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Hoofdstuk I De vereniging

Artikel 1 Doelstellingen van de vereniging
De doelstelling van RKHSV is ontleend aan artikel 3 van de statuten van de vereniging zoals die voor 
het laatst notarieel is vastgelegd op 18 mei 1998. Dit artikel luidt:

De vereniging heeft ten doel, het beoefenen en het bevorderen van de sport, in al zijn 
verschijningsvormen, in het bijzonder de voetbalsport, en hierdoor een bijdrage te leveren aan 
het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de leden.

Artikel 2 Normen en Waarden
RKHSV  heeft het convenant inzake “De waardevolle club” ondertekend Dat betekent, dat RKHSV 
zich verplicht heeft om hier zorg en aandacht aan te besteden. Dit heeft ertoe geleid dat er normen en 
waarden gesteld zijn waar eenieder die lid is van RKHSV geacht wordt zich aan te houden, niet alleen 
op onze accommodatie maar op alle sportaccommodaties. Het document “RKHSV Normen en 
Waarden 2009” is dan ook onvoorwaardelijk aan dit artikel gebonden. Ieder lid van de vereniging 
behoort de inhoud van dit document te kennen

Artikel 3 Lidmaatschap KNVB
De vereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)

Artikel 4 Relatie tot DBSV
RKHSV en DBSV zijn twee zelfstandige verenigingen, die in harmonie samenwerken om een optimale 
sfeer in en rond het sportcomplex te realiseren. Voor de continuïteit van DBSV is het dagelijks bestuur 
van RKHSV tevens dagelijks bestuur van DBSV.

Artikel 5 Accommodatie
RKHV en DBSV maken samen gebruik van de kantine en velden op gemeentelijk sportpark Heugem 
aan de Gronsvelderweg te Maastricht. Het clubgebouw is eigendom van RKHSV. 

Hoofdstuk II  De Leden

Artikel 6 Lidcategorieën
Een ieder kan lid worden van RKHSV.

Artikel 7 soort leden.
Bestuursleden: Bestuursleden besturen de vereniging en hebben de dagelijkse leiding over het 

gebeuren en rond de voetbalvelden. Zij worden benoemd door de Algemene 
ledenvergadering

Kader: Het kader bestaat uit vrijwillers. Zij leiden, begeleiden  en trainen teams. 
Zij worden aangesteld door de hoofdjeugdleider (jeugd) en het bestuur. Het overig 
kader zorgt voor het in stand houden van het sportcomplex en regelen verder alles 
wat nodig is om ongestoord te kunnen voetballen. Slechts enkele kaderleden zijn 
betaalde krachten (bv. de hoofdtrainer) Deze worden aangesteld door het bestuur en 
worden werknemer van de vereniging.

Actieve leden: Onder actieve leden wordt een ieder bedoeld, die zich als sporter aanmeldt bij de 
vereniging. Kaderleden, die de jeugd begeleiden worden automatisch actief lid.

Ereleden: Ereleden, zijn die leden die op grond van hun grote verdiensten voor de vereniging 
door het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Donateurs: Zijn leden die de vereniging financieel steunen en niet tot een van de eerder 
beschreven categorieën behoren.
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Artikel 8 Procedure tot verkrijgen van het lidmaatschap
Een persoon die ten minste binnen één van de in artikel 7 genoemde lidcategorieën valt verkrijgt het 
lidmaatschap door toekenning van het bestuur van RKHSV. Het bestuur kan wanneer daarvoor 
gegronde redenen bestaan dit lidmaatschap weigeren. 

Artikel 9 Persoonlijk lidmaatschap KNVB
Voetballende leden van RKHSV zijn automatisch lid van de KNVB. Zij dienen echter zelf zorg voor 
overschrijving te dragen, wanneer zij de afgelopen drie jaar voor een andere voetbalvereniging zijn 
uitgekomen.

Artikel 10 Rechten van actieve leden 
o Recht op deelname aan wedstrijden;
o Recht op deelname aan minimaal 1 training per week (m.u.v. de zomerstop) op de door het 

bestuur vastgestelde momenten;
o Recht op gebruik van accommodatie en tenues op de daarvoor bestemde tijden;
o Recht op deelname clubactiviteiten;
o Recht op bijwonen van, spreken en stemmen op de ALV;
o Recht op privacy;
o Recht op inzage officiële verenigingsdocumenten. Het bestuur kan deze inzage weigeren 

wanneer dit in strijd is met de privacy van een lid. Het recht op inzage van de notulen van de 
vergaderingen van alle officiële verenigingsorganen  kan in geen enkel geval geweigerd worden;

o Recht op open informatie van verenigingsorganen;
o Recht op verkiesbaar stellen voor verenigingsorganen;
o Recht om gehoord te worden door bestuursorganen;
o Recht om kritiek te leveren;
o Recht op een integere behandeling door andere leden;
o Recht op het tijdig ontvangen van een elektronische versie van ALV-stukken;

Artikel 11 Rechten van niet-spelende leden
Niet-spelende leden hebben dezelfde rechten als de lidcategorieën genoemd in artikel 7, behoudens 
het recht op deelname aan wedstrijden.

Artikel 12 De club van honderd
De club van honderd bestaat uit donateurs die een jaarlijkse donatie van 45 euro doen. Hiervoor 
ontvangen zij uitnodigingen voor RKHSV activiteiten. 
Verder hebben zij recht op naamsvermelding boven de entree aan de binnenzijde van het 
clubgebouw.

Artikel 13 Plichten leden
o Plicht tot het naleven van het HR;
o Plicht tot optreden als iemand in verenigingsverband onrecht aan gedaan wordt zonder de 

vrijheid van anderen te beperken;
o Plicht tot het naleven van de regels van het team;
o Plicht om aan financiële verplichtingen (o.a. de contributie en boetes) door het bestuur gesteld te 

voldoen binnen de daarvoor door het bestuur gestelde termijnen;
o Plicht tot het naleven van KNVB reglementen;
o Plicht tot lezen officiële mededelingen op de website www.rkhsv.nl en het wijkblad de 

baerebinder;
o Plicht tot het hoog houden en uitdragen van de goede naam van de vereniging;
o Plicht tot goede omgang met accommodatie, materialen, tenues etc.;
o Plicht om bij afwezigheid bij een wedstrijd dit 3 dagen voor de wedstrijd te melden bij de 

(jeugd)leider;
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o Plicht om adresgegevens alsmede wijzigingen hiervan te melden aan de secretaris.
o Plicht om beëindiging van het lidmaatschap tijdig door te geven aan de secretaris.  Opzegging 

voor het volgende seizoen dient dit in elk geval voor 31 mei van het lopende seizoen te 
gebeuren.

Artikel 14 Contributie
Op de jaarvergadering (zie artikel 33) stelt de algemene ledenvergadering, op voorstel van het 
bestuur, de contributie voor de verschillende lidcategorieën vast voor het komende seizoen. De 
contributie wordt minimaal jaarlijks verlaagd of verhoogd met het jaarindexcijfer.

Artikel 15 Disciplinaire maatregelen
Het bestuur kan disciplinaire maatregelen opleggen. Deze kunnen bestaan uit:
o Boete.
o Verbod op deelname voetbalactiviteiten.
o Verbod op deelname niet voetbalactiviteiten.
o Berisping.
o Royering.

Hoofdstuk III Structuur van de vereniging

Artikel 16 Algemeen
De officiële verenigingsorganen bestaan uit het bestuur, de algemene ledenvergadering (ALV) en de 
commissies en werkgroepen.

Artikel 17 Taak van het bestuur
Het is de taak van het bestuur om zorg te dragen voor een goede uitvoering van het beleid zoals dat 
is vastgesteld door de ALV 

Artikel 18 Bezetting van het bestuur 
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat ten minste uit drie leden die respectievelijk de functie 
van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen. Daarnaast is het voor het functioneren van de 
club wenselijk dat daarnaast nog minimaal vier leden plaatsnemen in het bestuur. Deze vervullen de 
functies van coördinator Jeugd, coördinator Senioren, coördinator Infrastructuur en coördinator PR & 
Sponsoring. Zij zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de bestuurstaken en voor het 
contact met de leden.
Indien er meer kandidaten zijn voor de vervulling van deze taken  kunnen de taken onder meer 
bestuursleden worden verdeeld. Wanneer er geen kandidaten voor deze posities zijn, dienen deze 
posities als vacant te worden beschouwd.

Artikel 19 Benoeming bestuursleden
Bestuursleden worden benoemd voor de periode van 3 jaar door stemming tijdens een ALV. 
Bestuursleden bekleden hun functie tot het moment dat zij tijdens een ALV gedechargeerd worden. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de ALV in functie benoemd.

 
Artikel 20 Kandidaatstelling

Uiterlijk 14 dagen voor de jaarvergadering wordt door het huidige bestuur een kandidaat bestuurslid 
aan de leden voorgedragen. Ten minste tien procent der stemgerechtigde leden, maar minimaal tien, 
kunnen vanaf dat moment tot 48 uur voor de jaarvergadering een nieuw kandidaatsbestuur 
voordragen, uiteraard met instemming van de betrokkenen.
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Artikel 21 Tussentijdse vacatures
Indien er na de jaarvergadering nog een of meerdere posities vacant zijn of als door terugtreding van 
zittende bestuursleden een of meerdere vacante posities ontstaan, dient het bestuur deze positie(s) te 
laten vervullen door  het aanstellen van kandidaten die zich aandienen. Op de eerst volgende ALV 
dient deze benoeming ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd te worden.

Artikel 22 Bestuurscrisis
Indien het aantal bestuursleden beneden de 3 is gedaald is er sprake van een bestuurscrisis en dient 
het bestuur een ALV uit te roepen. De ALV dient vervolgens nieuwe kandidaten voor te dragen

Artikel 23 Inwerken nieuwe bestuursleden
Het bestuur zorgt ervoor dat het kandidaat-bestuurslid wordt ingewerkt. Het bestuur bepaalt de inwerk 
termijn. Deze termijn moet echter zodanig zijn dat de kandidaat-bestuursleden in staat zijn zelfstandig 
binnen het bestuur te functioneren en hun taak kunnen uitoefenen ten tijden van de jaarvergadering.

Artikel 24 De voorzitter
De minimale taken van de voorzitter bestaan uit:
o Onderhouden van interne en externe bestuurscontacten
o Voorzitten van bestuursvergaderingen en ALV’s
o Toezien op het goed functioneren van het bestuur

Artikel 25 De penningmeester
De minimale taken van de penningmeester bestaan uit 
o Bijhouden van de begroting, de realisatie en de balans
o Rapporteren van bovengenoemde zaken indien tijdens de ALV
o Vaststellen  en uitvoeren van het subsidie en PR- en sponsor-beleid

Artikel 26 De secretaris 
De minimale taken van de secretaris bestaan uit:
o Opstellen van ALV-stukken 
o Versturen van persoonlijke uitnodigingen aan alle leden voor een aanstaande ALV, alsmede de 

ALV stukken 
o Bijhouden (oud)ledenbestand
o Notuleren tijdens bestuursvergaderingen en ALV’s 

Artikel 27 De coördinator Jeugd
De taken van de coördinator bestaan uit:

Het bij de jeugd zorgdragen voor een goed verloop van competitie wedstrijden, oefenwedstrijden 
en trainingen en het regelen van alle hier bijkomende zaken. 

Artikel 28 De coördinator Senioren
De taken van de coördinator bestaan uit:

Het bij de senioren (heren, dames en G-voetbal) zorgdragen voor een goed verloop van 
competitie wedstrijden, oefenwedstrijden en trainingen en het regelen van alle hier bijkomende 
zaken. 

Artikel 29 De Coördinator PR en Sponsoring
De taken van de coördinator bestaan uit:
o Zorg dragen voor interne en externe contacten en publiciteit
o Zorg dragen voor de de website en de publicaties in de Baerebinder.
o De Ledenwerving d.m.v. Optimaliseren uitstraling teams.
o Het binnenhalen van sponsors en sponsorgelden.
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Artikel 30 De  coördinator Infrastructuur 
De taken van de coördinator bestaan uit:

Het verzorgen en onderhouden van de sportaccommodatie. 

Artikel 31 De algemene leden vergadering
Het hoogste orgaan van RKHSV is de algemene leden vergadering ALV. De algemene leden 
vergadering kan ten alle tijde het beleid van de vereniging in de breedste zin des woords vaststellen 
en/of wijzigen. 

Artikel 32 Het uitroepen van de ALV
Het bestuur is verplicht minstens eenmaal per jaar een ALV uit te roepen. Deze dient aan het begin 
van elk nieuw voetbalseizoen plaats te vinden. Daarnaast heeft iedere groep van tenminste 10 leden 
het recht een algemene vergadering uit te roepen. Men dient dit te doen door tenminste drie weken 
van tevoren, middels een persoonlijk aan de voorzitter overhandigde en door alle leden van de 
aanvragende groep ondertekende schriftelijke verklaring

Artikel 33 De ALV stukken
De ALV stukken bestaan uit de agenda, de notulen van de vorige ALV en het jaarverslag. Het bestuur 
dient er zorg voor te dragen dat alle leden uiterlijk twee weken van tevoren de ALV stukken via de 
website www.rkhsv.nl kunnen inzien.

Artikel 34 Besluiten
Besluiten op de ALV worden genomen door een officiële stemming onder de stemgerechtigde leden 
waarbij een voorstel met een meerderheid van stemmen moet worden aangenomen. 

Artikel 35 Volgorde agendapunten
 De statuten bepalen de volgorde van behandeling van agendapunten. De volgorde kan middels een 
motie tijdens de vergadering worden veranderd.

Artikel 36 Spreken op de ALV
Niemand heeft het woord, tenzij het van de voorzitter van de vergadering verkregen is. De voorzitter 
verleent het woord op volgorde van aanvraag, tenzij de voorzitter in het belang van het verloop van de 
vergadering anders besluit. Zij of hij die ongevraagd het woord voert wordt door de voorzitter tot de 
orde geroepen. Bij herhaling kan hem het verblijf in de vergadering ontzegt worden. Geeft de 
betrokkene aan dit laatste geen gehoor, dan kan de voorzitter hem staande de vergadering schorsen.

Artikel 37 Voorstel tot aanhouden van stemming
Een voorstel tot aanhouding van stemming wordt onmiddellijk in stemming gebracht. Indien dit 
voorstel afgewezen wordt volgt alsnog stemming over het oorspronkelijke voorstel. Een aangehouden 
stemming vindt plaats in de eerstvolgende ALV.

Artikel 38 Algemene voorstellen, moties en amendementen 
De leden hebben in de ALV de mogelijkheid tot het indienen van algemene voorstellen, moties 
waarmee kan worden ingegrepen op de gang van zaken in de ALV, dan wel in de vereniging en 
amendementen of wijzigingsvoorstellen.
o Algemene voorstellen moeten schriftelijk ingediend worden bij de secretaris 48 uur voor het 

officiële begin van de ALV waarin het voorstel ter stemming moet komen. Het bestuur is verplicht 
dit algemene voorstel op de agenda van de ALV te plaatsen.

o Moties kunnen tijdens de vergadering worden ingediend. Moties worden onmiddellijk in stemming 
gebracht. Stemming hierover kan niet worden aangehouden.

o Amendementen kunnen staande de vergadering bij de voorzitter worden ingediend.
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Artikel 39 Recht tot deelname aan stemming
Het recht om deel te nemen aan stemming hebben de stemgerechtigde en gevolmachtigde leden die 
voor het in behandeling nemen van het desbetreffende agendapunt de presentielijst hebben 
ondertekend. Volmachten moeten worden voorzien van handtekening van de verstrekker en het 
agendapunt waarop de volmacht betrekking heeft, ingeleverd worden bij de secretaris bij aanvang van 
de ALV. Het aantal volmachten per lid bedraagt maximaal twee. 

Artikel 40 Geldigheid stembriefje
Stembriefjes zijn geldig als het stemgerechtigde lid op het briefje zijn stem heeft uitgebracht op de 
juiste manier en niet meer dan dat. Alle andere beschrijvingen op het briefje maken het ongeldig. 

Artikel 41 Stemming
Een voorstel is aangenomen wanneer er een absolute meerderheid van stemmen voor het voorstel is. 
Indien de stemmen staken over een voorstel, is het voorstel verworpen. 

Artikel 42 Herstemming
Een aangenomen besluit kan in diezelfde vergadering, door een gebeurtenis in de ALV na 
dit besluit, slechts herzien worden of worden gewijzigd, indien de meerderheid van de ALV tot 
herstemming besluit. 

Artikel 43 Bindendheid ALV-besluiten
De besluiten van de ALV zijn bindend voor alle leden. Het bestuur voert de besluiten van de ALV uit, 
tenzij het redelijkerwijs onmogelijk kan worden geacht het besluit uit te voeren. 

Artikel 44 Algemeen
RKHSV kent de toernooicommissie (CT), de De PR en sponsor commissie(CP), en de commissie 
Infastructuur (CI. Het is de taak van een commissie om haar commissaris te assisteren in de 
uitvoering van haar of zijn taken. Commissies dienen minimaal één maal per maand te vergaderen.

Artikel 45 Benoeming commissieleden
Commissieleden worden benoemd door het bestuurslid verantwoordelijk voor de desbetreffende 
commissie. 

Hoofdstuk IV Teams

Artikel 46 Leden van een team
De leden van een team worden aan het  begin van het voetbalseizoen benoemd door de technische 
commissie. Leden die het niet eens zijn met hun benoeming kunnen hier tegen in beroep gaan tijdens 
de eerst volgende ALV.

Artikel 47 Teamleiders 
De teamleider wordt aangesteld door het desbetreffende team.
De teamleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de verplichtingen vastgesteld in artikel 52 
(Verplichtingen van een team).

De taken van de teamleiders bestaan uit:
o Het organiseren van een compleet team op wedstrijddagen
o Het doorgeven van informatie aan zijn team vanuit de betreffende coördinator
o Het op de hoogte houden van de betreffende coödinatir over de situatie van het team
o Het nakomen van de afspraken gemaakt met de betreffende coördinator.
o
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Artikel 48 Trainers en trainingen
Ieder team krijgt aan het begin van het seizoen een trainer aangewezen door het bestuur. 
Iedere trainer heeft recht op het ontvangen van de door het bestuur vastgestelde vrijwilligers 
vergoeding. Verder heeft iedere trainer de plicht om op de door het bestuur vastgestelde momenten 
trainingen te geven behalve als dit redelijker wijs onmogelijk is. Tijdens een training heeft de trainer de 
plicht om toe te zien op naleving van de goede orde en het goed gebruik van materialen.

Artikel 49 Verplichtingen van een team
Ieder team heeft de volgende verplichtingen
o Plicht tot het spelen van iedere door de KNVB vastgestelde wedstrijd
o Plicht tot het aanstellen van een teamleider 
o Plicht tot het een maal per seizoen organiseren van een verenigingsactiviteit
o (geldt alleen voor senior teamleiders)
o Plicht tot houden van teamvergadering aan het begin van iedere seizoenshelft
o Plicht tot het afspreken van teamregels
o Plicht tot het betalen van boetes opgelegd aan het team

Hoofdstuk VFinanciën

Artikel 50 Algemeen
Verantwoordelijkheid voor alle financiële aangelegenheden van de vereniging ligt bij de 
penningmeester

Artikel 51 Aangaan rechtshandelingen
Voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die het bedrag van Euro 
10.000,- te boven gaan, dient het bestuur bij voorbaat toestemming aan de ALV te vragen.

Artikel 52 Financiële handelingen
De penningmeester is gemachtigd tot het verrichten van financiële handelingen naar eigen inzicht tot 
een bedrag van Euro 1000,- met achteraf goedkeuring van het bestuur op de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

Artikel 53 Vervanging penningmeester
De voorzitter en secretaris  zijn gezamenlijk gemachtigd tot het verrichten van financiële handelingen 
namens de penningmeester, zulks alleen bij afwezigheid of verhindering van de penningmeester. 

Artikel 54 Vereffening vorderingen
Vorderingen van personen op de vereniging kunnen niet worden vereffend met nog plaats te vinden 
activiteiten. 

Artikel 55 Achterstallige betaling
Indien een persoon opnieuw het lidmaatschap aanvraagt dienen eerst alle achterstallige betalingen 
verricht te worden. 

Artikel 56 Verrichting diensten ten behoeve van de vereniging
Diensten ten behoeve van de vereniging worden belangeloos verricht, tenzij het bestuur anders 
besluit, met achteraf goedkeuring naar de ALV. 

Artikel 57 Schulden
Schulden van de vereniging aan leden dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de schuld 
betaald te zijn. Schulden van leden en donateurs aan de vereniging dienen binnen twee maanden na 
het ontstaan van de schuld betaald te zijn, anders is het bestuur gemachtigd een disciplinaire 
maatregel te treffen. 
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Bijlage 1 behorende bij het huishoudelijk reglement RKHSV

Ook onze vereniging heeft het convenant inzake “De waardevolle club” ondertekend Dat betekent dat wij als 
vereniging ons verplicht hebben om hier zorg en aandacht aan te besteden. Dit heeft ertoe geleid dat wij binnen onze 
vereniging normen gesteld hebben waar eenieder die lid is van RKHSV geacht wordt zich aan te houden, niet alleen 
op onze accommodatie maar op alle sportaccommodaties.

ALGEMEEN

Algemeen uitgangspunt:
Alle actieve leden, te weten senioren, junioren of pupillen en degenen die een bestuurlijke functie dan wel een ander 
begeleidende taak hebben binnen onze sportvereniging R.K.H.S.V. dienen zich te conformeren aan de gestelde 
richtlijnen c.q. voorwaarden (normen en waarden) binnen de vereniging.

Taalgebruik:
De leider/trainer dient het voorbeeld te geven aan de jongeren.
Onwelvoeglijk taalgebruik kan niet worden getolereerd daar dit een negatieve werking en uitstraling heeft naar 
spelers, scheidsrechters, tegenpartij en ouders.
De leider/trainer dient een positief voorbeeld te zijn, hoe moeilijk dat soms ook is.

Houding/gedrag:
Een leider/trainer is opvoedkundig bezig, derhalve kan hij corrigerend optreden.
Blijf rustig en reageer volwassen, probeer te overtuigen zonder te bluffen, spreek de waarheid.
Indien spelers of ouders zich hierin niet kunnen vinden dient direct doorverwezen te worden naar het bestuur.  

BESTUUR EN KADERLEDEN
Van het bestuur en de kaderleden wordt verwacht in alle situaties een voorbeeld te zijn voor anderen.

TRAINERS, (BEGE)LEIDERS EN VERZORGERS
Bij wedstrijden:
De verantwoording op het sportcomplex begint tenminste 1uur voor de wedstrijd dan wel bij het verzamelen voor 
vertrek naar de uitwedstrijd.
Het nuttigen van alcoholische dranken voor de wedstrijd is niet toegestaan. Denk aan de voorbeeldfunctie!
Hou toezicht tijdens de gehele wedstrijd.
Hou toezicht op en werk conform de vastgestelde normen en waarden ten aanzien van de spelers.
Hou toezicht tot de laatste speler is vertrokken uit de kleedkamer.
Bij trainingen:
De verantwoording op het sportcomplex begint tenminste 15 minuten voor aanvang van de training.
Het nuttigen van alcoholische dranken voor de training is niet toegestaan..
Hou toezicht tijdens de training.
Hou toezicht op en werk conform de vastgestelde normen en waarden ten aanzien van de spelers.
Hou toezicht tot de laatste speler is vertrokken uit de kleedkamer.

SCHEIDSRECHTERS
Val de scheidsrechter niet verbaal aan.
Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis of erger nog tot een gestaakte wedstrijd.
Alleen met goede argumenten de scheidsrechter aanspreken.
Elk voorval dient meteen gemeld te worden bij het wedstrijdsecretariaat.

TEGENPARTIJ
Toon respect voor de accommodatie van anderen.
Voorkom vernielingen en laat geen zwerfvuil achter.
De tegenpartij meldt calamiteiten bij het bestuur conform de gemaakte afspraken met andere verenigingen.
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SENIOREN
Deze dienen zich buiten het veld te gedragen als volwassenen.
Een senior heeft grote invloed op de toekomstige houding van een jeugdlid.
Indien men twijfelt over hetgeen van een senior verwacht kan worden kan de alfabetische lijst met normen en 
waarden voor de jeugd een hulpmiddel zijn; men is nooit te oud om te leren.

OUDERS
Probeer een positieve bijdrage te leveren, zowel thuis als langs de lijn.
De club wordt ook afgerekend op het taalgebruik van de ouders/verzorgers. Let hierop.
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Alfabetische lijst met onze normen en waarden

BOETES
De in het seizoen opgelopen boetes worden volledig betaald door de betrokken speler(s) of het team dat in de fout is 
gegaan. Hieraan wordt strikt de hand gehouden.

CONTRIBUTIE
Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie indien  de contributie van het 
lidmaatschap betaald is. Hier worden allerlei kosten, zoals de huur en het onderhoud van de accommodatie en het 
inschrijfgeld bij de KNVB, van betaald.

DOUCHEN
Vanaf de D-jeugd wordt er, uit hygiënische overwegingen, een douche genomen. De trainer/leider van de E en F-
jeugd hebben hierover overleg met de ouders.
Het is verder zinvol badslippers mee te nemen. Dit dient ter voorkoming van o.a. voetschimmel.

DRUGS
Een gezonde geest in een gezond lichaam is ons heel wat waard. Het is daarom absoluut verboden om op onze 
accommodatie tijdens trainingen of wedstrijden drugs te gebruiken of te verhandelen. Hiervan zal direct aangifte 
worden gedaan bij de politie.

ETEN EN DRINKEN
Er mogen geen alcoholische dranken voor en tijdens de wedstrijd of training genuttigd worden. Daarnaast is het eten 
van een broodje of snoep vlak voor een training of wedstrijd gevaarlijk i.v.m. de spijsvertering. Eet tijdig of anders na 
de wedstrijd of training. Een glaasje ‘energie’ kan op zich geen kwaad

ONTOELAATBAAR GEDRAG
Doen zich zaken voor die niet door de beugel kunnen zo als vandalisme, pesterijen, diefstal, discriminerend gedrag 
en geweldpleging dan moet dit direct gemeld worden bij een van de contactpersonen.

OUDERS\VERZORGERS
Zorg er in ieder geval voor dat u op de hoogte bent van de gang van zaken binnen de vereniging in het algemeen en 
dat van uw team van uw kind in het bijzonder.
Indien het een of ander niet duidelijk mocht zijn, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd bereid informatie te 
verschaffen. (zie de telefoonnummers in dit boekje.

SCHEIDSRECHTER
De verenigingen hebben een landelijk gedragsconvenant met de KNVB (een soort contract met afspraken) 
ondertekent. Dit betekent dat wij ons moeten houden aan de hierin gestelde regels. Sterker nog: als bestuur zien wij 
toe op de naleving van deze afspraken. (zie BOETES)

STRAFFEN
Het opleggen van straffen naar aanleiding van gebeurtenissen tijdens een wedstrijd is in eerste instantie de 
verantwoor-delijkheid van de KNVB. 
De straffen welke door het bestuur opgelegd worden (ook naar aanleiding van gebeurtenissen buiten 
wedstrijdverband) zijn aanvullend. De volgende straffen kunnen worden opgelegd:

1. berisping
2. schorsing
3. royement
4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden.

Goedgekeurd door de jaarveragdering op 26 november 2009 -10-



Huishoudelijk Reglement RKHSV        26-11-09 

SUGGESTIES
Deze zijn altijd welkom bij het bestuur.

SUPPORTERS
Het is voor de (voetbal)ontwikkeling van de kinderen goed dat de ouders/verzorgers belangstelling tonen tijdens de 
wedstrijden. Moedig de kinderen vooral aan. (zie OUDERS)

TENUE
Alle teams beschikken over eigen shirts en/of broeken en/of kousen. Daarnaast zijn er teams die worden voorzien van 
fraaie trainingspakken. Al deze spullen worden in bruikleen gegeven. Het is de bedoeling dat deze kleren alleen 
gebruikt worden voor wedstrijdactiviteiten. Tijdens trainingen en in je vrije tijd moet je eigen sportkleding dragen!
Indien kleding gescheurd of kapot ingeleverd wordt kan dit afhankelijk van de omstandigheden door het bestuur in 
rekening gebracht worden. Dit geldt eveneens indien kleding zoek zou raken of verloren gaat.

TRAINEN
Trainen is een belangrijk onderdeel van de sport. Kom tijdig en trek kleding aan die afgestemd is op de 
buitentemperatuur.
(Dus niet bij 10 graden vorst in de korte broek; dit is wel stoer maar behoorlijk dom.)
Als je een keer niet kan komen trainen bel dan tijdig af bij de trainer of leider zodat hij of zij weet waar je blijft en wat 
er aan de hand is. Ouders zie hier op toe!

VERVOER
Wij hopen dat de belangstelling van de ouders/verzorgers zodanig groot is dat we voldoende vervoer hebben. Laat 
het niet altijd dezelfde mensen zijn die moeten rijden.
De leider/trainer en spelers zijn hiervoor verantwoordelijk.

VLOEKEN/MISDRAGEN
In het heetst van de strijd kan men er per ongeluk ‘iets’ uitflappen. That’s all in the game.
Spelers die zich op de training en/of in de wedstrijd (gerekend vanaf het moment van aankomst tot aan het moment 
vanaf het verlaten van het sportcomplex naar huis) schuldig maken aan vloeken/schelden of zich misdragen en de 
club  te schande maken worden direct doorverwezen naar het bestuur. Er worden dan zeker maatregelen getroffen.

WEDSTRIJD
De speler wordt geacht altijd aanwezig te zijn. Spreek met je leider/trainer de juiste tijd af. Bij thuiswedstrijden hebben 
we mogelijk een bespreking vooraf.
Bij uitwedstrijden vertrekken we gezamenlijk vanaf de accommodatie aan de Oude Gronsvelderweg.

Alleen de directe begeleiders worden in de kleedkamers toegelaten. Dit om de rust in de kleedkamer te bewaren. zelf.
(Uitzondering, na overleg, bij de E- en F-jes)

Op het veld:
Kousen netjes opgetrokken en het shirt keurig in het broekje.
Draag geen kettinkjes, horloges, ringen of lange oorbellen (ook niet tijdens trainingen!)
Vooral gescheurde oorlellen geven langdurige en pijnlijke problemen.

De kleedkamer:
Die laten we, waar dan ook, zo schoon mogelijk achter. Papier, blikjes en andere rommel verdwijnen in de afval-
bakken.

R.K.H.S.V.                               IS DIT ALLEMAAL NODIG ?      JA

Alleen door samen te werken, door een team te zijn en de hier gestelde uitgangspunten in acht te nemen kunnen we 
samen de naam van onze vereniging hoog houden.
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De gestelde NORMEN zijn:
1. Iedereen verdient respect, dus jij ook
2. Iedereen kan van elkaar leren, dus jouw kwaliteiten zijn ook belangrijk
3. Niemand heeft het recht om het positieve belang van de groep te schaden, dus jij ook niet
4. Iedereen werkt hier aan zijn toekomst, dus jij ook
5. Samenwerking brengt iedereen verder, dus jij ook
6. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk gesprek, dus jij ook
7. Iedereen investeert in het belang van de groep, dus jij ook.
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