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HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS 
 
Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor 
een voetbalvereniging. 
 

Artikel 1 -  Algemene bepalingen 

1. De vereniging genaamd voetbalvereniging SC Buitenboys, hierna te noemen "de vereniging" is bij 
notariële akte opgericht op 7 maart 1985 en is gevestigd te Almere. 

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 
vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte. 
 

Artikel 2 -  Leden 

a. De vereniging bestaat uit: 
 - pupillen  
 - junioren 
 - senioren 
 - leden van verdienste 
 - ereleden 
b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. 
c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 
d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. 
 

Artikel 3 -  Leden van verdienste en ereleden 

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het 
bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden. 

2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt en op voordracht van het bestuur, of tenminste tien stemgerechtigde leden als zodanig door 
de algemene vergadering met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op 
leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle 
rechten van de leden.   
 

Artikel 4 - Het lidmaatschap 

1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te 
verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam 
(voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid 
de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door 
de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens 
door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld.  
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als spelend lid tot de vereniging wensen te worden 

toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. 
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Artikel 5 - Rechten en plichten van leden 

Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten. 
 
5.1 Algemeen 
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te 

ontvangen. 
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur 

niet anders is bepaald. 
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is 

gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te 
doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan 
het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur 

of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de 
KNVB. 

9. Het lidmaatschap van de KNVB is naast voor alle spelende leden ook verplicht voor bestuursleden, 
ingeval de KNVB het lidmaatschap van een bepaalde vrijwilligersfunctie verplicht stelt en bij zeer actieve 
vrijwilligers. De beoordeling van wanneer er sprake is van een zeer actief lid wordt overgelaten aan de 
beoordeling van het bestuur.  
 
 

5.2 Contributie 
1.   De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering    
      jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een   
      verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
2.   De contributieplicht dient voor aanvang van het verenigingsjaar te zijn voldaan (voor 1 juli van het   
      betreffende voetbalseizoen). Indien een lid gebruik wenst te maken van gespreide betaling dient het   
      desbetreffende lid een schriftelijke aanvraag in te dienen via de penningmeester. 
3.   Het bestuur is bevoegd in individuele gevallen van het in artikel 5.2.1 omschrevene af te wijken. 
4.   Bij het niet op tijd voldoen van de contributieplicht, wordt er onmiddellijk een train- en speelverbod   
      opgelegd. Genoemd verbod wordt eerst ingetrokken als er alsnog aan de contributieverplichting is   
      voldaan. 
5.   Vindt aanmelding van het lid plaats op een later tijdstip, dan wordt de contributieplicht naar rato toegepast  
      en wel: 

 Vanaf 1 oktober 10% korting op de volledige contributie; 

 Iedere volgende maand oplopend met 10% extra per maand; 

 Na 1 april is er geen contributie meer verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar, wel kan een 
bijdrage gevraagd worden voor geboden faciliteiten en de inschrijfkosten. 

6.    Het bestuur heeft de bevoegdheid om de contributie tussentijds te verhogen door een inflatiecorrectie toe   
       te passen.  
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5.3 Clubdienst 
Leden zijn verplicht tot het draaien van 1 clubdienst per verenigingsjaar en tekenen voor akkoord tijdens 
inschrijving bij de vereniging. Bij leden van onder de 16 jaar oud zijn de wettelijk vertegenwoordigers van deze 
jeugdleden verplicht deze clubdienst te draaien. De clubdiensten worden in de speelweekenden gepland en 
bestaan uit 1 dagdeel van 6 uur in een team van 6 leden per dienst. De werkzaamheden van deze clubdienst 
bestaan uit bardienst, wedstrijdsecretariaat, schoonmaken en toezichthouden rond de voetbalvelden. Deze 6 
leden worden aangestuurd door een gastmens, aangesteld en opgeleid door de vereniging. 
Bij het niet voldoen aan deze verplichting kan het bestuur het desbetreffende lid schorsen tot na het draaien 
van deze verplichte clubdienst. 
 
 
Artikel 6 - Einde van het lidmaatschap 
1.    Het lidmaatschap van de vereniging eindigt zoals vermeld is in de statuten, echter met de uitbreiding dat   
       opzegging schriftelijk moet plaatsvinden bij het bestuur. 
2.    Bij niet betalen van de contributie voor 1 juli van het te starten verenigingsjaar, of het niet voor deze   
       datum afsluiten van een betalingsregeling met de penningmeester, kan het bestuur het lidmaatschap   
       beëindigen. 
3.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor   
       het gehele jaar verschuldigd. 
 

Artikel 7 - Clubkleuren & tenue 
1.    Het sporttenue van de vereniging bestaat uit een officieel, verplicht clubtenue.  
       a. Shirt: blauw en wit met clublogo  
       b. Broek: blauw met clublogo  
       c. Kousen: wit met clublogo  
       d. Reserveshirt: rood 
2.   Alle benodigde artikelen voor nieuwe en bestaande leden is direct uit voorraad leverbaar in de winkel    
      van Sport2000 Sportpaleis of online op www.sportpaleis.nl. Nieuwe leden (met uitzondering van de   
      Mini’s en J08) zijn verplicht om de volgende kleding aan te schaffen bestaande uit een wedstrijdshirt,    
      (rode)reserveshirt, wedstrijdbroek en wedstrijdkousen, bal en hesje, aangevuld met eigen   
      scheenbeschermers en voetbalschoenen naar keuze.   
 3.  Voor selectieteams gelden aanvullende tenue eisen, deze worden apart aan selectieleden kenbaar   
      gemaakt.  
 4.  Keepers dragen een Hummel keepertenue met keepershandschoenen naar eigen keuze.  
 5.  Tijdens wedstrijden wordt zoveel mogelijk het blauw/witte tenue gedragen. Het rode reserveshirt is     
      alleen voor gevallen waarin de tegenstander in dezelfde kleuren speelt. Het rode shirt is dus geen “uit”   
      shirt, want het thuisteam dient in het reserveshirt te spelen.   
 6.  Tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers verplicht   
      net als het bij je hebben van bal en hesje.  

  

 

 

http://www.buitenboys.nl/


 S.C. BUITENBOYS Almeerse sportvereniging opgericht 7 maart 1985 
 

Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020 

 

Sportpark Polderkwartier  
Daniel Stalpaertstraat 3                   Postbus 30058                       www.buitenboys.nl               KvK Flevoland 053466 
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank 30.25.19.009 

 

Artikel 8- Bestuur 

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen 
meerderjarig moeten zijn en worden gekozen en benoemd zoals in de statuten van de vereniging 
vastgelegd. 

2. Het aantal bestuursleden is bij voorkeur oneven en bedraagt tenminste 3 en hoogstens 7 personen. 
3. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het 

huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
a. de algemene leiding van zaken; 
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 

4. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met 
uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de 
voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen.  

5. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit 
van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één 
week dient te worden belegd.  

6. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig 
is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. 
Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.  Bij gelijkheid van de stemmen is 
de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

7. Bij rechtshandelingen boven een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,--) is unanimiteit 
of 4/5e akkoord van het bestuur vereist. 

 

Artikel 9 - Het dagelijks bestuur 

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken en leiding van de vereniging. Het dagelijks bestuur neemt alle 
beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks 
bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 

2. Taken van de voorzitter: 
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; 
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een 

ander bestuurslid heeft overgedragen. 
3. Taken van de secretaris: 

a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van 
hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge-
komen stukken te bewaren.  

b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van vereni-
gingswege zijn toevertrouwd; 

c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en 

reglementen; 
e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden 

van verdienste en ereleden zijn opgenomen. 
4. Taken van de penningmeester: 

a. beheert de gelden van de vereniging; 
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b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle 
door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; 

c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de 

voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk-
ken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge-
noemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; 

e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij 
over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen 
verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. 

5. Indien een functie van het bestuur vacant is, zal bij bestuursbesluit de voorzitter tijdelijk deze functie   
kunnen overnemen tot de ledenvergadering een nieuw bestuurslid heeft benoemd.  

 
 
Artikel 10 – Bestuursverkiezing  
1.     De nadere onderlinge vervanging van bestuursleden in hun functie wordt bij bestuursbesluit geregeld. 
2.     Ieder bestuurslid treedt na 3 jaar af en kan zich herkiesbaar stellen voor een volgende periode van 3  
        jaar. 
3.      

   3.     De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten 
dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de 
bestuursverkiezing aan de orde is. 

     In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de 
vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure. 

   4.  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering 
schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde 
leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende 
kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. 

 

Artikel 11 - Kascommissie 

1. Conform artikel 15 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de 
kascommissie benoemd. 

2. De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden.  
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste 

éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de 
uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. 

4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een 
betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur 
voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.  

 
 
Artikel 12 – Afdelingen en commissies 
 
1.   Het bestuur heeft de bevoegdheid commissieleden te benoemen. De benoemingen worden bekrachtigd   
      door de ledenvergadering. 
 
2.   Wedstrijdzaken. Schrijft de teams aan het begin van het seizoen in en bepaalt de voorkeurstijden samen 
met het HTC. Maakt aan de hand van de inschrijvingen het trainingsschema voor het aankomende seizoen. 
Deelt de clubdiensten in en maakt de wedstrijdschema’s voor het speelweekend op basis van de geplande 
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wedstrijden. Is de contactpersoon van de KNVB, contactpersoon van de tegenpartijen wat betreft het wijzigen 
van een wedstrijddatum en aanspreekpunt voor de coördinatoren voor wedstrijd gerelateerde vragen. 
 
 
 
 
 

3.    Scheidsrechterszaken. De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor het aanstellen van   
       clubscheidsrechters en de indeling van de scheidsrechters op de wedstrijden.  Zij is   
       verantwoordelijk voor de opleiding van de clubscheidsrechters, het regelen van   
       informatieavonden voor de scheidsrechters Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording   
       verschuldigd aan het hoofdbestuur. 
 
4.    Voetbaltechnische commissie. Het voetbaltechnisch beleid is uitgewerkt in een voetbaltechnisch   
        beleidsplan.  Deze maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement. De voetbaltechnische  
       commissie is  verantwoordelijk voor de uitvoering, het ontwikkelen en het toezichthouden van het door de   
       vereniging te voeren voetbaltechnische beleid van de club en is  verantwoording schuldig aan het   
       bestuurslid voetbaltechnische zaken. 
 
5.    Toernooicommissie. De toernooicommissie organiseert de thuistoernooien en regelt tenminste één   
       uittoernooi per team. Zij komen maandelijks bijeen voor het werven van teams en organiseren van de      
       toernooidagen. Van de clubteams wordt deelname aan het thuistoernooi verwacht. 

 
6.    Sponsorcommissie. De sponsorcommissie heeft tot taak een sponsorbeleid te ontwikkelen, in stand te   
       houden en te actualiseren, zodat een bestendige derde inkomensstroom tot stand komt, resp. In stand   
       gehouden wordt. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 

 

7.    Normen en Waardencommissie. Deze commissie spreekt leden en gasten aan op hun gedrag en   
       nodigt hen uit voor gesprekken om dit gedrag te bespreken. De Normen en waarden commissie   
       kan het bestuur adviseren een sanctie op te leggen indien ontoelaatbaar gedrag aanwezig blijft. 
7.1. Respect voor en acceptatie van beslissingen van de scheidsrechters, leiders, trainers, coaches,   
       vrijwilligers en bestuur is een belangrijke kernwaarde van de club.  
7.3. Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen en/of gebaren wordt niet   
       geaccepteerd. 
7.4. Positief aanmoedigen wordt gewaardeerd, echter achter de hekken of op de stoep en niet op het   
        veld. Alleen de coach en trainers geven aanwijzingen en staan bij het speelveld 
 
8.     Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur of degene die door het bestuur daarvoor      
        wordt aangesteld.  
 
9.     De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar   
        of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.  
 
10.   Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en   
        werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een   
        onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement. 
 
11.   Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn   
        werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is   
        bepaald. 
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12.   Een commissie vergadert zo dikwijls het bestuur of tenminste twee leden van de commissie dit   
        wenselijk achten. 

 

Artikel 18 - Gebouwen van de vereniging 

1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden 
en derden in de gebouwen aanwezig. 

2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze 
regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.  

3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor 
bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige 
mededeling aan de leden.  

 

Artikel 19 - Wedstrijden 

1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de 
teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren 
dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team. 

2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. 
De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert 
onregelmatigheden aan het bestuur. 

3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 
4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing 

van de aanvoerder en de leider. 
5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen 

inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de 
KNVB toestemming is verleend. 

6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op 
enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde 
prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede. 

 

Artikel 20 - Aansprakelijkheid van de leden 

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte 
schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende 
zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) 
wordt aangetoond. 

2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden 
aansprakelijk worden gesteld.  

 

Artikel 21- Privacy wet 

SC Buitenboys heeft een privacyverklaring volgens de AVG wet. 
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Artikel 22- Wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het 
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 
moet tenminste 14 dagen bedragen.  

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien 
wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering 
in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.  

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte 
geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum 
niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden 
waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het 
huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige 
stemmen.  

 

Artikel 23 - Slotbepalingen 

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.  
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 24-02-2020 
 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 
 
 
De voorzitter:   De secretaris: 
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