerders en is belast met 
werving van sponsors en adverteerders.  

 
Artikel 22. 
 1. De in artikel 11 genoemde Technisch Coördinator geeft leiding aan de 

subcommissies voor senioren, junioren, aspiranten en pupillen. Elk van 
deze subcommissies heeft ten minste één wedstrijdsecretaris. 

 2. De Technische commissies zijn belast met de volgende taken: 
  1. Overleg met hoofdtrainer en trainers met betrekking tot trainingen 

(veld/zaal) en trainingsschema's. 
  2. Samenstellen van alle teams, met uitzondering van die teams 

waarvan de samenstelling door het bestuur vooraf aan een (betaalde) 
trainer is gedelegeerd. 

  3. Voorbereiding op veld/zaalcompetitie. 
  4. Inschrijving op toernooien. 
  5. In het algemeen adviseren van het bestuur in alle zaken die onder de 

competentie van de Technische Commissies vallen. 
  6. Maken van een jaarverslag ten dienste van de Jaarlijkse Algemene 

Vergadering en het bestuur. 
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Artikel 23. 
 Het bestuur kan voorts commissies instellen voor die zaken, die weliswaar tot 

haar competentie behoren, doch waarvan zij vindt dat het wenselijk is er een 
permanente of tijdelijke commissie voor te vormen. 

 
-- VERGADERINGEN -- 

Artikel 24. 
 Behalve de in artikel 19, lid 2, van de statuten genoemde punten, komen op de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering tevens aan de orde: 
 a. het beleid van het bestuur en de onder haar ressorterende commissies. 
 b. vaststelling van de contributies van de verschillende categorieën 

(buitengewone) leden en de donateurs alsmede andere noodzakelijke 
bijdragen voor het lopende boekjaar. 

 c. een rondvraag. 
 
Artikel 25. 
 Voor de door de Jaarlijkse Algemene Vergadering te kiezen bestuurs- en 

commissieleden kan het bestuur kandidaten stellen. Deze kandidaatstelling dient 
uiterlijk in het officieel orgaan of een ander medium van de vereniging in de 
week, voorafgaande aan die waarin de Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt 
gehouden, te worden gepubliceerd. 

 Tegenkandidaten, alsmede door het bestuur nog niet gestelde kandidaten, 
worden gesteld schriftelijk bij de secretaris, ten minste drie dagen voor de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering en ondertekend door ten minste vijf stemge-
rechtigde leden. 

 
 
Artikel 26. 
 Bestuursvergaderingen worden belegd op verzoek van de voorzitter, de 

secretaris of twee leden van het bestuur. Zij worden aangekondigd in het officieel 
orgaan van de vereniging. De leden hebben het recht de vergadering bij te 
wonen tijdens bespreking van zaken waarover zij de mening van het bestuur 
wensen te vernemen en waarover zij het woord wensen te voeren, mits zij het 
bestuur minstens twee dagen van de te voren van hun komst op de hoogte 
hebben gesteld met opgave van de in het geding zijnde onderwerpen. Van het 
besprokene in de bestuursvergaderingen geeft de secretaris een kort verslag in 
het officieel orgaan tenzij de publikatie de belangen van een of meerdere 
personen kan schaden, of dat van het algemeen verenigingsbelang, zulks ter 
beoordeling van het bestuur. 

 
Artikel 27. 
 Commissievergaderingen zijn geldig als alle leden een oproep hebben 

ontvangen en de meerderheid van het aantal commissieleden aanwezig is, tenzij 
vooraf anders is bepaald. Een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid heeft 
ten alle tijde toegang tot de commissievergaderingen en kan aan de discussie 
deelnemen. 
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-- GELDEN -- 
Artikel 28. 
 1. De contributies voor het lopende boekjaar, alsmede andere voor de 

vereniging benodigde gelden, worden vastgesteld door de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering. 

 2. Een Buitengewone Algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur 
tussentijds een besluit tot wijziging van deze bedragen nemen. 

 3. Een op een Buitengewone Algemene vergadering aangenomen voorstel tot 
wijziging kan alleen met terugwerkende kracht worden verklaard tot de 
eerste dag van het kalenderkwartaal waarin de Buitengewone Algemene 
Vergadering wordt gehouden. 

 4. De volgens de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde bedragen zijn 
invorderbaar in vier termijnen, vervallende op 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 
1 april van elk verenigingsjaar..  

 
Artikel 29. 
 Alle leden zijn verplicht de volgens artikel 28 verschuldigde bedragen uiterlijk 2 

weken na de vervaldatum, genoemd in artikel 28 hebben voldaan. Zij worden na 
het verstrijken van die termijn door de penningmeester gemaand. Indien zij 
binnen 3 weken na deze aanmaning de contributie nog niet hebben voldaan kan 
de vordering verhoogd worden met een door de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering vast te stellen bedrag 

 
Artikel 30. 
 Voor elk derde minderjarig kind uit een gezin wordt een korting op de contributie 

verleend van 20%. Deze reductie geldt uitsluitend voor de laagst te betalen 
contributie. 

 
Artikel 31. 
 De bestuurs- en commissieleden hebben recht op vergoeding van alle door hen 

ten behoeve van de vereniging noodzakelijk gemaakte kosten. Zij dienen hun 
declaraties in bij de penningmeester onder overlegging van bewijsstukken. 

 
Artikel 32. 
 Vervoerders van junioren-, aspiranten-, pupillen- of welpenteams hebben recht 

op vergoeding van de gemaakte reiskosten, mits zij door of namens de 
wedstrijdsecretaris(sen) verzocht zijn te helpen bij het vervoer. Zij dienen hun 
declaraties in bij de penningmeester. In alle overige gevallen beslist het bestuur. 

 
Artikel 33. 
 Het bestuur kan overeenkomsten aangaan met personen, waarin geregeld wordt 

dat tegen vergoeding bepaalde teams worden getraind en/of gecoacht. 
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-- STRAFFEN -- 
Artikel 34. 
 Een speelverbod kan door het bestuur worden opgelegd aan: 
 a. spelers die, in strijd met de redelijkheid en billijkheid, tijdens een wedstrijd 

het veld verlaten en/of weigeren verder te spelen. 
 b. spelers die tot het spelen van een wedstrijd zijn uitgenodigd resp. als 

reserve zijn uitgenodigd voor een wedstrijd en handelen in strijd met artikel 
43 van dit reglement. 

 c. spelers die gedurende een wedstrijd het speelveld weigeren te verlaten 
nadat de aanvoerder conform artikel 38 hen uit het veld heeft gezonden. 

 d. spelers die gedurende een wedstrijd het speelveld weigeren te verlaten 
nadat de coach of leider, conform artikel 40, kenbaar heeft gemaakt hen te 
willen vervangen door een ander. 

 e. Spelers die bij herhaling niet voldoen aan de verplichting zijn of haar veld- 
of zaaldienst uit te voeren. 

 f. Spelers die niet voldoen aan gemaakte afspraken betreffende daarvoor 
aangewezen teams. 

 
Artikel 35. 
 In de in artikel 34 genoemde gevallen kan het bestuur naast de genoemde 

straffen ook het besluit nemen de speler in een ander team in te delen als dat, 
waarin hij door de technische commissie is ingedeeld, mits deze wijziging niet 
strijdig is met de geldende reglementen van het K.N.K.V. 

 
Artikel 36.  
 Straffen, opgelegd volgens de artikelen 34 en 35 van dit reglement, worden in 

het officieel orgaan of een ander medium van de vereniging gepubliceerd, 
behoudens indien de straf het gevolg is van nalatigheid van de ouders van een 
minderjarige. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen afzien van publicatie. 

 
Artikel 37. 
 Een lid dat jegens de vereniging en tegenover derden een onrechtmatige daad 

begaat, dient de door hem veroorzaakte schade geheel te vergoeden. 
 

-- WEDSTRIJDEN -- 
Artikel 38. 
 De aanvoerder van een senioren- of juniorenteam vertegenwoordigt het achttal 

en daarmee de vereniging tegenover de scheidsrechter en de tegenpartij. Hij 
heeft het recht tijdens een wedstrijd de spelers van zijn team tot de orde te 
roepen of uit het veld te halen. 

 
Artikel 39. 
 De leider van een aspiranten-, pupillen- of welpenteam vertegenwoordigt het 

achttal en daarmee de vereniging tegenover de scheidsrechter en de tegenpartij. 
Hij heeft het recht tijdens een wedstrijd de spelers van zijn team tot de orde te 
roepen of uit het veld te halen. 
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Artikel 40. 
 Indien bij een senioren- of juniorenteam een door de vereniging aangestelde 

coach of leider aanwezig is, kan deze, indien het hem noodzakelijk voorkomt en 
volgens de reglementen van het K.N.K.V. geoorloofd is, een speler tijdens een 
wedstrijd vervangen door een ander. 

 
Artikel 41. 
 De aanvoerder is voor al zijn handelingen, welke buiten het treffen van de 

gebruikelijke maatregelen vallen, verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
Hij draagt zorg voor de juiste invulling van alle formulieren, welke betrekking 
hebben op de wedstrijd en op het tijdig toezenden van deze formulieren aan de 
wedstrijdsecretaris. Hij is verplicht van bijzondere voorvallen direct melding te 
maken bij de wedstrijdsecretaris. Het in dit artikel gestelde is bij aspiranten-, 
pupillen- en welpenteams van toepassing op de leiders van deze teams. 

 
Artikel 42. 
 Elk lid is verplicht, indien hij is aangeschreven als speler of reserve, tijdig op het 

aangewezen verzamelpunt te zijn. Begeeft hij zich afzonderlijk naar het veld of 
de zaal waar moet worden gespeeld, dan geeft hij hiervan tijdig kennis aan de 
aanvoerder van het betreffende achttal. 

 
Artikel 43. 
 Indien een lid verhinderd is te spelen of uit te komen als reserve, meldt hij dit zo 

spoedig mogelijk bij de wedstrijdsecretaris. 
 
Artikel 44. 
 Met betrekking tot het clubkostuum worden door het bestuur bindende 

voorschriften gegeven. 
 
 

-- SLOTBEPALINGEN -- 
 
Artikel 45. 
 Het bestuur kan gratis abonnementen verstrekken. 
 
Artikel 46. 
 Elk lid dat in competitieverband deelneemt aan enigerlei vorm van sportieve 

activiteiten, die door of namens de vereniging worden gevoerd, wordt 
geadviseerd zich medisch te laten keuren. 
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Artikel 47. 
 1. De vereniging kan door of namens de (buitengewone) leden niet 

aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen welke voortvloeien uit het 
deelnemen aan sportieve activiteiten, al dan niet in clubverband. 

 2. De vereniging kan door of namens de (buitengewone) leden niet 
aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen welke voortvloeien uit het 
vervoer van (buitengewone) leden van en naar de sportvelden/zalen. 

 
Artikel 48. 
 Overal, waar in dit reglement personen worden aangeduid met hij kan ook zij 

worden gelezen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 
 
Artikel 49. 
 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Artikel 50. 
 Dit reglement is geldig met ingang van 1 september 2007. 
 
Huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de algemene vergadering  
d.d. 31 augustus 2007. 
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BESLUITEN, GENOMEN DOOR ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN. 
 
 

--Algemene vergadering 29 maart 1990-- 
 
Alle leden en functionarissen dienen de boetes welke het gevolg zijn van het krijgen 
van een gele of rode kaart of enige andere straf door het KNKV aan de 
desbetreffende persoon opgelegd zelf te betalen. 
Het bestuur kan besluiten om junioren een taakstraf op te leggen in plaats van het 
doen van de betaling.  
 
 
 

--Algemene vergadering 14 april 2000-- 
 
Het is niet toegestaan spelers van buitenaf te benaderen wanneer zij nog als spelend 
lid actief zijn en niet te kennen hebben gegeven hun huidige vereniging te willen 
verlaten. 
Als een speler te kennen heeft gegeven zijn huidige vereniging te willen verlaten is het 
toegestaan deze speler te benaderen om bij onze vereniging te gaan spelen. 
Het benaderen gebeurt door bestuur, Technisch Coördinator, TCT en/of hoofdtrainer.  
Aan de speler mogen geen toezeggingen gedaan m.b.t. de teamindeling.  
Voor de betreffende speler gelden dezelfde toelatingsnormen als voor ieder ander 
die zich, al dan niet benaderd, als lid aanmeldt. Ook als er in een bepaalde 
ledencategorie een ledenstop geldt, kan hierop een uitzondering worden gemaakt 
als de betreffende speler naar mening van de hiervoor genoemde personen een 
duidelijk toegevoegde waarde heeft voor De Meervogels. 
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--Algemene vergadering 14 juni 2001-- 
 

Verenigingsdiensten 
Inleiding. 
Om in een aantal taken binnen de vereniging te voorzien wordt van de leden buiten 
het korfbal om een inspanning gevraagd. Teneinde te voorkomen dat de 
werkzaamheden op de schouders van enkelingen komen te rusten en om het 
verenigingsgevoel te versterken is de regeling “verenigingsdiensten” in het leven 
geroepen. Enerzijds om aan de leden een leidraad te geven wat er van hen 
verwacht wordt, anderzijds om aan te geven wat men kan verwachten indien men 
volhardt in het niet uitvoeren van deze diensten. De volledige tekst van het besluit is 
op aanvraag bij het bestuur verkrijgbaar. 
 
Definitie. 
Verenigingsdiensten zijn diensten welke door de leden van ZKV ‘De Meervogels’ 
dienen te worden vervuld teneinde het functioneren van de vereniging tijdens 
wedstrijd- en toernooidagen alsmede evenementen te kunnen waarborgen. 
Deze diensten omvatten: 
• Bardiensten; 
• Keukendiensten; 
• Veld- en zaaldiensten:  
• het reguliere trainen en/of coachen van ploegen 
• het leiden van wedstrijden 
• werkzaamheden ten behoeve van het opmaken, vergaren en verspreiden van het 

verenigingsorgaan. 
  
Uitvoering. 
• Verenigingsdiensten worden uitgevoerd door alle spelende senior- en juniorleden 

van de vereniging, ongeacht het team waarin zij spelen. 
• Verenigingsdiensten worden steeds met twee personen uitgevoerd, waarbij het 

de voorkeur verdient hiervoor per dienst telkens een junior en een senior in te 
delen. 

• Verenigingsdiensten moeten persoonlijk worden verricht. Bij verhindering draagt 
de voor verenigingsdiensten aangewezen persoon zelf zorg voor vervanging. De 
voor verenigingsdiensten aangewezen persoon blijft te allen tijde persoonlijk 
aansprakelijk voor de uitvoering van de verenigingsdiensten; dat wil zeggen dat, 
indien een eventuele vervanger niet verschijnt voor de uitvoering van 
verenigingsdiensten, eventuele sancties ten laste van de oorspronkelijke 
uitvoerder worden gebracht. 

 
Standaarduren verenigingsdiensten. 
Het totale aantal voor verenigingsdiensten benodigde uren wordt bepaald aan de 
hand van het aantal speeldagen en de hieraan gerelateerde wedstrijden. De 
uitkomst hiervan wordt gedeeld door het aantal spelende senior- en juniorleden, 
zodat per saldo het aantal uren verenigingsdiensten per lid overblijft. 
Indien een senior- of juniorlid al een of meer van de hieronder genoemde 
verenigingsdiensten voor de vereniging voor rekening neemt, worden deze uren van 
zijn of haar uren verenigingsdienst geminderd: 
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• het namens de vereniging en hiertoe door of namens het KNKV optreden als 
scheidsrechter;  

• het optreden als scheidsrechter/Jeugd Wedstrijdleider binnen de vereniging;  
• het reeds op vrijwillige basis vervullen van bar- of keukendiensten; 
• het trainen/coachen van een ploeg;  
• het samenstellen van het verenigingsorgaan; 
• commissiewerk (Technische Commissies, EC, JEC en KC); 
• wedstrijdsecretariaten; 
 
Berekening benodigde uren ten behoeve van verenigingsdiensten. 
Jaarlijks wordt het aantal benodigde uren ten behoeve van verenigingsdiensten aan 
de hand van het aantal ingeschreven ploegen en de daaraan gerelateerde uren 
speeltijd, afgezet tegen het aantal daarvoor in aanmerking komende leden en 
rekening houdend met de vrijstellingen als bedoeld in de vorige alinea, berekend.  
 
Sancties. 
Het consequent niet vervullen van verenigingsdiensten leidt tot sancties die namens 
de leden door het Bestuur worden opgelegd. De opbouw van de sancties is als 
volgt: 
• eerste keer geen verenigingsdiensten vervuld: waarschuwing 
• tweede keer geen verenigingsdiensten vervuld: gele kaart en geldboete 
• derde keer geen verenigingsdiensten vervuld: rode kaart en geldboete 
• vierde keer geen verenigingsdiensten vervuld: rode kaart, voorwaardelijke 

schorsing en geldboete  
• vijfde keer niet op komen dagen: rode kaart, schorsing en geldboete . 
• de hoogte van de geldboete is gelijk aan het door het KNKV aangehouden 

bedrag ingevolge gele- of rode kaarten tijdens wedstrijden  
Openstaande boetes dienen te zijn voldaan aan het einde van elk gedeelte van een 
seizoen. Bij het niet voldoen van de boetes zal het betreffende lid niet worden 
ingedeeld in een ploeg.  
 
Nadere bepalingen. 
• Indien een lid zijn of haar verenigingsdienst op het daartoe aangewezen tijdstip 

niet kan vervullen, kan deze dienst geruild worden met een ander lid uit dezelfde 
categorie (senior/senior dan wel junior/junior). 

• De aanwezigheid ten behoeve van het uitvoeren van verenigingsdiensten wordt 
aangetekend in een register. De plaats van het register zal periodiek in de 
Meerpost bekend worden gesteld. 

• Leden kunnen wensen ten aanzien van de verenigingsdiensten jaarlijks vooraf 
kenbaar maken.  

 
 
 
 
 


