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Huishoudelijk reglement M.S.V.V. Fyrfad 

 

1 Rechten van de leden 

 

1.1 Leden zijn zij, die behoren tot: 

1.1.1 Speelgerechtigde competitieleden. 

1.1.1.1 Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen jaarleden en halfjaar leden. 

1.1.1.1.1 Jaarleden zijn zij die het hele verenigingsjaar lid zijn. 

1.1.1.1.2 Halfjaar leden zijn zij die ofwel lid zijn van september tot en met 

januari dan wel van februari tot en met augustus. 

1.1.1.2 Buitengewone leden. 

1.1.2 Niet-speelgerechtigde competitieleden. 

1.1.2.1 Ereleden. 

1.1.2.2 Buitengewone leden. 

1.1.2.3 Oud leden 

1.1.2.3.1 Betalende oud leden 

1.1.2.3.2 Niet betalende oud leden 

1.1.2.4 Meetrainende leden 

1.1.3 Oud leden als genoemd in de statuten artikel 5.6 

1.1.3.1 Betalende oud leden betalen een door de ALV vastgesteld bedrag per 

verenigingsjaar. 

 

1.2 De rechten van gewone speelgerechtigde competitieleden: 

1.2.1 Het deelnemen aan de door de NeVoBo georganiseerde wedstrijden; 

1.2.2 Het bijwonen van de algemene vergadering, daar het woord te voeren en voor-

stellen doen; 

1.2.3 Het stem- en kiesrecht, zowel actief als passief; 

1.2.4 Het ontvangen van verenigingspublicaties; 

1.2.5 Het ontvangen van volleybalinstructie; 

1.2.6 Het deelnemen aan door  de vereniging georganiseerde activiteiten; 

1.2.7 Het vertegenwoordigen bij manifestaties waarbij een studentenkaart vereist is; 

1.2.8 Het solliciteren voor een bestuursfunctie; 

1.2.9 Het solliciteren om zitting te mogen nemen in een commissie. 
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1.3 De gewone niet-speelgerechtigde leden hebben dezelfde rechten als de gewone 

speelgerechtigde competitieleden met uitzondering van het in artikel 1.2.1 genoemde. 

 

1.4 De buitengewone speelgerechtigde competitieleden hebben dezelfde rechten als gewone 

speelgerechtigde competitieleden met uitzondering van het in artikel 1.2.7 genoemde. 

 

1.5 De buitengewone niet-speelgerechtigde leden hebben dezelfde rechten als gewone 

speelgerechtigde competitieleden met uitzondering van het in artikel 1.2.1 en 1.2.7 

genoemde. 

 

1.6 Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone speelgerechtigde competitieleden met 

uitzondering van het in artikel 1.2.1, 5, 7, 8 en 9 genoemde. 

 

1.7 Oud leden van de eerste categorie hebben dezelfde rechten als gewone speelgerechtigde 

competitieleden met uitzondering van 1.2.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 

 

1.8 Oud leden van de tweede categorie hebben dezelfde rechten als gewone 

speelgerechtigde competitieleden met uitzondering van 1.2.1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. 

 

1.9 Oud leden van de derde categorie hebben dezelfde rechten als gewone speelgerechtigde 

competitieleden met uitzondering van 1.2.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 

 

1.10 Meetrainende leden hebben dezelfde rechten als gewone speelgerechtigde 

competitieleden met uitzondering van het in artikel 1.2.1 genoemde. Alleen nieuwe 

leden kunnen meetrainend lid worden. Men kan maximaal 1 jaar meetrainend lid 

blijven. Tijdens dat jaar dient het meetrainend lid een toegevoegde waarde te hebben 

voor het team waarbij hij meetraint. Het bestuur beslist over deze toegevoegde waarde. 

 

1.11 Donateurs hebben dezelfde rechten als gewone speelgerechtigde 

competitieleden met uitzondering van 1.2.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9. 
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1.12 Elk lid heeft het recht lid te blijven van Fyrfad als hij om een bepaalde reden, 

anders dan door een blessure, een seizoen niet kan volleyballen en voldoet aan de 

volgende voorwaarden: 

1.12.1 Het lid moet wel willen volleyballen, maar het om een bepaalde reden niet 

kunnen. 

1.12.2 Het lid moet minstens een jaar actief bij Fyrfad hebben gevolleybald. 

1.12.3 Het lid moet actief zijn of worden binnen Fyrfad, waaronder uitsluitend wordt 

verstaan: 

1.12.3.1 Het plaatsnemen in een commissie 

1.12.3.2 Het geven van trainingen 

1.12.3.3 Het op zich nemen van scheidsrechterstaken in de NeVoBo competitie 

1.12.4 De contributie is gelijk aan die voor gewone speelgerechtigde leden. 

1.12.5 Een lid kan in totaal maximaal twee jaar niet-volleyballend lid zijn. 

1.12.6 Elk jaar wordt bekeken of het lid nog voldoet aan de in dit artikel genoemde 

voorwaarden. 

1.12.7 Het bestuur bepaalt of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en kan op deze 

voorwaarden uitzonderingen maken indien zij dit het belang van de vereniging 

acht. 

1.12.8 Een lid dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft dezelfde rechten als de 

gewone speelgerechtigde competitieleden met uitzondering van artikel 1.2.1 en 

artikel 1.2.8. 

 

1.13 Ieder lid van de vereniging kan een erelid voordragen. De algemene leden ver-

gadering beslist omtrent de toekenning van het erelidmaatschap. 

 

1.14 Ieder lid heeft binnen een week na hiertoe strekkend verzoek aan de secretaris 

het recht op inzage van de bedoelde administratie. 

 

1.15 Alle leden kunnen desgewenst bij alle leden van het bestuur een exemplaar van 

de statuten en van dit reglement inzien. 

 

1.16 Na beëindiging van de studie aan, het in de statuten genoemde artikel 4, hoge 

school of universiteit, mag een lid maximaal 5 jaar lid blijven, tenzij het zittende bestuur 

anders beslist. 
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1.17 Elk lid heeft het recht om uiterlijk één week na bekendmaking van de teams zich 

alsnog af te melden wanneer hij het niet eens is met de teamindeling, mits hij aanwezig 

is geweest tijdens alle toegewezen instuiftrainingen. Met uitzondering van zij die zich 

onder opgaaf van redenen hebben afgemeld bij het bestuur.  

1.17.1 De opzegging van het lidmaatschap dien schriftelijk te geschieden bij het bestuur 

onder opgaaf van redenen, waarna het bestuur een beslissing neemt. 

 

1.18 Vanaf volleybalseizoen 2013-2014 hanteert MSVV Fyrfad een maximum van 

14 spelers per team. Wanneer er meer gegadigden zijn voor een team, zal eerst gekeken 

worden of het mogelijk is spelers te verplaatsen naar een ander team waarin het niveau 

van de speler tot zijn recht komt. Indien er nog steeds meer spelers zijn dan de 

maximum capaciteit van het desbetreffende team zal er een wachtlijst komen. 

1.18.1 De volgorde van plaatsing in een team en achtereenvolgens op de wachtlijst 

verloopt als volgt: 

1. Spelers die hun lidmaatschap automatisch verlengd hebben. 

2. Spelers die opnieuw een lidmaatschap nemen, maar in voorheen lid zijn 

geweest van Fyrfad. 

3. Mensen die al een jaar op de wachtlijst staan. 

4. Moment van inschrijving van nieuwe spelers. 

1.18.2 Wanneer een speler 2 achtereenvolgende training afwezig is zonder afmelding, 

wordt deze benaderd of hij nog lid wil blijven. Hierna zijn er 2 scenario’s: 

1.18.2.1 De speler wil lid blijven, dit bewijst hij door voortaan aanwezig te zijn 

bij trainingen en wedstrijden. Mocht de speler opnieuw 2 achtereenvolgende 

trainingen afwezig zijn zonder afmelding, dan wordt een speler bovenaan de 

wachtlijst opgeroepen om de plek in te nemen. 

1.18.2.2 De speler wil geen lid meer blijven; een speler bovenaan de wachtlijst 

wordt opgeroepen om deel te nemen in het team. 

 

2 De plichten van de leden 

 

2.1 Op het aanmeldingsformulier, om lid te worden, dient te worden vermeld: naam, 

voornamen, woonplaats, adres, telefoonnummer, geboortedatum, studentnummer,  e-

mail adres, rekeningnummer en adres. 
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2.2 Elk lid is verplicht tot aanschaffing van 'een geldige sportkaart'. 

2.2.1 Onder 'een geldige sportkaart' wordt verstaan: een sportkaart, gekocht tegen de 

volle, door UM-sport vast te stellen prijs, die het gehele academische jaar geldig 

is. 

2.2.2 Elk lid dat op 1 november nog geen geldige sportkaart heeft, zal worden ge-

schorst voor alle Fyrfad-activiteiten, totdat hij wel een geldige sportkaart kan 

tonen.  

2.2.3 Heeft een lid op 1 december nog altijd geen geldige sportkaart, dan wordt het 

lidmaatschap ontbonden: Heeft een lid op 1 december nog altijd geen geldige 

sportkaart is het lid hoofdelijk aansprakelijk voor de boete die Fyrfad daardoor 

ontvangt en moet het lid alsnog een geldige sportkaart aanschaffen.  

2.2.3.1 De contributie en de eventuele NeBoVo-contributie blijft verschuldigd.   

2.2.4  In die gevallen waarin dit artikel niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

2.3 De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris door te geven. 

 

2.4 De leden zijn verplicht 1 pasfoto in te leveren bij aanmelding bij M.S.V.V. Fyrfad. 

 

2.5 De leden zijn verplicht de contributie voor een door het bestuur vast te stellen datum te 

voldoen door middel van een machtiging, met uitzondering van de zittende 

bestuursleden. Deze zijn voor het jaar waarin zij actief zijn als bestuurslid gevrijwaard 

van contributieverplichtingen. 

2.5.1 Deze machtiging is doorlopend. Na ondertekening hiervan zal, tot wederop-

zegging, jaarlijks het op de algemene ledenvergadering goedgekeurde bedrag aan 

contributie van de rekening van het lid worden afgeschreven. 

2.6 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het zaalreglement en aan de schriftelijk 

of mondelinge aanwijzingen van de zaalexploitant. 

 

2.7 Leden zijn verplicht een bijdrage te leveren aan de vereniging in de vorm van een 

bijdrage in tijd. Veranderingen aan bijdragen in tijd moeten op de ALV in mei/juni 

worden vastgesteld. 
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2.7.1 Onder een ‘bijdrage in tijd’ wordt verstaan: elke activiteit die bijdraagt aan de 

organisatie van Fyrfad of externe activteiten ten gunste van Fyrfad buiten de al 

verplicht gestelde in het HR om. 

2.7.1.1 Het bestuur is er verantwoordelijk voor om een officiële lijst met activiteiten 

aan het begin van het academisch jaar te publiceren. 

2.7.1.2 Bij niet opgenomen activiteiten op deze lijst beslist het bestuur over de 

geldigheid van de activiteit. 

2.7.2 Indien het lid niet heeft voldaan aan zijn/haar bijdrage in tijd, wordt deze omgezet 

naar een verplichte jaarlijkse bijdrage in geld van €15,- 

2.7.3 Leden kunnen bij het bestuur schriftelijk dispensatie voor de bijdrage in tijd 

aanvragen, mits ze voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 

2.7.3.1 Het lid heeft minder dan drie keer een uitnodiging gehad om mee te helpen aan 

een aan het begin van het jaar gekozen activiteit. 

2.7.3.2  Het lid heeft meer dan drie keer gereageerd op een uitnodiging maar is in 

geen van deze gevallen ingezet. 

2.7.3.3 Het lid is minder dan 3 maanden aanwezig geweest op de trainingen 

2.7.3.4 Het lid is 3 of meer jaar actief geweest in werkgroepen of commissies 

2.7.3.5 Het lid verkeert in uitzonderlijke omstandigheden in welk geval de laatste 

zeggenschap bij het bestuur ligt. 

2.7.4 In gevallen waarin dit artikel niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

3 Plichten van het team 

 

3.1 Zorg te dragen voor de ballen: 

3.1.1 Dat er niet tegen de ballen geschopt wordt; 

3.1.2 Dat de ballen worden opgeruimd; 

3.1.3 Dat er zes ballen in een tas zitten; 

3.1.4 Voor het oppompen van de ballen is men verplicht het ventieltje van de pomp te 

bevochtigen. 

 

3.2 De scheidsrechtersverplichting na te komen: 

3.2.1 Het leveren van 3 scheidsrechters per jaar, dit geldt uitsluitend voor de weekend 

teams; 
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3.2.2 Het gehele team is verplicht deel te nemen aan een door Fyrfad aangeboden 

jaarlijkse scheidsrechterscursus, dit geldt uitsluitend voor de week teams; 

3.2.3 Het leveren van een scheidsrechter en tellers voor de aangewezen wedstrijd. 

Elk lid machtigt de vereniging aan het begin van het verenigingsjaar een 

boete ter hoogte van 45 (vijfenveertig) euro af te schrijven van zijn rekening 

wanneer hij/zij de scheidsrechter-, teller- of vlagverplichting niet nakomt. 

Voor scheidsrechters in de weekendcompetitie zal dit een bedrag te hoogte 

van 50 (vijftig) euro zijn omdat de NeVoBo boete daar 50 (vijftig) euro voor 

bedraagt. 

3.2.3.1 10 (tien) euro van de boete zal dienen als vergoeding voor de vervangende 

scheidsrechter/teller, de rest wordt gereserveerd voor de vrijwilligersbijdrage. 

3.2.4 De aangewezen scheidsrechter/teller zal eerst zelf naar vervanging dienen te 

zoeken. 

3.2.4.1 Wordt er geen vervangende scheidsrechter/teller geleverd, treedt de aan het 

begin van het seizoen getekende machtiging in werking en gaat de boete naar 

de vervangende scheidsrechter/teller. 

3.2.4.2 Als de aangewezen scheidsrechter/teller voordat de aangewezen wedstrijd 

heeft plaatsgevonden, zijn lidmaatschap bij Fyrfad opzegt, dan is het de 

verantwoordelijkheid van het gehele team waartoe de aangewezen 

scheidsrechter/teller behoorde, om een vervanging te zoeken. 

3.2.4.2.1 Als het in 3.2.4.2 genoemde team verzuimt heeft om vervanging te 

zoeken, dan zal bij ieder individu binnen dit team de, volgens 

3.2.4.2.1.1 berekende boete, van zijn/haar rekening afgeschreven 

worden. 

3.2.4.2.1.1 De individuele boete, genoemd in artikel 3.2.4.2.1, bedraagt de 

hoogte van de boete, genoemd in artikel 3.2.3, gedeeld door het 

aantal teamleden waaruit het betreffende team, bepaald volgens 

artikel 3.2.4.2, bestaat. 

3.2.5 In het geval van een verzette wedstrijd is het de verantwoordelijkheid van het 

spelende team om de scheidsrechter/teller op de hoogte te stellen. Gebeurt dit 

niet, is het de verantwoordelijkheid van het team om de scheidsrechter/teller te 

vervangen en zelf de boete te betalen, volgens 3.2.4.2.1 
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  3.2.5.1 In het geval dat de scheidsrechter/teller wel op de hoogte is gesteld 

  van een verzette wedstrijd maar niet aanwezig is, zal artikel 3.2.3 in werking 

  treden voor de betreffende scheidsrechter/teller. 

 

3.3 De zaal moet netjes achtergelaten worden. 

 

3.4 Er moet afgemeld worden voor de training door elk teamlid bij de trainer. 

 

3.5 Bij de wedstrijden is het verplicht om het wedstrijdshirt en eventueel verstrekt broekje 

van M.S.V.V. Fyrfad te dragen.  

3.5.1 Het team is verplicht zorgvuldig met de wedstrijdkleding om te gaan: 

3.5.1.1 De wedstrijdkleding wordt alleen tijdens de wedstrijden gedragen. 

3.5.1.1.1 Enkel in overleg met het bestuur, mag de wedstrijdkleding ook tijdens 

externe toernooien worden gedragen. 

3.5.1.2 De wedstrijdkleding worden steeds gezamenlijk gewassen, inclusief de 

kleding waar niet in is gespeeld. 

3.5.2 Indien het team zich niet houdt aan de in de vorige leden opgesomde 

verplichtingen en blijkt dat hierdoor de wedstrijdkleding meer is beschadigd dan 

de wedstrijdkleding van andere teams eveneens bij het verliezen van shirts en/of 

broekjes, dan zal de schade op het team verhaald worden.  

3.5.2.1 Het bestuur bepaalt wanneer er sprake is van onzorgvuldig gebruik en 

beschadiging en in welke gevallen de schade verhaald zal worden. 

 

3.6 Het Fyrfad logo is vrij te gebruiken voor verenigingskleding wanneer het wordt 

gerelateerd aan persoonsnamen en/of teamnamen. Indien het gaat om een combinatie 

van het Fyrfad logo met andere tekst en/of afbeeldingen, dient dit overlegt te worden 

met het bestuur. 

3.6.1 Indien het Fyrfad logo wordt gebruikt in social media dient dit eveneens met het 

bestuur overlegd te worden. 

 

3.7 Er moet per team een aanvoeder aangewezen worden, die verantwoordelijk is voor de 

volleybaltechnische zaken binnen het team. 
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3.8 Wanneer een wedstrijd verzet moet worden moet de aanvoerder van het desbetref-fende 

team dit doorgeven aan de week- of weekendcoördinator.  

  
3.9 Ieder team zal eenmaal per jaar gezamenlijk met een nader door het bestuur en /of 

activiteitencommissie te bepalen ander team een teamactiviteit organiseren. 

3.9.1 Deze activiteit dient plaats te vinden op een dinsdagavond eens in de twee weken 

3.9.1.1 Het bestuur en /of activiteitencommissie bepaalt op welke datum een team een 

activiteit dient te organiseren 

3.9.1.2 In overleg met het bestuur kan in uiterste noodzaak van deze datum afgeweken 

worden.  

3.9.2 De teamactiviteit dient plaats te vinden tussen ongeveer 19.00 en 22.00 uur en te 

eindigen in Café de Joie alwaar de borrel plaats zal vinden.  

Het bestuur zal ter promotie de activiteit in de fyrmail en op de site vermelden. 

3.9.2.1 Het team wordt zelf geacht verder benodigde promotie te verrichten. M.S.V.V. 

Fyrfad stelt hier geen extra budget voor beschikbaar.  

 

3.10 Aan weekendteams worden vanuit de NeVoBo meer verplichte taken opgelegd 

dan aan weekteams. Het is belangrijk dat er genoeg vrijwilligers worden geleverd voor 

deze verplichte taken. Daarnaast zijn de hoog-spelende teams de motor van Fyrfad als 

volleybalvereniging. 

3.10.1 Elk weekendteam, indien het niveau van volleybal dit toelaat, dient minimaal 7 

vrijwilligers te leveren in de vorm van scheidsrechters of trainers; hiervan dienen 

er minimaal 3 scheidsrechters (VS2 of VS3 van NeVoBo) te zijn. Uiteraard wordt 

dit gezien als invulling van Fyrfad’s vrijwilligersbijdrage. 

3.10.2 Uitgezonderd voor deze verplichting zijn bestuursleden van het lopende 

volleybalseizoen 

 

4 Algemene ledenvergadering 

 

4.1 Op de algemene ledenvergadering worden zaken betreffende de vereniging besproken. 

De algemene ledenvergadering kan besluiten nemen die bindend zijn voor bestuur en 

leden. 
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4.2 De leden hebben er het recht toe, een week voor de aanvang van de algemene 

ledenvergadering punten toe te voegen aan de agenda. Ze maken dit schriftelijk bekend 

aan de secretaris. Deze draagt er zorg voor dat de leden kennis kunnen nemen van de 

toegevoegde agendapunten voor de aanvang van de algemene ledenvergadering. 

 

4.3 De voorzitter van de algemene ledenvergadering is belast met het handhaven van de 

orde in de vergadering. 

 

4.4 De voorzitter van de vergadering heeft het recht de vergadering voor onbepaalde tijd te 

schorsen. 

 

4.5 Alle op de agenda van de algemene ledenvergadering voorkomende punten worden in 

de vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens ieder 

mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel behandeld. 

 

4.6 De voorzitter van de algemene ledenvergadering heeft altijd het recht de spreektijd van 

een persoon dan wel de spreektijd over een onderwerp in te korten. 

 

4.7 Stemmingen geschieden door middel van handopsteken, tenzij het bestuur of tenminste 

1 stemgerechtigd lid om schriftelijke stemming verzoeken. Stemmingen over personen 

zijn altijd schriftelijk. 

 

4.8 Elk lid is gerechtigd een ander lid te machtigen om voor hem te stemmen op de al-

gemene ledenvergadering indien hijzelf verhinderd is. 

4.8.1 Elk lid, aanwezig op de Algemene Ledenvergadering, kan maximaal vier 

machtigingen inleveren. 

 

4.9 Een stembriefje heeft geen waarde als: 

4.9.1 Het niet ondertekend is; 

4.9.2 Het geen duidelijke naamsopgave draagt van de kandida(a)t(en), waarbij bij- en 

toename nooit als duidelijke naamsopgave gelden; 

4.9.3 Het meer namen bevat dan is toegestaan. 
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4.10 Er zijn de volgende stemmogelijkheden: ‘voor’, ‘tegen’ en ‘onthouding’; In de 

eerste stemronde beslist een vereiste meerderheid van de aanwezige leden, dat wil 

zeggen dat dit minimaal 51% van het aantal aanwezige leden betreft. 

 

4.11 Indien deze niet bereikt wordt, dan volgt een tweede stemronde, waarin de 

meerderheid in ‘voor’ en ‘tegen’ beslist. 

4.12 Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde 

leden stemming, dan wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn aangenomen. 

 

4.13 In geval van staking der stemming wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.  

 

5 Bestuurswisseling 

 

5.1 Vervallen 

 

5.2 Vervallen 

 

5.3 Vervallen 

 

5.4 Tenminste 3 maanden voor de jaarvergadering brengt de secretaris de leden op de 

hoogte van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur. 

 

5.5  Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient uiterlijk anderhalve maand voor de 

jaarvergadering te geschieden, door middel van inlevering bij de secretaris van een 

daartoe schriftelijke verklaring. 

 

5.6 Het bestuur installeert tenminste drie maanden voor de jaarvergadering een sollicitatie 

commissie, zoals genoemd in de statuten artikel 13.1, die het bestuur een bindende 

voordracht doet wie er in het nieuwe bestuur plaats dienen te nemen. 

 

5.7 De sollicitatie commissie streeft ernaar een bestuur voor te dragen. Indien dit niet 

mogelijk blijkt streeft de sollicitatiecommissie ernaar een bestuur voor te dragen dat 

bestaat uit een oneven aantal personen. 
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5.8 De sollicitatiecommissie dient te bestaan uit een oneven aantal personen, te weten: 

5.8.1 Tenminste twee aftredende, niet herkiesbare bestuursleden; en 

5.8.2 Tenminste een lid, niet-bestuurslid dat zich niet verkiesbaar tot bestuurslid stelt. 

 

5.9 Tijdens de jaarvergadering dient de sollicitatiecommissie inzicht te verschaffen in de 

door haar gevolgde werkwijze, en de door haar gehanteerde beoordelingscriteria kenbaar 

te maken. 

 

5.10 Een in artikel 3.4.1 bedoeld lid van de commissie vervaardigt hiertoe een 

beknopt verslag van de gevolgde procedure. 

 

5.11 Het bestuur maakt tenminste twee weken voor de jaarvergadering aan de leden 

haar voordracht bekend. 

 

5.12 Leden kunnen tot twee weken na bekendmaking van het nieuwe bestuur een 

tegenvoordracht bij de secretaris indienen, indien gesteund door ten minste 24 andere 

leden. 

 

5.13 Elke voordracht dient steeds een compleet bestuur te bevatten, en behalve in het 

geval van absoluut onvoldoende belangstelling onder de leden voor een functie in het 

bestuur, in overeenstemming te zijn met de volgende bepaling: 

5.13.1 Leden mogen bij voorkeur niet langer dan drie bestuursjaren zitting hebben in het 

bestuur; 

5.13.2 Elk bestuursjaar dient het bestuur tenminste voor de helft, naar beneden afgerond 

op een heel persoon uit leden te bestaan, die het voorgaande bestuursjaar niet in 

het bestuur hebben gezeten. 

5.13.3 Een bestuursjaar loopt van medio april tot medio april het jaar daarna. 

 

5.14 Over de voordracht van het bestuur en over eventuele tegen voordrachten, wordt 

op de jaarvergadering bij meerderheid van stemmen beslist. 
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5.15 Er wordt gestemd over het bestuur, als dit bestuur niet aangenomen wordt zal er 

voor de verschillende functies gestemd worden middels stembriefjes. 

 

5.16 Wijziging van een voordracht tijdens de jaarvergadering is niet toegestaan. 

 

5.17 De op voorgeschreven wijze tot verenigingsbestuur benoemde is verplicht het 

bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter ten allen tijde als zodanig aftreden. 

 

6 Werkwijze bestuur 

 

6.1 Vervallen 

 

6.2 Vervallen 

 

6.3 Vervallen 

 

6.4 Het bestuur bestaat uit het genoemde in de statuten artikel 11.1 

 

6.5 De voorzitter is in ieder geval belast met: 

6.5.1 De algemene leiding van de vereniging; 

6.5.2 De coördinatie van de werkzaamheden van de medebestuursleden. 

 

6.6 De secretaris is in ieder geval belast met: 

6.6.1 Het notuleren van de vergaderingen; 

6.6.2 Het voeren van correspondentie; 

6.6.3 Het tijdig bekend maken van een algemene ledenvergadering aan de leden; 

6.6.4 Het bijhouden van het archief. 

 

6.7 De penningmeester is in ieder geval belast met: 

6.7.1 Het beheer van de gelden van de vereniging; 

6.7.2 Het bijhouden van een staat van inkomsten en uitgave, zodanig dat controle dan 

wel verantwoording mogelijk is. 
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6.8 Bij ontstentenis van een bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door 

een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. 

 

6.9 De vergadering van het bestuur wordt zo dikwijls gehouden als de voorzitter of 

tenminste drie bestuursleden dit wensen. 

 

6.10 Alleen bestuursleden zijn bevoegd tot het bijwonen van bestuursvergaderingen, 

tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van hun stem. 

6.10.1 Uitzondering op deze regel is het kandidaatsbestuur in hun stageperiode. Ze 

mogen tijden de vergaderingen het woord voeren, maar hebben geen stemrecht. 

 

6.11 Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der aanwezige 

bestuursleden stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. In het geval 

dat een of meer bestuursleden zulks wensen, wordt tot stemming overgegaan. 

 

6.12 Stemming geschiedt mondeling, tenzij een meerderheid van het bestuur voor een 

andere wijze oppert. Ieder bestuurslid heeft een stem, en het stemrecht mag niet door 

een derde gemachtigde worden uitgeoefend. 

 

6.13 Bij staking der stemming wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 

 

7 Taken en bevoegdheden van het bestuur 

 

7.1 Het bestuur heeft tot taak: 

7.1.1 Het uitvoeren van de werkzaamheden die voor een goed functioneren van de 

vereniging vereist zijn; 

7.1.2 Het uitvoeren van de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten. 

7.1.3 Het kiezen van een vice-voorzitter uit het bestuur, de vice-voorzitter  moet 

bekend worden gemaakt op de eerste algemene ledenvergadering. 

 

7.2 De bevoegdheden van het bestuur zijn: 

7.2.1 Het beleggen van algemene ledenvergaderingen; 

7.2.2 Het afkondigen van ordemaatregelen; 
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7.2.3 Het nemen van maatregelen tegen leden, indien hun gedrag hiertoe aanleiding 

geeft. 

 

7.3 Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te 

houden van: 

7.3.1 Namen en adressen van alle leden van de vereniging; 

7.3.2 Presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en 

bestuursvergaderingen. De notulen van de algemene ledenvergaderingen  dienen 

binnen twee weken bij de leden te zijn; 

7.3.3 De bezittingen en schulden van de vereniging. 

 

7.4 Voor de halfjaarvergadering stelt het bestuur een sociaal halfjaarverslag op en een 

financieel verslag, vergezeld van een verslag van de kascontrole commissie. Beide 

verslagen worden gepubliceerd aan de leden die de ALV bezoeken. 

 

7.5 Het bestuur is bevoegd de schade die aan de vereniging of aan een of meer hare 

bezittingen is toegebracht te verhalen op die leden die ter zake van die schade verwijt 

gemaakt kan worden. 

 

7.6 Het bestuur dient er op toe te zien dat M.S.V.V. Fyrfad geassocieerd wordt met de kleur 

‘rood’. 

 

8 Financiën 

 

8.1 Uiterlijk op de laatste te houden algemene ledenvergadering voor het einde van het 

lopende verenigingsjaar worden de volgende bedragen en regelingen voor het 

opvolgende verenigingsjaar vastgesteld: 

8.1.1 De hoogte van de verenigingscontributie voor leden; 

8.1.2 De minimumbijdrage van donateurs; 

8.1.3 De tijdstippen waarna welk bedrag wordt afgeschreven; 

8.1.4 De bijdrage van ereleden. 

8.1.5 De bijdrage van betalende oudleden. 
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8.2 Pas als leden voldaan hebben aan schulden en/of verplichtingen jegens M.S.V.V. Fyrfad 

kunnen zij het lidmaatschap opzeggen. 

 

8.3 Alle verschuldigde bedragen van of aan hetzij het bestuur, M.S.V.V. Fyrfad of de leden 

dienen binnen een maand, gerekend vanaf de factuurdatum, voldaan te zijn. 

 

8.4 Indien een lid van de vereniging acties pleegt of nalaat, die NeVoBo-boetes of andere 

kosten ten gevolgen hebben die M.S.V.V. Fyrfad ten laste gelegd worden, kan het 

bestuur deze op de persoon verhalen. De boetes worden bepaald op de laatste algemene 

ledenvergadering. 

 

8.5 Alle declaraties moeten binnen 30 dagen na het eindigen van de activiteit worden 

ingeleverd bij de penningmeester. Gebeurt dit later dan wordt het geld niet terugbetaald. 

 

9 Technische Commissies 

 

9.1 De vereniging kent een commissie die uitvoering  geeft aan het technische beleid van de 

vereniging. Deze commissie heet ‘Technische Commissie’. 

 

9.2 De rechten en plichten van de Technische Commissie tegenover het bestuur en de 

algemene ledenvergadering en de rechten en plichten van de algemene ledenvergadering 

en het bestuur tegenover de Technische Commissie worden vastgelegd in een technisch 

beleid. 

 

9.3 De Technische commissie heeft in ieder geval de volgende taken: 

9.3.1 Het waarborgen van de kwaliteit van de trainers en scheidsrechters; 

9.3.2 Er voor zorg dragen dat het technisch beleid wordt opgevolgd; 

9.3.3 Het verzorgen van de materialen; 

9.3.4 Als mentor optreden van de teams. 

 

10 Beleidscommissie 

 

10.1 De beleidscommissie heeft de volgende taken: 
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10.1.1 Het bewaken en mede opstellen van het lange termijnbeleid in samenspraak met 

het bestuur; 

10.1.2 Deze commissie is jegens de algemene ledenvergadering verantwoordelijk voor 

haar functioneren. 

 

10.2 Deze commissie heeft tot recht: 

10.2.1 Het geven van adviezen, maar deze zijn echter niet bindend. 

 

11 Kascontrolecommissie 

11.1 De commissie genoemd in de statuten artikel 15.4 (is er niet) draagt de naam 

"kascontrolecommissie". 

11.2 Leden van de kascontrolecommissie mogen geen plaats nemen in een commissie 

met een begroting die de € 900,00 te boven gaat. 

11.3 De kascontrolecommissie voert in de maand november een tussentijdse controle 

op alle financiële gegevens per 31 oktober uit. 

11.4 Tenminste2 weken voor de jaarvergadering moet het verslag van de 

kascontrolecommissie voor de leden ter inzage liggen bij het bestuur; bij tussentijds 

aftreden van de penningmeester dient eveneens een verslag ingediend te worden en 

tenminste 2 weken voor de algemene ledenvergadering waarin deze bestuurswissel 

plaatsvindt. 

 

12 Verenigingspublicaties 

 

12.1 Onder verenigingspublicaties wordt verstaan: "Het Fyrblad", "De Fyrmail", 

"smoelenboek", de internetpagina van M.S.V.V. Fyrfad, de besloten Facebook groep 

van Fyrfad en de externe Facebookpagina van Fyrfad.  

 

12.2 Leden moeten het schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken als ze geen 

persoonlijke gegevens gepubliceerd willen zien in verenigingspublicaties. 

 

12.3 De vereniging kent een officieel herkenningsorgaan. Dit orgaan heet "Het 

Fyrblad". Deze is uitsluitend bedoeld voor leden. 
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12.4 De verenigingspublicaties zijn enkel bedoeld om informatie onder de leden te 

verspreiden die op één of andere manier van belang is voor de vereniging. 

12.4.1 Het bestuur bepaalt welke zaken onder het in artikel 12.4 bepaalde vallen. 

 

12.5 Leden moeten, volgens de wet op bescherming persoonsgegevens, toestemming 

geven om hun persoonlijke gegevens op de semi-afgeschermde Fyrsite te publiceren. 

12.5.1 Het is de plicht van het bestuur van Fyrfad om toe te zien op het verkrijgen van 

de toestemming, genoemd in 12.5. 

 

13 Slotbepaling 

 

13.1 Ieder lid is verplicht zich te gedragen volgens de statuten en het huishoudelijk 

reglement. Bij niet nakomen van die verplichtingen wordt het desbetreffende lid 

schriftelijk gewaarschuwd. Hij kan vervolgens voor maximaal drie maanden geschorst 

worden door het bestuur, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering. Tenslotte 

kan het  lid uit zijn lidmaatschap ontzet worden. Eveneens kan schorsing of ontzetting 

volgen op misdraging die de goede naam van de vereniging schaden. 

 

13.2 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen door het 

bestuur of tenminste vijf leden worden ingediend. Voorstellen tot wijziging van het 

huishoudelijk reglement worden in principe tot stemming gebracht op de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering, tenzij het bestuur, dan wel vijfentwintig  stemgerechtigde 

leden het wenselijk achten een extra algemene ledenvergadering te beleggen. In dat 

geval dient dit binnen vier weken te geschieden. 

 

13.3 Alle termen gebruikt in de statuten en het huishoudelijk reglement die 

mannelijke personen bedoelen, betreffen ook vrouwelijke personen en omgekeerd. 

 

13.4 Alle artikelen in het huishoudelijk reglement gelden behoudens het in de 

statuten bepaalde. 

 

13.5 Dit reglement treedt in werking op 18 februari 2014. 
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