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HUISHOUDELIJK  REGLEMENT  KORFBALVERENIGING  KVZ 
 
Algemene bepalingen 
Artikel 1. Algemeen. 
1. Met inachtneming van de bepalingen van de 

statuten, welke zijn vastgelegd in de notariële akte 
van 18 juni 2000, bevat dit huishoudelijk 
reglement een nadere uitwerking van hetgeen in de 
statuten is bepaald. 

2. Waar in dit reglement de mannelijke vorm is 
gebruikt dient ook de vrouwelijke vorm gelezen te 
worden. 

3. De vereniging draagt de naam "Korfbalvereniging 
Zutphen", verkort “KVZ”.  

4. De kleuren van de vereniging zijn groen, zwart en 
wit. 

5. Het  officiële clubtenue wordt bij besluit van de 
Algemene Ledenvergadering op voorstel van het 
bestuur vastgesteld. Het tenue bestaat uit een shirt 
waarin de kleuren groen, wit en zwart verwerkt 
zijn. Daarbij worden witte sokken en een zwarte 
broek respectievelijk zwart rokje gedragen. Het 
shirt behoort in de broek / het rokje gedragen te 
worden. 

6. De shirts worden door de vereniging aan de 
spelende leden geleasd. De spelende leden zijn 
hiervoor een bijdrage verschuldigd welke jaarlijks 
kan worden aangepast. De bijdrage vormt een 
onderdeel van de contributie.  

 
Leden  
Artikel 2. Categorieën. 
1. Behalve de in de statuten (artikel 6 lid 2) 

genoemde indeling worden de leden van de 
vereniging ook onderscheiden in spelende leden, 
niet spelende leden en recreanten.  

2. Spelende leden zijn zij die gerechtigd zijn aan 
oefeningen en competitiewedstrijden deel te 
nemen. Zij worden naar hun leeftijd onderscheiden 
conform de daarvoor geldende indelingen zoals 
deze zijn vastgesteld door het KNKV en/of het 
District Oost van het  KNKV. 

3. Niet spelende leden zijn zij die niet gerechtigd zijn 
aan competitiewedstrijden en oefeningen deel te 
nemen. 

4. Recreanten zijn leden die niet gerechtigd zijn aan 
wedstrijden deel te nemen, maar wel aan 
oefeningen. 

 
Artikel 3. Ereleden en leden van verdienste. 
1. Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die op 

voordracht van het bestuur als zodanig benoemd 
zijn door de Algemene Ledenvergadering op grond 
van hun buitengewone verdienste voor de 
vereniging. 

2. Het onderscheid tussen erelid en lid van verdienste 
is dat ereleden naast genoemde verdienstelijkheid 
ook voor langere tijd een bestuursfunctie hebben 
vervuld.  

3. Bij het benoemen van een lid tot erelid of lid van 
verdienste behoudt het lid zijn volledige 
lidmaatschapsrechten en –verplichtingen, met 
uitzondering van de verplichting tot het betalen 
van de jaarlijkse contributie.  

 
Artikel 4. Rechten van leden. 
Elk spelend lid heeft – naast de in de Statuten 
vermelde rechten – de volgende rechten: 
a. gebruik te maken van het terrein en/of de zaal en 

het materiaal om te korfballen en om onderdelen 
van het korfballen te beoefenen, met inachtneming 
van de voor het goede verloop en het doeltreffend 
gebruik door of namens het bestuur gestelde regels 
en gegeven aanwijzingen; 

b. te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits 
hij aan de van bondswege en aan de door de 
vereniging te stellen eisen voldoet en de aan de 
indeling verbonden plichten aanvaardt. De indeling 
geschiedt naar speelsterkte of op verzoek van de 
speler of speelster op lager niveau, tenzij dit in 
duidelijke strijd zou komen met het 
verenigingsbelang, dit ter beoordeling van het 
bestuur;  

 
Artikel 5. Verplichtingen van leden. 
1. Naast de in de Statuten vermelde verplichtingen is 

ieder lid verplicht om: 
a. alle materiele zaken met overleg te gebruiken 

en de door hem toegebrachte schade, die niet 
voortvloeit uit het normale gebruiksrisico, te 
vergoeden. Het bestuur kan een lid, die de 
hierboven aangehaalde schade heeft 
veroorzaakt een sanctie opleggen. 

b. de hem opgedragen werkzaamheden ten aan-
zien van zaaldiensten, schoonmaakdiensten, 
velddiensten en kantinediensten te verrichten. 

2. Naast de in de Statuten vermelde verplichtingen is 
ieder spelend lid verplicht om: 
a. bij wedstrijden gekleed te gaan in het officiële 

clubtenue, tenzij door de scheidsrechter en / of 
bestuur anders wordt voorgeschreven;  

b. indien het bestuur zulks voorschrijft minimaal 
een half uur voor en na de wedstrijd in 
sponsortrainingspak te lopen en te spelen in het 
clubtenue dat is voorzien van de naam en / of 
logo van een sponsor; 

c. aan de wedstrijden van zijn ploeg en indien 
mogelijk aan wedstrijden van een andere ploeg 
waarvoor hij als invaller wordt aangewezen, 
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deel te nemen en alleen wegens dwingende 
redenen af te schrijven; 

d. voor de aanvang van de competitie tezamen met 
zijn ploeggenoten een aanvoerder te kiezen, de 
aanwijzingen van die aanvoerder op te volgen 
en voor een goede gang van zaken vóór, tijdens 
en na de wedstrijd zorg te dragen en ook 
daartoe de geschikte maatregelen te nemen; 

e. de boeten en kosten van strafzaken die de 
vereniging in rekening worden gebracht ten 
laste van hem, of die de vereniging 
noodzakelijkerwijs moet maken voor hem, aan 
de vereniging te vergoeden; 

3. In geval van verhindering om aan een wedstrijd 
waarvoor hij is aangewezen deel te kunnen nemen 
of om een dienst waarvoor hij is aangewezen te 
kunnen verrichten, dient het lid hiervan zo spoedig 
mogelijk - maar uiterlijk voor het tijdstip dat als 
zodanig bij de aanwijzing is aangegeven - kennis te 
geven aan de door het bestuur aan te wijzen 
personen. 

4. Indien een lid de hiervoor gemelde verplichtingen 
onder 1, 2 en 3 niet nakomt, kan het lid door het 
bestuur worden gestraft met een berisping of het 
niet opstellen van het lid voor één of meerdere 
wedstrijden, tenzij het betrokken lid inzake het 
hiervoor onder 3 bepaalde kan aantonen dat hij niet 
in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis 
te geven. Het bovenstaande ontslaat het lid echter 
niet van de verplichting tot betaling zoals 
hierboven aangegeven onder 2f.  

 
Artikel  6. De aanvoerder. 
1. De aanvoerder draagt zorg voor het juist invullen 

en het tijdig inleveren van het wedstrijdformulier 
op het door het bestuur vastgestelde adres. 

2. Hij dient daaromtrent de aanwijzingen van de 
betreffende wedstrijdsecretaris op te volgen. 

3. Bij de jeugd worden de taken van de aanvoerder 
opgedragen aan de begeleider van het betreffende 
team.  

 
Het bestuur 
Artikel 7. Algemeen. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de 

vereniging en heeft onder meer tot taak de 
handhaving, uitleg en toepassing van de 
bepalingen van de wet, de statuten en het 
huishoudelijk reglement, als mede de uitvoering 
van de besluiten van de Algemene Vergadering en 
van het bestuur.  

2. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, 
eventueel een plaatsvervangend voorzitter, de 
secretaris, de penningmeester en de overige 
bestuursleden. 

3. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de 
Algemene Vergadering voor de wijze waarop het 
zijn taak uitoefent. 

 
Artikel 8. De voorzitter. 
1. De voorzitter heeft de leiding over de bestuurs- en 

Algemene Ledenvergaderingen.  
2. Hij heeft het recht de besprekingen te sluiten 

wanneer hij meent dat de vergadering over het 
onderwerp voldoende is ingelicht. Hij is echter 
verplicht verdere bespreking toe te laten als 
tenminste een derde van de aanwezige 
stemgerechtigde leden dit wenst. 

3. Hij belegt zo dikwijls als hij dat nodig acht een 
bestuursvergadering. Bij afwezigheid wordt de 
voorzitter vervangen door de plaatsvervangend 
voorzitter, bij diens afwezigheid door het langst 
zittende bestuurslid. 

4. De voorzitter of zijn vervanger onderhoudt de 
externe contacten met instanties en/of personen, 
die voortvloeien uit respectievelijk inherent zijn 
aan de organisatie en uitvoering van de 
verenigingsactiviteiten. 

5. De voorzitter of zijn vervanger heeft het recht van 
toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten 
die in verenigingsverband plaatsvinden, met 
uitzondering van die van de kascommissie. 

 
Artikel 9. De secretaris. 
1. De secretaris is belast met het uitvoeren van de 

correspondentie van de vereniging en met de 
uitvoering van de op de bestuursvergaderingen 
genomen besluiten, voor zover niet anders 
overeengekomen. Hij brengt periodiek verslag uit 
aan de leden van het besprokene in de 
bestuursvergaderingen. 

2. Hij maakt jaarlijks de door het KNVK vereiste 
ledenlijst op, houdt zorgvuldig aantekening van de 
mutaties daarin en geeft daarvan bekendheid via 
het clubblad. 

3. De secretaris brengt verslag uit over het afgelopen 
verenigingsjaar op de eerste algemene 
ledenvergadering in het nieuwe verenigingsjaar. 

4. De secretaris is verplicht alle tot de vereniging 
behorende papieren en bescheiden tenminste vijf 
jaar te bewaren en deze na beëindiging van zijn 
functie terstond over te dragen aan zijn opvolger. 
De secretaris verzorgt het beheer over het archief. 

5. De secretaris verzorgt de overdracht van alle onder 
lid 4. bedoelde stukken die 5 jaar bewaard zijn 
gebleven aan het Stadsarchief van de Gemeente 
Zutphen. 

 
Artikel 10. De penningmeester. 
1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het 

adequate beheer van de financiën van de 
vereniging, waaronder begrepen de tijdige inning 
van de contributies, de juiste en correcte 
aantekening van de ontvangsten en uitgaven in het 
daarvoor bestemde kasboek en de tijdige 
signalering aan het bestuur van (dreigende) 
overschrijdingen van de begroting. Tevens doet hij 
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voorstellen om die (dreigende) overschrijdingen te 
voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. 

2. De penningmeester brengt verslag uit over het 
gevoerde financiële beheer over het afgelopen 
verenigingsjaar op de eerste algemene 
ledenvergadering in het nieuwe verenigingsjaar. 
Hij draagt zorg voor de opstelling van de begroting 
voor het komende verenigingsjaar. Het bestuur 
stelt de begroting vast. 

3. De penningmeester is verplicht de boeken van de 
vereniging waarin het financiële beheer staat 
geregistreerd alsmede de bijbehorende 
correspondentie tenminste gedurende de wettelijk 
verplichte termijn te bewaren, en deze na 
beëindiging van de functie terstond over te dragen 
aan zijn opvolger. 

 
Commissies 
Artikel 11. De kascommissie. 
Er is een kascommissie. De samenstelling van deze 
commissie alsmede benoeming van de leden van deze 
commissie geschiedt door de Algemene Vergadering. 
Onmiddellijk na het ontstaan van een tussentijdse 
vacature wordt het bestuur door de kascommissie 
daarvan op de hoogte gebracht. Vervolgens zal de 
kascommissie zelf binnen drie weken via het officiële 
cluborgaan een nieuwe kandidaat voordragen en de 
leden om goedkeuring vragen. Indien voornoemde 
termijnen worden overschreden zal het bestuur de  
vervulling van de vacature overnemen.  
 
Artikel 12. Instelling overige commissies. 
Conform artikel 14 lid 4 van de Statuten heeft het 
bestuur de bevoegdheid om commissies in te stellen. 
Het bestuur bepaalt de taak en de samenstelling van 
die overige commissies. 
 
Artikel 13. Overige commissies. 
1. De leden van de in artikel 12 bedoelde  commissies 

worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 
bestuur.  

2. Iedere commissie bestaat in meerderheid uit leden 
van de vereniging KVZ. In ieder geval dienen de 
voorzitter en indien aanwezig de penningmeester 
en de secretaris van een commissie lid te zijn van 
de vereniging. 

3. Commissies nemen besluiten met gewone 
meerderheid van stemmen. Bij staking van 
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

4. Van elke commissievergadering wordt een kort 
verslag gemaakt en gezonden aan het bestuur. 

5. Binnen acht weken na afloop van het 
verenigingsjaar leggen de commissies schriftelijk 
verantwoording af aan het bestuur over het 
gevoerde beleid en de georganiseerde activiteiten  
gedurende het afgelopen verenigingsjaar. De 
commissies die financiën onder hun beheer hebben 

zorgen daarbij tevens voor een financieel overzicht 
over het afgelopen seizoen en een begroting voor 
het daaropvolgende seizoen. 

 
 
Artikel 14. Zittingsperiode en aftreden. 
Leden van de overige commissies worden voor 
onbepaalde tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde 
aftreden, echter met een opzeggingstermijn van vier 
weken.  
 
Stemmingen en Verkiezingen Algemene 

Ledenvergaderingen  
Artikel 15. Verkiezing. 
Met inachtneming van de statuten zijn alleen gewone 
leden, ereleden en leden van verdienste verkiesbaar in 
elke functie. 
 
Artikel 16. Stemming. 
1. Over personen wordt schriftelijk en over zaken 

wordt mondeling gestemd. 
2. Tijdens de Algemene Vergadering worden ingeval 

van een schriftelijke stemming de stemmen 
opgenomen door een stembureau, bestaande uit 
drie gewone leden, te weten: één lid van het 
bestuur, als voorzitter, en twee leden van de 
Algemene Vergadering, aan te wijzen door de 
Algemene Vergadering. 

3. Bij de telling van de stemmen worden blanco 
stemmen en ongeldige stemmen buiten 
beschouwing gelaten. 

 
Financiële verplichtingen 
Artikel 17. Wijze van betaling. 
Contributies, entreegelden en andere verplichte 
bijdragen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan 
op een door het bestuur aan te geven wijze. 
 
Artikel 18. Niet nakomen betaling. 
Het bestuur kan na herhaalde aanmaning een lid dat 
een contributieschuld van tenminste zes maanden niet 
voldoet, dan wel zes maanden in gebreke blijft zijn 
andere financiële verplichtingen tegenover de 
vereniging na te komen, schorsen en aan de 
eerstvolgende Algemene Vergadering voordragen 
voor ontzetting. 
 
Slotbepalingen 
Artikel 19. Uitreiking officiële stukken. 
Aan elk lid dient bij zijn toetreding tot de vereniging 
een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement verstrekt te worden. 
 
Artikel 20. Niet voorziene zaken. 
In alle gevallen waarin de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur.  


