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Algemene bepalingen 
De vereniging draagt de naam: korfbalvereniging De Vinken, is opgericht op veertien januari 

negentienhonderd eenenzestig en is gevestigd te Vinkeveen.  De kleuren van de vereniging 

zijn blauw en wit. Het clubkostuum bestaat uit een overwegend blauw shirt, eventueel wit 

afgezet en overwegend witte broek of rok. 

Duur 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 

Leden 
1. Leden worden op basis van hun leeftijd op 1 oktober ingedeeld in de volgende 

leeftijdscategorieën: 

a. Senioren     19 jaar en ouder 

b. Junioren   A-klasse  van 15 tot 19 jaar 

c. Aspiranten   B-klasse  van 13 tot 15 jaar  

d. Aspiranten   C-klasse  van 11 tot 13 jaar 

e. Pupillen   D-klasse  van 9 tot 11 jaar 

f. Pupillen   E-klasse  van 7 tot 9 jaar 

g. Pupillen   F-klasse  van 5 tot 7 jaar 

h. Kangoeroes K-klasse  onder de 6 jaar, niet in competitieverband spelend 

i. Kombifitters  Trimgroep 18 jaar en ouder, niet in competitieverband spelend 

j. Niet spelende leden   alle leeftijden 

 

De selectiecommissie kan een lid, in overleg met dat lid of wanneer het lid jonger dan 

zestien jaar is in overleg met zowel het lid als de ouders/verzorgers van dit lid, in een 

andere klasse, dan de klasse die door de leeftijd bepaald is, laten uitkomen. Echter de 

contributieverplichting van dit lid blijft bepaald worden aan de hand van de 

leeftijdscategorie. 

 

2. Ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste zijn personen die als zodanig door een 

Algemene Vergadering zo zijn benoemd. Zij worden ingedeeld in de leeftijdscategorieën als 

ieder ander. Echter, zij zijn geen contributie verschuldigd. 

Lidmaatschap 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap geschieden bij de ledenadministratie. De ledenadministratie 

maakt de aanmelding van een lid in het clubblad bekend. Gedurende 14 dagen na deze 

bekendmaking heeft elk lid gelegenheid bij het bestuur bezwaar in te dienen. In het geval dat er 

geen bedenkingen binnenkomen en ook het bestuur geen bezwaar heeft, is het aangemelde lid 

aangenomen. Bij niet toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

Aangenomen nieuwe leden worden aan de leden bekend gemaakt. 

Rechten van de leden 

Elk lid heeft de volgende rechten; 

a. Gebruik te maken van het terrein en het materiaal om te korfballen en onderdelen van 

korfbal te beoefenen, met inachtneming van de voor het goede verloop en het 

doeltreffende gebruik door of namens het bestuur gestelde regels en gegeven aanwijzingen. 
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b. Te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits het lid aan de eisen van de bond voldoet 

en de aan de indeling verbonden plichten aanvaardt. De indeling word gemaakt door de 

selectiecommissie. Aan plaatsing in een specifiek team kunnen voorwaarden worden 

verbonden, zoals het bezoeken van trainingen en teambijeenkomsten 

c. Naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor toernooien en oefenwedstrijden, 

voor zover het lid dit op prijs stelt. 

d. Aan alle andere (leeftijdsgeschikte) verenigingsactiviteiten deel te nemen. 

e. Gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met inachtneming van de verdere 

bepalingen van dit reglement. 

f. Zijn stem uit te brengen op de algemene ledenvergadering indien het lid de leeftijd van 16 

jaar heeft bereikt. 

Plichten van de leden  

Elk lid heeft onder meer de volgende plichten; 

a. De bepalingen van dit reglement en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen 

van de vereniging na te leven. 

b. Bij indeling in een competitieteam indien mogelijk aan de wedstrijden van dit team en van 

hogere teams, waarvoor het lid als invaller is aangewezen, deel te nemen en alleen wegens 

dringende redenen af te schrijven. 

c. In geval van verhindering om aan een wedstrijd, waarvoor hij is aangewezen, deel te nemen 

hiervan tijdig kennis te geven aan de wedstrijdsecretaris. 

d. Bij het achterwege laten van de kennisgeving van verhindering om aan een wedstrijd deel te 

nemen, een door de Algemeen Vergadering te bepalen boete te betalen, of eenmaal niet 

opgesteld te worden voor een wedstrijd. Dit geldt niet als het lid aan kan tonen niet in de 

gelegenheid te zijn geweest om kennis te geven van zijn verhindering. Verder kan het lid 

worden verplicht tot het voldoen van de reiskosten van de speler, die in zijn plaats aan de 

wedstrijd deelnam. 

e. Een boete van het korfbal verbond (KNKV), verkregen door wangedrag of andere spelregel 

overtredingen, via de vereniging te voldoen. 

f. Het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet 

voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, eventueel te vergoeden. 

g. De door de Algemene Vergadering vastgestelde contributie, binnen de daarvoor gestelde 

termijn bij vooruitbetaling te voldoen. Dit houdt in: de contributie per kwartaal/maand/jaar 

te betalen ofwel dat het geld binnen moet zijn voor de eerste dag van het 

kwartaal/maand/jaar waarop het betrekking heeft. Verder is betaling via automatisch 

incasso mogelijk. 

h. Tussentijds bedankende leden hebben de plicht als niet-spelend lid het volledige seizoenjaar 

uit te betalen, in verband met de reeds gemaakte en nog te maken bonds- en andere kosten. 

i. De leden van een team gaan bij het spelen van wedstrijden gekleed in het clubkostuum zoals 

elders bepaald. Verdere verplichtingen, betreffende de kleding van leden, kunnen worden 

gesteld wanneer het lid uitkomt namens de vereniging. 
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Het bestuur 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal, doch tenminste 5 leden. Tussentijds 

benoemde bestuursleden nemen de plaats in van hun voorganger (het rooster van aftreding zodanig 

vaststellen dat niet voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk aftredend zijn). Zittingsperiode 

van bestuursleden is minimaal 3 jaar. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. De 

voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

Taken 

Het bestuur is belast met: 

a. Het actief leiden van korfbalvereniging De Vinken 

b. Een op de toekomst gericht verantwoord financieel beleid voeren 

c. Het uitvoeren van de doelstellingen van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten en het 

huishoudelijk reglement en geformuleerd door de Algemene Vergadering 

d. Het jaarlijks opstellen van het beleidsplan, jaarplanning en jaarplan 

e. De algehele coördinatie van het kaderwerk in de vereniging 

f. Zo veel mogelijk bestuursleden afvaardigen in commissies 

g. De commissies waarin het bestuur niet vertegenwoordigd is minimaal 1 x per verenigingsjaar 

uitnodigen op een bestuursvergadering. Of bezoeken in de eigen commissievergadering. 

Het bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering voor de wijze, waarop het zijn 

taak uitoefent. 

De voorzitter 

De voorzitter moet meerderjarig zijn. 

Taken: 

a. Zit bestuursvergaderingen voor 

b. Draagt zorg voor het formuleren van het bestuursbeleid 

c. Probeert een stimulerende factor te zijn voor de vereniging 

d. Draagt zorg voor de vertegenwoordiging van De Vinken bij vergaderingen/bijeenkomsten 

van de regio, district, KNKV en de gemeente. 

e. Draagt zorg voor de vertegenwoordiging van De Vinken op recepties van relaties en op eigen 

recepties 

f. Faciliteert de oplossing van conflicten binnen vereniging 

g. Is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid binnen de club 

h. Geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de 

vereniging 

i. De voorzitter, of zijn door het bestuur aangewezen vervanger heeft het recht van toegang 

tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, die in verenigingsverband plaatsvinden, behalve 

die van de kascommissie en de selectiecommissie 

j. Draagt zorg voor de verslaggeving van de bestuursvergaderingen in het clubblad. 
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Vrijwilligerscoördinator (gedelegeerde taak van de voorzitter) 

Taken: 

a. Inventariseren van de taken bij de vereniging 

b. Inventariseren van de gewenste kandidaten voor een vacature 

c. Benaderen van potentiele kandidaten voor een vacature 

d. Zo mogelijk verdelen van de werkzaamheden in acceptabele eenheden 

e. Zorgen voor een goede verdeling van taken over diverse kaderleden. 

De secretaris 

Taken: 

a. Het zorgvuldig verzorgen van de inkomende en uitgaande post 

b. Is het postadres van De Vinken 

c. Bepaalt voor alle post aan wie deze doorgezonden moet worden voor afhandeling dan wel 

ter kennisname.  

d. Zorgt ervoor dat de correspondentie tijdig en correct afgehandeld wordt 

e. Verzorgt de aankondigingen en voorbereiding van de BV en J.A.V. 

f. Stelt in overleg met voorzitter de agenda's op voor de BV en J.A.V. 

g. Notuleert bestuursvergaderingen en J.A.V. 

h. Houdt een besluitenlijst bij 

i. Stelt voor de J.A.V. het jaarverslag op 

j. Houdt de actielijst bij. 

Ledenadministrateur (gedelegeerde taak van het secretariaat) 

Taken: 

a. Actueel houden van de ledenlijst 

b. Geeft nieuwe leden zo spoedig mogelijk door aan de bond 

c. Is verantwoordelijk voor de uitgifte van spelerskaarten 

d. Draagt er zorg voor dat er tijdig nieuwe spelerskaarten zijn, als de verouderde vervangen 

moeten worden (nieuwe foto's) 

e. Informeert onmiddellijk het wedstrijdsecretariaat bij belangrijke wijzigingen 

f. Verstrekt de actuele ledenlijst op verzoek aan de TC en selectiecommissie ten behoeve van 

het indelen van de leden in de juiste leeftijdscategorie  

g. Geeft wijzingen in het ledenbestand onmiddellijk door aan redactie en contributiemeester. 

Archiefbeheerder (gedelegeerde taak van het secretariaat) 

Taken: 

a. Beheert het verenigingsarchief 

b. Zorgt er voor dat dit volledig of in ieder geval zo compleet mogelijk is. 
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De penningmeester 

De penningmeester moet meerderjarig zijn. 

Taken: 

a. Draagt zorg voor het tijdig betalen van door de vereniging aangegane financiële 

verplichtingen 

b. Is verantwoordelijk voor het innen van diverse inkomsten zoals: contributie, donaties, 

advertentiegelden, sponsorgelden, enz. 

c. Is als eindverantwoordelijke betrokken bij financiële acties zoals: Grote Club Actie, 

rommelmarkt, enz. 

d. Is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de kantine 

e. Maakt elk voorjaar een financieel jaarverslag en een balans ter voorbereiding van de J.A.V. 

f. Maakt elk voorjaar een begroting voor het komende boekjaar en biedt deze ter goedkeuring 

aan tijdens de J.A.V. 

g. Laat de financiële administratie vlak voor de J.A.V. controleren door de kascommissie 

h. Verzorgt een verantwoord reserveringsbeleid 

i. Is verantwoordelijk voor een goede verzekering voor de vereniging en haar leden 

j. Draagt zorg voor het innen en betalen van boetes naar aanleiding van strafzaken 

k. Geeft de kascommissie, op haar verlangen, inzage in alle financiële bescheiden 

l. Voert de beslissingen van het bestuur inzake het financieel beheer uit 

m. Bij overdracht van de werkzaamheden de boeken afsluiten 

n. Maakt halfjaarlijkse tussenrapportage (balans/verlies en winstrekening). 

Contributiemeester (gedelegeerde taak van de penningmeester) 

Taken: 

a. Draagt zorg voor een tijdige inning van de door de leden verschuldigde contributiebedragen 

b. Beheert de contributierekening 

c. Overlegt met het bestuur over maatregelen tegen wanbetalers. 

Kascommissie 

Taken: 

a. Controleert tenminste eenmaal, zo nodig meerdere malen, per jaar de financiële bescheiden 

en de kas van de vereniging 

b. Controleert bij het (tussentijds) aftreden van een penningmeester de financiële bescheiden 

en de kas van de vereniging 

c. Brengt verslag uit aan de J.A.V. 

d. Pleegt zo nodig overleg met het bestuur. 
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Selectiecommissie  
De selectiecommissie bestaat uit, bij voorkeur 6, doch ten minste 3 personen. De selectiecommissie 

leden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Kandidaten voor de selectiecommissie 

worden kandidaat gesteld door de selectiecommissie of door tenminste tien leden. Een voordacht 

van tien of meer leden moet voor aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk worden 

ingediend bij de selectiecommissie en bij de oproepers van de Algemene Vergadering. Ieder 

selectiecommissie lid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en treedt af volgens een, door de 

selectiecommissie op te maken, rooster. Aftredende selectiecommissie leden zijn onmiddellijk 

herbenoembaar. De hoofdtrainer kan geen deel uitmaken van de selectiecommissie of technische 

commissie. 

De selectiecommissie kiest uit haar midden een vertegenwoordiger, die plaats neemt in de 

technische commissie. Deze vertegenwoordiger is tevens het aanspreekpunt voor het bestuur. De 

selectiecommissie neemt de aanwijzingen van de algemene vergadering in acht.  

Taken: 

a. Het indelen van de speelgerechtigde leden in de teams voor zowel de veldcompetitie als de 

zaalcompetitie. Het aantal teams per leeftijdsgroep alsmede het aantal spelers/speelsters 

per team wordt tijdig doorgegeven door de technische commissie. Bij de indeling van de 

teams bepaalt de hoofdtrainer welke spelers en speelsters in het eerste team worden 

opgesteld; tenzij de volledige selectiecommissie unaniem het hiermee oneens is. 

b. De selectiecommissie selecteert bij de samenstelling van de selectieteams op sterkte, met in 

acht neming van de geldende trainingsregels. Bij gelijke sterkte komen andere aspecten aan 

de orde, zoals (in willekeurige volgorde): trainingsopkomst, leeftijd, sociale wenselijkheid.  

c. Bij de jeugd wordt bij selectieteams ook geselecteerd op sterkte. Bij de niet-selectieteams 

kan dit ook gebeuren op basis van andere aspecten (vb. potentie jeugdspelers en eventuele 

trainingsarbeid).  

d. Voor de selectieteams komen, behoudens door de technische commissie en door de trainer 

akkoord bevonden uitzonderingen, enkel die spelers in aanmerking die voldoen aan de in 

het beleid verwoorde trainingsregels. 

e. Elk lid van de selectiecommissie bekijkt ten minste drie veld- en drie zaalwedstrijden van 

elke speler/speelster. Wanneer de selectiecommissie van mening is dat 3 wedstrijden per 

seizoen per speler/speelster te veel is kan de selectiecommissie besluiten dat iedere 

speler/speelster slecht door een deel van de selectiecommissie word bekeken, zolang dit 

deel maar uit tenminste 3 selectiecommissie leden bestaat. 

f. Het tijdig bekend maken van de teamindelingen zodanig dat de teamindeling in het 

wedstrijdprogramma in het verenigingsorgaan opgenomen kunnen worden. Tijdens de 

bekendmaking van de teamindelingen zijn een of meerdere selectiecommissie leden 

beschikbaar of bereikbaar om vragen te beantwoorden. 

g. Het bekend maken van de contactpersonen voor elk team, het bestuur (tevens 

vertegenwoordiger van de selectiecommissie in de technische commissie) en de (nog) niet in 

een team ingedeelde leden. 
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Algemene vergadering 

Jaarlijkse algemene vergaderingen 

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering dient in elk geval de volgende punten te 

omvatten: 

a. Het jaarverslag van de secretaris 

b. Het financiële jaarverslag van de penningmeester 

c. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de penningmeester 

d. Voorstel tot goedkeuring van de begroting 

e. Benoeming bestuursleden 

f. Benoeming van de leden van de kascommissie 

g. Benoeming van de leden van de selectiecommissie 

h. Beleid bestuur. 

Stemmingen en verkiezingen 

Het bestuur, de kascommissie en de selectiecommissie worden benoemd door de Algemene 

Vergadering. De leden van de overige vaste commissies worden benoemd door het bestuur. 

Bestuursleden kunnen echter geen deel uitmaken van de kascommissie of selectie commissie.  

Bepalingen voor stemming en verkiezing 

In de Algemene Vergadering worden, in geval van schriftelijke stemming, de stemmen opgenomen 

door een stembureau bestaande uit drie personen. Met een bestuurslid als voorzitter en twee leden 

door de voorzitter van de Algemene Vergadering uit de Algemene Vergadering, geen lid of 

voorgesteld lid van het bestuur zijnde, aan te wijzen. Bij de telling van de stemmen worden blanco 

stemmen en stemmen die niet duidelijk zijn, buiten de berekening gelaten. 

Betalingen/inkomsten 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit 

a. contributies 

b. donaties 

c. sponsors 

d. andere baten. 

De door de leden verschuldigde entreegelden, contributie, donaties en andere bijdragen worden op 

voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de leden bekend 

gemaakt.  

Entreegelden‚ de contributie en andere verplichte bijdragen moeten bij vooruitbetaling worden 

voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze. 

Wanbetaling 

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 verplichtingen tegenover 

de vereniging na te komen, schorsen en aan de eerstvolgende algemene vergadering voordragen 

voor royement. 
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Boetes 

In gevallen, waarin is voorzien door het reglement of bij voorafgegaan bestuursbesluit, dat aan de 

leden bekend is gemaakt, kan door het bestuur een boete van ten hoogste € 25,00 worden 

opgelegd. Boetes dienen tegelijk met de eerstvolgende contributiebetaling te worden voldaan. Het 

bestuur kan de boete kwijtschelden. 

Financiële verplichtingen en uitgaven 

Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven ten laste van de vereniging 

binnen de goedgekeurde begroting kan slechts met toestemming van het bestuur geschieden. 

Verdere bepalingen 

Reglement 

Elk lid dient, bij zijn toetreding tot de vereniging, gewezen te worden op de statuten en  het 

huishoudelijk reglement en alle regelement die daar uit voortvloeien. 

Wijziging huishoudelijk reglement 

Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een Algemene 

Vergadering. 

Niet voorzien 

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


