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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
van 

Volleybalvereniging Volley Zuid te Rotterdam. 

 
 

1  ALGEMEEN 

 

1.1  Inleiding 
Dit Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen omtrent zaken die in de statuten 

niet zijn geregeld, maar waarvoor reglementering wenselijk of noodzakelijk is. Bij 

onduidelijkheid of strijdigheid prevaleren de statuten. 

 

1.2  Afkortingen 

 

Verklaring van in het Huishoudelijk Reglement gebruikte afkortingen: 
AC  Accommodatiecommissie 

AV   Algemene Vergadering 

VP   Vertrouwenspersoon 

CTO  Commissie Technische Ontwikkeling 

CvB  Commissie van Beroep 

DB  Dagelijks Bestuur 
KC  Kascommissie 

NeVoBo  Nederlandse Volleybal Bond 

SSL  Stichting Sportcomplex Lombardijen 

 

 

2  LEDEN 

 
 Aanmelding 

Een ieder kan zich melden als nieuw lid. Een nieuw lid is pas als zodanig 

geregistreerd als zij of hij een aanmeldingsformulier heeft ingediend, het bestuur 

positief heeft beslist over haar of zijn toelating en het nieuwe lid heeft voldaan 

aan de betalingsverplichtingen  
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2.2  

Als verbijzondering van de in de statuten vermelde categorieën leden kent de 

vereniging voor de senior- en jeugdleden ook het verenigingslid. Een 

verenigingslid is een lid dat (tijdelijk) geen gebruik maakt van de mogelijkheid 
om bij de vereniging te trainen of te spelen. Zij of hij blijft op deze wijze wel 

verbonden aan de vereniging, heeft toegang tot en stemrecht bij de AV en 

toegang tot de activiteiten die voor hem/haar als lid worden georganiseerd.  

 

2.3  Niet-toelating 

Indien het bestuur tot niet-toelating besluit, doet zij hiervan, schriftelijk en met 

redenen omkleed, melding aan de betrokkene. 
 

2.4 Schorsing of beëindiging lidmaatschap 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten kan het bestuur het 

lidmaatschap van een lid beëindigen als het lid niet aan zijn of haar 

verplichtingen voldoet. Ter nadere uitwerking van dit  artikel geldt ten aanzien 

van de contributieverplichting dat: 
 een lid dat niet aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan daarop door het 

bestuur wordt geattendeerd; 

 een lid dat drie maanden nadat aan de verplichting had moeten worden 

voldaan nog steeds in gebreken is gebleven het recht om in wedstrijdverband 

voor Volley Zuid uit te komen kan worden ontzegd; 

 het lidmaatschap van een lid dat zes maanden nadat aan de verplichting had 
moeten worden voldaan nog steeds in gebreken is door het bestuur kan 

worden beëindigd. 

Het bestuur is, overeenkomstig artikel 8, tweede lid van de statuten, gerechtigd 

om afwijkende betalingsregelingen met leden te treffen. Namens het bestuur 

oefent de penningmeester deze bevoegdheid uit. 

 

 
2.4  Adreswijzigingen e.d. 

De leden zijn verplicht adreswijzigingen en andere wijzigingen in hun 

persoonlijke gegevens voor zover relevant ten behoeve van doorgeven van 

informatie en innen van contributies, schriftelijk of per e-mail aan (de 

ledenadministratie van) de vereniging door te geven.  

 
3  SPEELRECHT 

 

3.1  Competitiewedstrijden 

Aan de wedstrijden van de door de NeVoBo georganiseerde competitie, mag 

alleen worden deelgenomen door leden die zich als spelend lid hebben 

aangemeld en als zodanig bij de NeVoBo zijn geregistreerd. 

 
3.2  Overige wedstrijden en trainingen 

Alle leden, met uitzondering van de verenigingsleden, zijn gerechtigd deel te 

nemen aan de trainingen. Alle leden zijn gerechtigd deel te nemen aan interne 

toernooien van de vereniging tenzij het bestuur anders heeft bepaald. 

 

 
 

4  GELDMIDDELEN 
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4.1  Jaarlijkse bijdrage 

De jaarlijkse bijdrage (of contributie) als bedoeld in artikel 8 van de statuten, 

wordt vastgesteld door de AV.  
 

4.2  Wijze van betaling jaarlijkse bijdrage 

Betaling van de verschuldigde contributie dient overeenkomstig de aanwijzingen 

van het bestuur te geschieden. Namens het bestuur kan de penningmeester 

bepalen dat de contributie in termijnen mag worden betaald of anderszins 

besluiten over afwijkingen van het gestelde.  

 

4.3  NeVoBo- of competitiegeld 

Voor competitiespelende leden is de aan de NeVoBo af te dragen bijdrage 

opgenomen in de te betalen jaarlijkse bijdrage. De vereniging draagt zorg voor 

de afdracht aan de NeVoBo. 

 

4.4  Vrijstelling ereleden van contributie 

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse bijdrage.  

 

5  BESTUUR  

 

5.1  Bestuursvergaderingen 

Bestuursvergaderingen worden in beginsel gehouden volgens een op de eerste 
bestuursvergadering van het seizoen op te stellen rooster. De voorzitter of 

tenminste drie bestuursleden kunnen verlangen dat tussentijds wordt vergaderd. 

De agenda wordt in onderling overleg samengesteld door de voorzitter en de 

secretaris en dient tijdig, doch uiterlijk twee dagen voor de vergadering, aan de 

overige bestuursleden te worden aangeboden. De overige bestuursleden hebben 

het recht de agenda te amenderen. 

 
5.2  Dagelijks Bestuur 

Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij 

behartigen de belangen van de vereniging in spoedeisende zaken, waarbij zij 

zoveel mogelijk overleg plegen met de overige bestuursleden. Eventueel 

genomen besluiten dienen door het DB in de eerstvolgende bestuursvergadering 

te worden gemeld. 

 

5.3  Aangaan betalingsverplichtingen 

De penningmeester is bevoegd betalingsverplichtingen aan te gaan onder het 

bedrag van duizend euro (€ 1.000,00) en voor zover passend binnen de 

begroting. Bij hogere bedragen en bij afwijking van de begroting is een besluit 

van het bestuur vereist. 

 
5.4. Taakverdeling binnen het bestuur 

 

5.4.1  Taken voorzitter 

De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en haar bestuur. Hij of zij draagt 

zorg voor de naleving van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de 

overige regelingen en bepalingen van de vereniging. De voorzitter is tevens 
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eerste aanspreekpunt voor de Vertrouwenspersoon van de vereniging (zie ook 

punt 6.3 van het HR).  

 

5.4.2  Taken secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en correspondentie 

van de vereniging. Deze taken kunnen door het bestuur aan anderen worden 

opgedragen, maar blijven onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 

secretaris. De voorzitter, penningmeester en/of de secretaris ondertekenen alle 

van het bestuur uitgaande stukken. Het bestuur is verplicht daarvan een kopie te 

houden en zorg te dragen voor de archivering van alle daarvoor in aanmerking 

komende stukken.  

 

5.4.3  Taken penningmeester 

De penningmeester beheert de geldmiddelen en voert de financiële administratie 

van de vereniging. Hij of zij draagt zorg voor de inning van alle de vereniging 

toekomende gelden, en houdt zodanig boek van alle ontvangsten en uitgaven dat 

de vermogenstoestand van de vereniging op korte termijn bepaald kan worden.  
Op de AV brengt hij of zij verslag uit over het financiële beheer in het afgelopen 

verenigingsjaar en wordt door hem of haar, onder overlegging van een balans en 

een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het in het 

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur afgelegd. Hij of zij is gehouden aan de 

kascommissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden van de kas en alle 

inlichtingen te verstrekken die de kascommissie voor de door haar te verrichten 
controle nodig acht. Tevens legt hij of zij een begroting van inkomsten en 

uitgaven voor aan de AV. 

Hij of zij draagt zorg voor de archivering van alle daarvoor in aanmerking 

komende financiële stukken. 

 

Het (financieel) beheer van de kantine kan worden opgedragen aan een lid van 

de vereniging. Deze voert dan een eigen administratie en beheert de 
geldmiddelen van de kantine gedurende het seizoen. Deze middelen blijven 

evenwel altijd eigendom van de vereniging en maken deel uit van 

verenigingsbegroting en -verantwoording. De penningmeester blijft bestuurlijk 

verantwoordelijk voor de geldmiddelen van de kantine. 

 

6. COMMISSIES EN COÖRDINATEN 
 

Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies van advies en 

coördinaten. Deze bevoegdheid strekt zich niet uit over de Kascommissie (KC) en 

de Commissie van Beroep (CvB) die, overeenkomstig het gestelde in de statuten 

(resp. art. 13 en art. 22), beide jaarlijks door de AV worden benoemd. 

Ook benoemt de AV, op voordracht van het bestuur, de Vertrouwenspersoon 

(VP) van de vereniging. 

Het bestuur benoemt in ieder geval een Commissie Technische Ontwikkeling, een 

Accommodatiecommissie, een Scheidsrechterscoördinaat, een 

Zaaldienstcoördinaat en Wedstrijdcoördinaten voor Senioren, Jeugd en 

Recreanten. Taken kunnen in voorkomend geval door dezelfde perso(o)n(en) 

worden verricht.  
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6.1 Taken en bevoegdheden CvB 

De CvB bestaat uit twee personen en een reservelid die door de AV worden 

benoemd zoals beschreven in artikel 22 van de statuten. De CvB behandelt 

protesten van één of meer leden tegen een door of namens het bestuur genomen 
besluit. De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een 

protest, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. In dat geval 

treedt het reservelid in die positie. 

 

Een protest met de daarbij overlegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in 

handen gesteld van de commissie. De leden van de commissie zijn in verband 

met de voorbereidingen van de behandeling van het protest bevoegd 
rechtstreeks alle inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen. De commissie kan 

uit eigen beweging bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zo 

nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn 

verbonden, is vooraf machtiging van het bestuur vereist. 

 

De commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de 
belanghebbenden en de verwerende partij in de gelegenheid worden gesteld zich 

door de commissie te laten horen. Indien de commissie besluit van het horen af 

te zien doet hij daarvan melding aan de betrokkenen. De commissie deelt de 

belanghebbenden en de verwerende partij ten minste drie weken voor de zitting 

schriftelijk mede, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen 

tijdens de zitting. Binnen vier dagen na deze mededeling kunnen 
belanghebbenden, onder opgaaf van redenen, de commissie verzoeken het 

tijdstip van de zitting te wijzigen. Bij spoedeisend belang kan een kortere termijn 

worden aangehouden. 

 

De zitting van de commissie is besloten (moet mijns inziens besloten zijn) Van de 

zitting wordt verslag gemaakt waarin in ieder geval is opgenomen de namen van 

de aanwezigen, plaats, datum en tijdstip en een korte vermelding van hetgeen 
over en weer is gezegd en verder ter zitting is voorgevallen. Het verslag verwijst 

naar de op de zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht. 

Het verslag wordt ondertekend door de commissieleden. 

 

Het besluit van de Commissie van Beroep wordt, onder medezending van het 

verslag en eventueel door de commissie ontvangen informatie, tijdig maar in 
ieder geval binnen vier weken na de hoorzitting aangeboden aan de betrokkenen 

en aan het bestuur. Het besluit van de Commissie van Beroep is bindend. Het 

bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit. 

 

6.2 Taken en verplichtingen KC 

De KC wordt ingesteld uit hoofde van artikel 13 van de statuten. De KC bestaat 

conform art. 13 statuten uit twee personen die door de AV worden benoemd. De 
AV kan daarnaast een reservelid benoemen voor als één van de leden van de KC 

niet meer in staat of gerechtigd is in de KC op te treden. Indien onverhoopt de 

hele KC in die categorie valt, zoekt het bestuur andere personen om in de 

commissie plaats te nemen, waarmee de AV zal moeten instemmen voordat 

decharge kan worden verleend. De KC onderzoekt de rekening en 

verantwoording van het bestuur alsmede de rekening en verantwoording van de 
AC en doet uiterlijk drie dagen voor de algemene vergadering schriftelijk verslag 

aan het bestuur. Voorts brengt de KC mondeling of schriftelijk verslag van haar 
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bevindingen uit aan de AV. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester van 

het bestuur geschiedt een onderzoek als bedoeld binnen veertien dagen na het 

ontstaan van de vacature. 

 
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen 

bijstaan. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het 

bestuur vereist. 

 

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde te tonen en inzage van het 
boeken en bescheiden der vereniging te geven. De opdracht aan de KC kan te 

allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door 

de verkiezing van een andere commissie. 

 

6.3 Taken en verplichtingen VP 

Volley Zuid hecht aan een sociaal veilige sportomgeving. Teneinde dit optimaal te 
waarborgen heeft de vereninging een VP en een Gedragscode vrijwilligers Volley 

Zuid, een Meldprotocol Volley Zuid en een set Omgangsregels Volley Zuid die als 

bijlage bij dit HR gaan. 

 

De VP wordt benoemd door de AV en is het aanspreekpunt binnen de vereniging 

omtrent integriteitsschendingen. De VP heeft, vanwege het vertrouwelijke 
karakter van de functie, de bevoegdheid op eigen initiatief te besluiten welke 

instanties binnen of buiten de vereniging betrokken worden bij de afhandeling 

van een melding. Indiende aard van de melding zulks niet in de weg staat, 

informeert de VP de voorzitter over het feit dat een melding bij hem/haar is 

binnen gekomen. Dit kan geanonimiseerd gebeuren. De VP kan via de voorzitter 

het bestuur vragen maatregelen te treffen aangaande de melding, lopende de 

afhandeling. Daarbij kan gedacht worden aan schorsen van leden of het 
ontzeggen van de toegang van personen tot de trainings- en 

wedstrijdaccommodatie. Indien een melding leidt tot een sanctie ten aanzien van 

een van de leden wordt deze sanctie door het bestuur opgelegd, op voorspraak 

van de VP. 

 

De VP is voorts namens het bestuur gemachtigd Verklaringen Omtrent het 
Gedrag (VOG) aan te vragen van vrijwilligers binnen de vereniging. Het bestuur 

beslist, op voorspraak van de VP, voor welke vrijwilligersfuncties binnen de 

vereniging een VOG vereist is voordat iemand de functie mag uitoefenen. Dit 

betreft in ieder geval de bestuursleden, de VP en alle trainers en coaches van de 

vereniging.  

 

De VOG van de VP wordt gecontroleerd door de voorzitter, alle andere VOG's 
worden gecontroleerd door de VP.  

 

6.4  Taken en verplichtingen CTO 

De CTO wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit tenminste vijf en ten 

hoogste negen leden.  

De CTO adviseert het bestuur in ieder geval over: 
a. de samenstelling van de heren-, dames-, recreanten- en jeugdteams voor alle 

officiële wedstrijden waar de vereniging aan deelneemt; 
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b. de organisatie van de trainingen voor de heren-, dames-, recreanten- en 

jeugdteams alsmede voor trainende leden die geen competitie spelen; 

c. het aanstellen van trainers. 

 
Daarnaast is de CTO bevoegd ongevraagd advies uit te brengen over alle 

volleybaltechnische zaken die binnen de vereniging spelen. 

De CTO is voorts verantwoordelijk voor: 

d.  de organisatie van door de vereniging te houden oefenwedstrijden en 

toernooien; 

e. het erop toezien dat bij aanvang van het wedstrijdseizoen alle 

competitiespelende leden beschikken over wedstrijdkaarten  
f. het contact houden met geblesseerde leden. 

 

De CTO brengt jaarlijks een verslag van haar activiteiten uit aan het bestuur, dat 

dit verslag tevens ter kennisneming aanbiedt aan de AV. 

 

6.5 Taken en verplichtingen AC 

De AC wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit tenminste vijf en ten 

hoogste negen leden. De AC adviseert het bestuur in ieder geval over: 

a. het exploiteren van de eigen kantine; 

b. de staat van onderhoud van de sporthal incl. de daarbij behorende kleed- en 

douchegelegenheden en onderhoudt daarover in voorkomend geval contact 

met de eigenaar en/of de verhuurder 
c. de staat van onderhoud van de voor de wedstrijden en de trainingen 

benodigde materialen incl. de advisering omtrent benodigd onderhoud en 

aanschaf van nieuwe materialen. 

 

Hier toevoegen SSL. Deze commissieleden worden door het bestuur 

voorgedragen aan de AV. Jullie kennen de SSL iets beter dan ik. Maar hier moet 

kort komen te staan dan de SSL officieel de accommodatie huurt van de 

gemeente/school en dat Volley Zuid van de SSL huurt. 

 

6.6 Taken en verplichtingen Scheidsrechterscoördinaat 

Het Scheidsrechterscoördinaat wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit 

tenminste 1 persoon. Het Scheidsrechterscoördinaat vormt het contactorgaan 

tussen de scheidsrechters van de vereniging en de NeVoBo. Het 
Scheidsrechterscoördinaat zorgt ervoor dat voor alle volgens het door de NeVoBo 

uitgegeven wedstrijdprogramma door Volley Zuid-officials te leiden wedstrijden 

een scheidsrechter beschikbaar is. Het Scheidsrechterscoördinaat houdt bij of de 

verenigingsofficials hun verplichtingen nakomen en rapporteert hierover aan het 

bestuur. Daarbij kan worden voorgesteld sancties te treffen of aan de vereniging 

opgelegde boetes door te belasten. 

 

6.7 Taken en verplichtingen Zaaldienstcoördinaat 

Het Zaaldienstcoördinaat wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit 

tenminste 1 persoon. Het Zaaldienstcoördinaat draagt er zorg voor dat voor alle 

dagen dat er in de thuishal wedstrijden worden georganiseerd er een 

zaaldienstrooster beschikbaar is alsmede een rooster voor de te fluiten 

wedstrijden voor zover niet is voorzien in een bondsofficial. Het 
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Zaaldienstcoördinaat houdt bij of teams hun verplichtingen nakomen en 

rapporteert hierover aan het bestuur. Daarbij kan worden voorgesteld sancties te 

treffen ten aanzien van teams. 

 
6.8 Taken en verplichtingen Wedstrijdsecretariaten 

Wedstrijdsecretariaten worden benoemd door het bestuur en bestaan uit 

tenminste 1 persoon. In beginsel worden aparte secretariaten benoemd voor 

senioren, junioren en recreanten, maar combinaties zijn toegestaan. 

Een Wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat, indien volgens het door de NeVoBo 

uitgegeven wedstrijdprogramma te spelen wedstrijden geen doorgang kunnen 

vinden, hierover tijdig wordt gecommuniceerd met het betreffende team, de 
tegenstander en de NeVoBo. Het initiatief voor een wijziging kan zowel door 

Volley Zuid als door de tegenstander worden genomen. In beide gevallen loopt 

de wijziging via het Wedstrijdsecretariaat. Voorts zorgt het Wedstrijdsecretariaat 

dat overeenkomstig de daartoe geldende bondsbepalingen een nieuwe datum 

wordt gepland en dat de beide teams en de bond daarover geïnformeerd worden.  

Een Wedstrijdsecretariaat houdt bij of teams zich houden aan de reglementen 
ten aanzien van afmelden en verplaatsen van wedstrijden en rapporteert 

hierover aan het bestuur. Daarbij kan worden voorgesteld sancties te treffen ten 

aanzien van teams of leden. 

 

 

7  ALGEMENE VERGADERING  
 

7.1 Presentielijst 

De aanwezige stemgerechtigde leden dienen vóór de aanvang van de AV de 

presentielijst te tekenen. Slechts degenen die de presentielijst getekend hebben 

zijn gerechtigd aan eventuele stemmingen deel te nemen. 

 

7.2  Voorstellen en interpellaties 
Voorstellen of aanvragen tot het houden van een interpellatie, kunnen door een 

stemgerechtigd lid schriftelijk, tot drie dagen voor een te houden AV worden 

ingediend. Indien er tijdens een vergadering nog voorstellen worden ingediend, 

is het ter beoordeling van de voorzitter of die in behandeling worden genomen. 

 

7.3  Amendementen 
De stemgerechtigde leden kunnen gedurende de AV amendementen op de in 

behandeling zijnde voorstellen indienen. Indien een voorstel is geamendeerd, is 

de voorzitter gehouden als eerste het meest verstrekkende voorstel in stemming 

te brengen. 

 

7.4  Moties 

Een stemgerechtigd lid kan gedurende de AV een motie indienen, mits deze door 

tenminste vijf stemgerechtigde leden wordt ondersteund. 

 

7.5  Orde 

Een lid dat zich gedurende de AV herhaaldelijk schuldig maakt aan 

ordeverstoring, kan door de voorzitter het recht worden ontzegd de vergadering 

verder bij te wonen. 
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GANG VAN ZAKEN M.B.T. COMPETITIEWEDSTRIJDEN EN TRAININGEN 

 

8.1  Wedstrijden 
Het wedstrijdprogramma wordt door de zorg van de wedstrijdcoördinaten bekend 

gesteld aan alle teams. De teams dienen, via hun aanvoerder, problemen die 

bestaan met geplande wedstrijden steeds zo spoedig mogelijk te melden aan het 

wedstrijdcoördinaat. Verplaatsen van wedstrijden gebeurt alleen door of na 

overleg met het wedstrijdcoördinaat en met inachtname van de daartoe door de 

NeVoBo vastgestelde reglementen. 

Boetes, opgelegd door de NeVoBo, voortvloeiende uit aanwijsbare nalatigheid 
van een team, kunnen door het bestuur worden verhaald op het betreffende 

team. 

 

8.2 Trainer en coach 

De CTO draagt voor elk team een trainer en coach voor. Het bestuur beslist over 

de voordrachten en maakt afspraken met trainers en/of coaches over 
vergoedingen. 

 

8.3 Afmelden voor wedstrijden 

Indien men verhinderd is een wedstrijd te spelen is men verplicht dit uiterlijk drie 

dagen voor de betreffende wedstrijd aan de coach en/of de aanvoerder te 

melden. Slechts in geval van overmacht, b.v. ziekte, mag deze termijn worden 
overschreden. 

Spelers die zonder kennisgeving niet verschijnen of bij herhaling de 

afschrijvingstermijn overschrijden kunnen door het bestuur worden geschorst 

voor één of meer wedstrijden. 

 

8.4  De taak van de aanvoerder 

De aanvoerder van een team wordt, in overleg met dat team, door de coach 

aangesteld en indien geen coach gevonden is voor het team door de CTO. 

De aanvoerder draagt de verantwoordelijkheid voor het team. Bij uitwedstrijden 

regelt hij of zij op welke wijze het team daar, bij voorkeur gezamenlijk, heen 

gaat. Hij of zij draagt zorg voor, en ziet toe op, de correcte invulling van het 

wedstrijdformulier en tijdige inlevering daarvan. Hij of zij rapporteert aan het 

wedstrijdsecretariaat eventuele bijzonderheden betreffende een gespeelde 
wedstrijd m.b.t. uitgekomen spelers, invallers en eventuele onregelmatigheden, 

zoals wangedrag en eventueel door de scheidsrechter daartegen genomen 

maatregelen. Hij of zij regelt invallers als het eigen team niet voltallig aan een 

wedstrijd deel kan nemen en regelt indien gewenst een coach bij ontbreken van 

de vaste coach van het team.  

De aanvoerder van een team is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de 

NeVoBo-identiteitskaarten (spelerskaarten) van de spelers bij bindende 
wedstrijden in NeVoBo-verband tenzij binnen het team anders wordt 

afgesproken. 

Indien een team niet opkomt voor een wedstrijd en daardoor beboet wordt door 

de NeVoBo kan het bestuur deze boete via de aanvoerder doorberekenen aan het 

team.  

 
8.5  Tenue / identiteitskaart 
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Volley Zuid kent een door de AV vastgestelde tenue met verenigingslogo en 

nummer op borst- en rugzijde. Ieder team dient uniform gekleed in dit tenue aan 

een wedstrijd deel te nemen. Personen die in Volley Zuid-verband aan 

wedstrijden deelnemen, zijn verplicht het verenigingstenue te dragen. Aanschaf 
hiervan is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de spelers of 

speelsters, tenzij het bestuur anders besluit.. Boetes, opgelegd door de NeVoBo, 

voortvloeiend uit het niet dragen van een uniform tenue en/of het ontbreken van 

de NeVoBo-identiteitskaart, kunnen door het bestuur worden verhaald op de 

betreffende leden.  

Het bestuur kan bepalen dat teams in een afwijkend tenue mogen spelen. 

 
8.6  Het verrichten van zaaldiensten en bardiensten en het fluiten van 

thuiswedstrijden van Volley Zuid 

 

Volgens de reglementen van de NeVoBo moeten in sporthallen waar 

competitiewedstrijden worden gespeeld zaaldiensten worden verricht en moeten 

de recreantenwedstrijden en een belangrijk deel van de jeugd-, en  
seniorenwedstrijden worden geleid door eigen scheidsrechters. Voorts is Volley 

Zuid beheerder van de sporthal en exploitant van de kantine, die bij voorkeur 

tijdens trainingen en in ieder geval tijdens wedstrijden open moet zijn. 

Leden zijn verplicht tot het doen van zaal- en bardiensten en het fluiten van 

wedstrijden voor zover dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de 

wedstrijddagen en de trainingen. 
 

De leden die zaaldienst hebben, houden toezicht op een goed verloop van de 

competitiewedstrijden, inclusief het op orde brengen van de velden, het 

ontvangen van door de NeVoBo aangewezen scheidsrechters en zonodig zorgen 

voor een vervangende scheidsrechter. De leden die bardienst hebben, dragen er 

zorg voor dat leden en bezoekers consumpties kunnen bestellen, rekenen deze af 

en houden toezicht op de orde in de kantine. Leden die een wedstrijd fluiten 
zorgen voor een tijdige aanvang,een goed verloop en een goede administratieve 

afhandeling van de wedstrijd. Zij fluiten onpartijdig en naar hun beste vermogen. 

 

Het doen van zaaldiensten en het fluiten van wedstrijden wordt toebedeeld aan 

teams, die in onderling overleg komen tot een verdeling van taken. Daar waar 

vrijwilligers beschikbaar zijn voor één of meer van deze taken kunnen zij op 
individuele basis worden ingezet. Bardienstvrijwliigers worden in beginsel 

ingeroosterd. Indien er onvoldoende barvrijwilligers zijn, kan een team worden 

verzocht de bardienst te verrichten. Dit kan ook het geval zijn indien er slecht 

een zeer beperkt aantal wedstrijden wordt gespeeld.  

 

 Scheidsrechterslicenties. 

Elk lid wordt geacht de actuele volleybalspelregels te kennen. Om dit te 
controleren dient een ieder de on line spelregeltoets van de NeVoBo te doen. Om 

wedstrijden te mogen fluiten dienen leden over een licentie te beschikken. 

Omdat iedereen scheidsrechtersdiensten moet kunnen doen, is het vereist dat 

een lid een licentie heeft voor tenminste het niveau waarop hij of zij speelt, 

beginnend bij de B-jeugd. Voor spelers die hoger spelen dan 1e klasse geldt dat 

zij moeten beschikken over een licentie VS-2 (1e klasse). Ouders van jeugdleden 
van Volley Zuid kunnen, als zij wedstrijden willen fluiten, de on line 

spelregeltoets doen en ook in de gelegenheid worden gesteld een licentie te 

halen. 
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8.8. Aanmelden van scheidsrechters bij de NeVoBo 

De NeVoBo hanteert voorts regels voor het aantal scheidsrechters dat door de 

vereniging moet worden aangemeld. In beginsel moet voor elk team dat wordt 
gefloten door een externe scheidsrechter (vanaf promotieklasse) door Volley 

Zuid ook een scheidsrechter worden aangemeld om elders wedstrijden vanaf 

promotieklasse te fluiten. Indien niet aan deze NeVoBo-eis wordt voldaan kan 

het betreffende team niet worden ingeschreven voor de competitie. 

Volley Zuid probeert dit op te lossen door vrijwilligers te werven om deze taak op 

zich te nemen. Indien dit niet voldoende scheidsrechters oplevert, dienen de 

betreffende teams zelf zorg te dragen voor ene scheidsrechter op dat niveau. Dat 
mag door één teamlid (of ander verenigingslid) met deze taak te belasten, maar 

het is ook toegestaan meerdere leden gezamenlijk deze taak te laten vervullen. 

 

8.9  Afschrijvingen scheidsrechters 

Een scheidsrechter dient zich ten aanzien van het afschrijven van wedstrijden 

waarvoor hij of zij door de NeVoBo en/of het Scheidsrechterscoördinaat is 
aangewezen, te houden aan de daarvoor geldende NeVoBo-voorschriften. Is een 

scheidsrechter verhinderd een wedstrijd, die hij via het wedstrijdprogramma 

kreeg toegewezen, te leiden dan dient hij of zij zelf, in overleg met het 

scheidsrechterscoördinaat voor een vervanger te zorgen. 

Boetes, opgelegd door de NeVoBo, voortvloeiende uit aanwijsbare nalatigheid 

van een scheidsrechter, kunnen door het bestuur worden verhaald op de 
betreffende scheidsrechter. 

 

8.10. Alcoholbestuursreglement 

Ten aanzien van de bardiensten geldt, dat de taken en verplichtingen nader 

worden gespecificeerd in een “alcoholbestuursreglement”. 

 

 
8.11.  Aansprakelijkheid 

Indien de vereniging door derden wordt aangesproken voor schade, waarvan kan 

worden aangetoond dat deze door een lid (leden) is veroorzaakt, kan het bestuur 

de schade verhalen op het (de) betreffende lid (leden). Het bedrag van de 

schade wordt door het bestuur bepaald, maar kan nooit meer bedragen dan het 

bedrag waarvoor de vereniging zelf is aangesproken. Ook schade die is 
toegebracht aan eigendommen van de vereniging en waarvan kan worden 

aangetoond dat die door een lid (leden) is veroorzaakt kan door het bestuur op 

het (de) betreffende lid (leden) worden verhaald. 

 

8.12.9 Algemeen 

Prijzen in verenigingsverband behaald, worden eigendom van de vereniging, 

tenzij het bestuur anders bepaalt. Het bestuur is verantwoordelijk voor goederen 
die in bezit zijn van de vereniging. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanwezigheid in de sporthal van een 

volledig gevulde EHBO-kist. Wie doet dit op dit moment? 

 

9  WIJZIGINGEN EN SLOTBEPALINGEN 

 
9.1  Wijziging Huishoudelijk Reglement 
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Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de AV. 

Voor zo'n besluit is een meerderheid van tenminste twee derde van de geldige 

uitgebrachte stemmen vereist. De 

voorgestelde wijzigingen, alsmede de oproep voor de vergadering, dienen 
tenminste veertien dagen voor de vergaderdatum ter kennis van de leden 

worden gebracht. 

 

9.2  Slotbepalingen 

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk 

Reglement, alsmede alle andere reglementen te kennen. Het bestuur draagt er 

zorg voor dat deze documenten via de site beschikbaar zijn. Desgewenst kunnen 
leden op hun verzoek een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement ontvangen of ter inzage krijgen van de secretaris. 

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de Statuten, dit Huishoudelijk 

Reglement of andere reglementen niet voorzien. 

 

Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering van 15 september 2017. 

 

 


