HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art. 1 Naam en Zetel
De vereniging v.v. Farmsum is opgericht per 01.08.1951, Zij heeft haar zetel te
Farmsum. De vereniging bezit een volledige rechtsbevoegdheid. De Koninklijke
goedkeuring is verleend op 01.02.1961.
Het officiële clubkostuum bestaat uit een geel shirt, rode broek en rode kousen.
Art. 2 Duur
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsbestuur (boekjaar)
loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Art. 3 Doel
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de voetbalsport in al zijn
verschijningsvormen met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. Hiertoe is de
vereniging aangesloten bij de K.N.V.B.
Art. 4 Leden
Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog
door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
Werkende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te
nemen.
Gewoon werkende leden zijn zij, die voor 1 januari van het lopende seizoen 18 jaar of
ouder zijn.
Junioren zijn zij, die de leeftijd van gewone werkende leden nog niet hebben bereikt.
Buiten leden zijn zij, die niet opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente
waar de vereniging is gevestigd of een daaraan grenzende gemeente zijn.
Ondersteunende leden zijn zij, die zonder gerechtigd te zijn tot deelneming aan
wedstrijden en oefeningen, de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen.
Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid tot erelid benomen.
Alleen diegene die lid is van de K.N.V.B. kan een al of niet betaalde functie bekleden.
Art. 5 Verplichtingen
De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging en van de
K.N.V.B. alsmede bestuursbesluiten, de algemene vergadering of van een ander
orgaan van de vereniging na te leven.
Art. 6 Straffen
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging en/of K.N.V.B.
Het bestuur kan de volgende straffen opleggen:
a. berisping
b. schorsing(ten hoogste 6 wedstrijden)
c. royement (met 2/3 meerderheid in algemene vergadering)
Voor het wegblijven bij wedstrijden zonder opzegging gelden de volgende straffen
voor senioren:
1e keer: twee wedstrijden
2e keer: vier wedstrijden

3e + 4e keer: zes wedstrijden schorsing
Schorsingen opgelegd door de K.N.V.B. en de daaraan vastgekoppelde boete die de
vereniging moet betalen aan de K.N.V.B. zijn voor rekening van de betreffende
speler/spelers, met uitzondering als er sprake is van duidelijke onschuld of dat de
overtreding is begaan van de vereniging. Dit geldt alleen voor senioren.
Voor de jeugd beslist het bestuur. Geldboetes hoeven niet door de jeugd te worden
betaald.
Art. 7 Geldmiddelen
a. contributie van de leden
b. ontvangsten uit wedstrijden
c. andere inkomsten
Art. 8 Contributie
De hoogte van de contributie wordt in de algemene vergadering vastgesteld bij
meerderheid van stemmen. Ereleden zijn vrij gesteld bij meerderheid van stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft niettemin
de contributie voor het gehele jaar schuldig. De contributie dient men vooruit te
betalen in twee termijnen te weten± voor 1 september zes maanden en voor 1 februari
zes maanden.
Art. 9 Kostenvergoeding
Het bestuur is bevoegd om aan alle leden die wedstrijden uitkomen of aan trainingen
deelnemen de noodzakelijke gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden,
zulks volgens jaarlijks door de K.N.V.B. vast te stellen normen en voorwaarden.
Art. 10 Lidmaatschapsbeëindiging
Het lidmaatschap eindigt door:
a. de dood van het lid
b. opzegging van het lid(schriftelijk bij de secretaris)
c. royement al bedoeld in art. 6, lid 4 van de statuten)
d. beëindiging van het lidmaatschap door de KNVB
Bij het beëindigen van het lidmaatschap op medisch advies of verhuizing verder dan
15 km tijdens het verenigingsjaar is een opzegtermijn van vier weken voldoende. Li
andere gevallen dient men het lopend verenigingsjaar te betalen.
Art. 11 Begunstigers (donateurs)
Begunstigers zijn zij, die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de
vereniging verplichten om jaarlijkse een door het bestuur vastgestelde bijdrage te
storten. Een begunstiger heeft geen recht ora de algemene vergadering of
buitengewone jaarvergadering te bezoeken. Het bestuur heeft het recht om
begunstiger(s) uit te nodigen een algemene of buitengewone vergadering bij te wonen.
Deze persoon/personen heeft/hebben dan geen stemrecht.
Art. 12 Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, t.w. een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester die door de algemene vergadering in functie worden
gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De verkiezing is als volgt geregeld: In de "even" jaren treden de voorzitter,
penningmeester en een commissaris af en in de "oneven" jaren treden de secretaris en

de rest van de commissarissen af. Aftreden leden zijn terstond herkiesbaar.
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.
Dit laatste dient tenminste 24 uur voor de aanvang van de algemene vergadering
schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Een bestuurslid kan op een algemene
vergadering bij 2/3 meerderheid ontheven worden uit zijn functie (als in de statuten art.
12 lid 6)
Art. 13 Besluitvorming van het bestuur
Besluiten van het bestuur zijn bindend, voor zover deze niet in strijd zijn met de
statuten en/of reglementen van de vereniging of de KNVB.
Art. 14 Vertegenwoordiging
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht zo snel mogelijk een algemener vergadering te beleggen waar in de
voorziening in de open plaats of plaatsen wordt verzorgd. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de diverse commissies die door het bestuur zijn benoemd. Voor
de volgende besluiten is toestemming nodig van de algemene vergadering: het aangaan
van alle rechtshandelingen (koopcontracten e.d.), investeringen boven een waarde van
500 euro, het huren of verhuren van onroerende goederen, het aangaan van een lening
van een bankkrediet aan derden, het optreden in recht en het sluiten en wijzigen van
arbeidsovereenkomsten.
Art. 15 Rekening en verantwoording
Het bestuur is verplicht een boekhouding te voeren waarin te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur brengt in de algemene
vergadering hiervan verslag uit. De algemene vergadering kiest jaarlijks een
kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel
uit mogen maken van het dagelijkse bestuur. Deze leden zijn aansluitend slechts
eenmaal herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de kascommissie de haar gewenste inlichtingen te verschaffen
en tevens heeft de kascommissie het recht te allen tijde de boeken en bescheiden in te
zien.
Art. 16 Algemene vergadering
De algemene vergadering wordt gehouden na het sluiten van het verenigingsjaar(1 juli)
en uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (1 februari).
Dag, uur en plaats van de vergadering worden door het bestuur vastgesteld. De
algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van
een termijn van tenminste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of
middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder
gelijktijdige vermelding van de agenda. De leden kunnen het bestuur verplichten een
algemene vergadering uit te schrijven. Dit kan alleen als tenminste 1/10 van de
stemgerechtigde leden dit wenst. Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden.
begunstiger(s) uit te nodigen een algemene of buitengewone vergadering bij te wonen.
Deze persoon/personen heeft/hebben dan geen stemrecht.
Art. 17 Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder 1 stem.
leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd

ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Een lid
heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot, echtgenote, of een van zijn
bloed-of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Stemming over zaken geschiedt
mondeling, over personen schriftelijk. Stemming over zaken kan alleen schriftelijk op
verzoek van de voorzitter.
Voor voorstellen betreffende zaken geldt meerderheid van stemmen, voor zover de
statuten niet anders bepalen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen. Indien bij en stemming over personen bij de eerste stemming
niemand de meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen
die de meeste stemmen hebben gekregen. Indien bij die herstemming de stemmen
staken beslist het lot.
Art. 18 Voorzitterschap en notulen algemene vergadering
Dealgemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Voorziet het bestuur niet in een voorzitter, dan voorziet de
vergadering daarin zelf Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de
secretaris of door een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De
notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van
de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld.
Art. 19 Statutenwijziging
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering. De statutenwijziging dient als agendapunt te worden vermeld. Voor een
statutenwijziging dient 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Het
voorstel kan alleen worden aangenomen bij 2/3 meerderheid van de geldige
uitgebrachte stemmen. En statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat
hiervan een notariële akte is gemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het
cluborgaan.
Art.20 Ontbinding en verheffing.
De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering met tenminste 2/3 van hét aantal uitgebrachte stemmen in ene vergadering
waarin tenminste VA van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Art.21 Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Wijzigingen
van het huishoudelijke reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering. Het huishoudelijke reglement mag niet in strijd zijn met de wet, of met de
statuten.
Het huishoudelijke reglement is opvraagbaar bij ieder bestuurslid.
Art. 22 Slotbepaling
De statuten zijn opvraagbaar voor de leden bij het dagelijkse bestuur.

