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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
  

  

  

VERENIGINGSKLEDING  

  

Artikel 1: Wedstrijdtenue  

  

Tenzij vanwege bestuur anders wordt voorgeschreven zijn de spelers en speelsters bij 

wedstrijden gekleed in het officiële verenigingsshirt. Dit officiële verenigingstenue is op de 

ledenvergadering van 31 mei 2010 vastgesteld. Het shirt staat afgebeeld in bijlage A.  

  

Daarbij wordt een zwarte korte sportbroek resp. zwarte korfbalrok gedragen, het shirt behoort 

in het broekje/rokje gedragen te worden. De sokken behoren wit te zijn.   

  

Artikel 2: Sponsorkleding  

  

Het bestuur kan de spelers en speelsters van een team verplichten met de naam van een  

sponsor te spelen dan wel tijdens de wedstrijdvoorbereiding gebruik te maken van 

sponsorkleding.  

  

Artikel 3: Leaseshirt  

  

a) DOS WK heeft met ingang van het seizoen 2010-2011 de beschikking over 

wedstrijdshirts, uitgevoerd als hierboven genoemd in artikel 1, waarvan zij de eigenaar 

is en te allen tijde blijft; hierna te noemen “lease shirts”  

b) Alle spelende leden zijn verplicht om gebruik te maken van de regeling als beschreven 

in dit artikel.  

c) Initieel bij aanvang van onderhavige regeling of bij aanvang van een nieuw 

lidmaatschap ontvangt een spelend lid een shirt, zoals hierboven beschreven, in 

bruikleen.   

d) Het shirt kan kosteloos worden omgeruild tegen een andere maat. Degene die het shirt 

namens DOS-WK inneemt beoordeelt of het shirt niet beschadigd is. Bij een 

beschadiging wordt verwezen naar artikel 5 lid b van dit artikel.  

e) De regeling van de leaseshirts is niet bedoeld om een bijdrage te genereren voor de 

algemene middelen van DOS-WK. Overschotten worden aangewend voor het 

uitbereiden van het kledingaanbod of verlagen van de vergoeding.  

f) Voor de deelname aan de leaseshirts zijn de leden maandelijks een vergoeding 

verschuldigd welke gelijktijdig met de contributie zal worden geïnd/berekend. Deze 
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vergoeding kan slechts worden gewijzigd door het bestuur met toestemming van de 

ledenvergadering.    

  

  

Artikel 4: Overige kleding  

  

Het bestuur kan naast het genoemde in artikel 2 en 3 ook overige kledingstukken ter 

beschikking stellen van spelers, trainers, coaches en overige leden.  

  

  

Artikel 5: Uitgifte en inname  

  

a) Bij ontvangst van het in artikel 2, 3 en 4 genoemde wordt er door het lid voor de 

levering getekend; zowel voor de ontvangst op zich als wel voor de goede staat van 

het shirt. De ontvangstbevestiging is in tweevoud; een voor het lid en één voor DOS- 

WK.  

b) Bij verlies of beschadiging van het in artikel 2, 3 en 4 genoemde is het lid 

aansprakelijk en zal aan DOS-WK de vervangingswaarde vergoeden.  

c) De vervangingswaarde wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld  

d) Bij beëindiging van het lidmaatschap, met inachtneming van hierover gemelde in de 

statuten, houdt het lidmaatschap eerst op zodra alle door de vereniging verstrekte 

kleding is ingeleverd zoals in lid b beschreven. Zolang de kleding niet is ingeleverd 

loopt de contributieverplichting onbeperkt door.   

e) Indien het in artikel 2, 3 en 4 genoemde wordt ingeleverd bij het beëindigen van het 

lidmaatschap ontvangt het scheidend lid een bewijs van inname. Enkel dit bewijs is 

een vrijwaring voor het lid tegen het gestelde in lid d.   

f) Uitgifte en inname geschied door één of meerdere door het bestuur gemachtigde leden. 

Deze leden zullen  kenbaar gemaakt worden in het verenigingsorgaan.  

  

Artikel 6: Verzoek tot inlevering  

  

De kleding, als beschreven in artikel 2, 3 en 4 bedoeld zal op de eerste vordering van het 

bestuur ter beschikking van het bestuur worden gesteld.  

  

  

FINANCIĒN  

  

Artikel 7: Contributie  

  

De leden van de vereniging zijn een door de ledenvergadering vastgestelde contributie 

verschuldigd.  

  

Artikel 8: Brengschuld  

  



  

Huishoudelijk reglement DOS-WK vastgesteld op 31 mei 2010  

Voor wat betreft deze contributie is sprake van een brengschuld.  

  

Artikel 9: Incasso  

  

De contributie wordt geïncasseerd middels een bankincasso waarvoor het lid een machtiging 

heeft afgegeven aan het bestuur.  

  

Artikel 10: Strafzaken  

  

Boetes en kosten van strafzaken die door derden bij de vereniging in rekening worden 

gebracht of die de vereniging noodzakelijkerwijs moet maken worden verhaald op degene 

door wiens toedoen de boete of kosten zijn ontstaan. Zolang deze boetes of kosten niet zijn 

voldaan kan het lidmaatschap niet worden beëindigd.   

  

Artikel 11: Schade  

  

Schade die door een lid wordt veroorzaakt kan, indien een door de vereniging afgesloten 

verzekering daarin niet voorziet, door het bestuur op het lid worden verhaald.  

  

Artikel 12: Reiskosten  

  

Reiskosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden, voor officiële K.N.K.V. 

competitiewedstrijden en door het bestuur aangenomen overige wedstrijden, zullen worden 

vergoed met 13 cent per kilometer. Dit alleen wanneer tenminste 3 spelers of speelsters in de 

desbetreffende auto kunnen meerijden.   

  

  

CLUBORGAAN  

  

Artikel 13: Cluborgaan  

  

Alle leden ontvangen het door de vereniging uitgegeven cluborgaan. Het bestuur kan besluiten 

om het cluborgaan ook aan overige belangstellenden toe te sturen.  

  

  

KANTINE  

  

Artikel 14: Openingstijden  

  

a) De kantine van de vereniging is gedurende de veldcompetitie minimaal een half uur 

voor aanvang van de eerste trainingen en wedstrijden geopend tot resp. ’s avonds 

23.00 uur, zaterdags en zondags tot maximaal 2 uur na de laatste wedstrijd.  

b) Overige gevallen in overleg met de kantinecommissie.  

c) De vergunning afgegeven door de gemeente is te allen tijde bepalend.   
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SCHORSINGEN  

  

Artikel 15: Wangedrag  

  

Het bestuur is gerechtigd bij wangedrag een speler of speelster voor één of meerdere 

wedstrijden te schorsen.  

  

Onder wangedrag wordt mede verstaan, het zonder geldige reden te laat afschrijven voor of 

wegblijven van een te spelen wedstrijd.  

  

BESTUUR  

 

Artikel 16: Belet- en ontstentenisregeling 

 

Met ingang van 1-7-2021 is het wettelijk verplicht om bij de eerste volgende statutenwijziging 

een regeling op te nemen voor het geval alle bestuursleden door belet (tijdelijk niet 

beschikbaar) of ontsteltenis (bestuurder is geen bestuurder meer) hun taken niet kunnen 

uitvoeren.  

 

Tot het moment dat dit in de statuten is opgenomen, is dit artikel van kracht. 

 

Conform statuten Artikel 18.2 dient het bestuur uit minimaal 5 personen te bestaan. Het 

bestuur is conform statuten Artikel 16.2 bevoegd bij aftreden van bestuursleden een vervanger 

aan te stellen tot de eerstvolgende ledenvergadering. Indien dit niet lukt dient men een 

ledenvergadering uit te schrijven. 

 

Wanneer er door belet of ontsteltenis geen bestuursleden zijn om een vergadering uit te 

schrijven, wordt deze uitgeschreven door de kascommissie. 

 

Artikel 17: Handelingsruimte rechtshandelingen en investeringen 

 

Conform statuten Artikel 18.5 lid I heeft het bestuur goedkeuring van de ledenvergadering 

nodig voor rechtshandelingen en investeringen. Tenzij er door de ledenvergadering afspraken 

zijn gemaakt over het belang en de waarde waarbinnen het bestuur volmacht krijgt.  

 

Dit artikel beschrijft de handelingsruimte van het bestuur in het geval van onvoorziene, 

noodzakelijke en urgente investeringen en rechtshandelingen.  
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Het bestuur heeft volmacht voor investeringen en rechtshandelingen wanneer deze: 

• onderdeel zijn van de dagelijkse gang van zaken / lopende begroting of 

• onderdeel zijn van een reserve of voorziening op de balans 

of anders 

• niet kunnen wachten tot een volgende ledenvergadering en 

• een waarde hebben die de 15% van het laatst door de leden goedgekeurde Totale Eigen 

Vermogen van de vereniging niet overstijgt 

 

Het bestuur dient tijdens de eerstvolgende ledenvergadering verantwoording af te leggen over 

het belang en de urgentie van de investeringen en rechtshandelingen. 

 

Artikel 18: Tegenstrijdig belang 

 

Bij het besturen van de vereniging kan er sprake zijn van situaties waarbij bestuursleden naast 

het verenigingsbelang ook een privé of zakelijk belang hebben bij de uitkomst van een besluit. 

In het kader van goed sportbestuur en bestuurlijke aansprakelijkheid geldt het volgende: 

 

a) Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige 

bestuursleden zodra het zich voordoet en zo mogelijk bij de aanstelling op de 

ledenvergadering 

b) Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang. 

c) Als een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt in ieder geval aangemerkt: 

a. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de 

vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder 

anderzijds 

b. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder 

d) Tegenstrijdig belang wordt vastgelegd in notulen alsmede de vermelding hoe het 

bestuur hiermee is omgegaan. 

e) Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en 

besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig 

belang. 

f) Als er door tegenstrijdig belang geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden 

dan dient het besluit voorgelegd te worden aan de ledenvergadering 

g) Indien een bestuurslid, het bestuur of de ledenvergadering niet, onjuist of onvoldoende 

informeert over tegenstrijdig belang, kan het bestuurslid door hen daarvoor 

aansprakelijk worden gesteld 

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 23 juni 2021.  
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BIJLAGE A: Verenigingsshirt   

  

  

  
  

De voorkant en de achterkant van het shirt zijn beide voorzien van het DOS-WK logo, het 

shirt beschikt over een V-hals en de print op het shirt representeert de linker kan van ons logo 

(aan de linker zijde in spiegelbeeld)  

  


