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Begripsbepalingen  
 
Artikel 1 
De verenigingskleuren kleuren zijn geel-zwart. 
Dit reglement en de officiële verenigingspublicaties verstaan onder 

a) Leden : erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste,  
   senior- en jeugdleden. 
b) Geassocieerden : recreanten en donateurs.  
c) Dragers van de 

ALO-Stierenkop : personen die, wegens hun verdiensten in het 
   belang van de vereniging, de “Zilveren ALO- 
   Stierenkop” is toegekend. 

d) Sponsors : personen en bedrijven die met de vereniging  
   een sponsor– of  advertentiecontract hebben  
   afgesloten. 
e) Hoofdtrainer : trainer die door het bestuur is aangesteld om de  
   training van de selectie van ALO 1 en 2 en de 
   coaching van ALO 1 te verzorgen. 
f) Bond : Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond en 
   haar organen in de ruimste zin met overeen-
   komstige betekenis indien in afleidingen van 
   deze woorden. 

 
 

Artikel 2 
In dit reglement en de officiële verenigingspublicaties wordt verstaan onder 
de volgende afkortingen: 
AV : algemene vergadering (VAV, NAV, BAV) 
VAV : voorjaars algemene vergadering 
NAV : najaars algemene vergadering 
BAV : bijzondere algemene vergadering 
HR : huishoudelijk reglement 
WS : wedstrijdsecretaris 
KCC : kascontrolecommissie (in statuten kascommissie genoemd) 
TC : technische commissie 
KC : kantine commissie 
OO : officieel orgaan 
WAP : welpen ("kalfjes"), aspiranten, pupillen 
PR : public relations / sponsorcommissie 
 

Artikel 3 
Indien in dit reglement een woord in de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan 
hiervoor ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. 
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HOOFDSTUK 1       LEDEN 

 
 

Artikel 4 
1. Aanmelding als lid of als geassocieerde dient schriftelijk te 

geschieden bij de secretaris ledenadministratie, onder opgave van 
naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail-
adres en eventueel een verklaring van een ouder. (Zie statuten art. 4.1) 

2. Hij, die zich als lid of geassocieerde aanmeldt, verklaart zich 
daardoor te onderwerpen aan de bepalingen, die krachtens de 
statuten en dit reglement zijn gesteld. 

 
 

Artikel 5 
Een kandidaat-lid heeft met uitzondering van het stemrecht dezelfde 
rechten en plichten als een lid, onderscheidenlijk als recreant of donateur, 
met in achtneming van het mogelijk tijdelijk karakter van het lidmaatschap. 
 
 

Artikel 6 
De leden en geassocieerden geven wijzigingen in de in art. 4, lid 1, 
bedoelde gegevens zo spoedig mogelijk op aan de secretaris 
ledenadministratie 
 
 

Artikel 7 
Het bestuur kan aan anderen in bijzondere gevallen dezelfde rechten 
toekennen, die leden en geassocieerden hebben, met uitzondering van het 
stemrecht. Deze rechten worden duidelijk omschreven, tijdgebonden 
verleend en gemeld in het OO en / of op de officiële website van ALO.   
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HOOFDSTUK 2      GELDMIDDELEN 

 

Artikel 8 
1. De contributie is vooraf verschuldigd en per 1 juli invorderbaar. Bij 

meerdere leden binnen één gezin of huishouden kunnen er met de 
penningmeester betalingsafspraken worden gemaakt. 

2. Bij een contributieachterstand van één jaar wordt het 
desbetreffende lid door het bestuur uitgesloten van deelneming aan 
de komende competitie. 

3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten in afwijking van 
bovenstaande regel met een individueel lid een andere 
betalingsregeling te treffen. 

 
 
Artikel 9 
Het bestuur kan onverminderd het bepaalde in art. 10.2 aan een lid een 
boete van ten hoogste €50,- opleggen onder opgave van redenen. 
 
 

Artikel 10 
1. Hij die door laakbare handelingen of nalatigheid de vereniging 

financieel schade berokkent, moet die schade vergoeden. 
2. Het bestuur kan besluiten om onder opgaaf van redenen de boetes 

die door de bond zijn opgelegd, door te berekenen aan het 
betreffende lid. Het bestuur doet hiervan bij controle van de boeken 
melding aan de KCC. 

 
 

Artikel 11 
Aan de vereniging verschuldigde bedragen kunnen door het bestuur in 
bijzondere gevallen tot een maximum van € 125,- per boekjaar geheel of 
gedeeltelijk worden kwijtgescholden of niet worden ingevorderd. Het 
bestuur doet hiervan melding bij controle van de KCC 
 
 
Artikel 12  
Artikel m.b.t. reiskostenvergoeding is komen te vervallen.   
 
 

Artikel 13 
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door leden, 
geassocieerden en bezoekers opgelopen letstel en voor schade en 
vermissing van hun bezittingen. 
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Artikel 14 

Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven ten 
laste van de vereniging, geschiedt slechts met toestemming van het 
bestuur. 
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HOOFDSTUK 3    ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 15 
De A.V. vormt, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en het 
HR de hoogste macht van de vereniging. 
 
 

Artikel 16 
1. Op de agenda van een AV komen in ieder geval de volgende punten 

voor:  1.1 opening 
1.2 notulen vorige AV 
1.3 ingekomen stukken 
1.4 rondvraag 
1.5 sluiting 

2. op de agenda van de VAV komen naast de in lid 1 genoemde punten 
ook voor 2.1 bestuursbeleid 

 2.2 begroting waaronder vaststelling van de contributie. 
3. Op de agenda van de NAV komen naast de in lid 1 genoemde punten 

ook voor 3.1 verkiezing bestuur 
 verkiezing KCC en TC 
 vaststelling jaarverslagen 
 financieel verslag 
 benoeming commissarissen c.q. commissies met 
 taakstelling. 

 

Artikel 17 
1. Indien er een schriftelijke stemming plaatsvindt, wordt door de AV ter 

regeling daarvan een stembureau benoemd. 
2. Een stembureau telt 3 stemgerechtigde leden. 
3. Ongeldig zijn: A) andere briefjes dan die zijn uitgereikt door of namens 
         het stembureau. 
   B) stembriefjes waarop meer of minder voorkomt dan 
          een duidelijke aanduiding van de bedoelde kandidaat,  
          kandidaten of zaak. 
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Artikel 18 
1. Indien een lid bij volmacht wenst te stemmen moet hij een 

schriftelijke verklaring (doen) overleggen. 
2. De verklaring tot volmachtverlening, zie artikel 12, vierde lid van de 

statuten, moet opgesteld worden overeenkomstig het in bijlage 1 
van dit HR gegeven model. 

3. In geval van volmachtverlening dient de ingevulde en ondertekende 
verklaring tot volmachtverlening vóór de eerste stemming in de 
betreffende algemene vergadering bij de secretaris te zijn 
ingeleverd. 

4. De secretaris parafeert de verklaring tot volmachtverlening en doet 
mededeling van de door hem ontvangen verklaringen. 

5. De verklaringen tot volmachtverlening blijven in ieder geval twee 
jaar bij de notulen van de betreffende AV bewaard. 

 
 

Artikel 19 
Een AV kan een door een eerder gehouden AV genomen besluit wijzigen of 
intrekken. 
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HOOFDSTUK 4     COMMISSIES, COMMISSARISSEN, REDACTEUR EN 
      HOOFDTRAINER 

____________________________________________________________ 
 

Artikel 20 
1.   Binnen de vereniging zijn te onderscheiden: 
 A) de door de algemene vergadering verkozen    
              commissies, nl. de TC en de KCC 
 B) de door het bestuur benoemde commissies of   
  commissarissen voor de volgende aandachtsgebieden: 
  wedstrijdsecretariaat, redacteur en verzending van het 
  officiële orgaan, Website, Kantine/keuken, onderhoud 
  opstallen en materiaal, feesten, activiteiten, schoonmaak, 
  scheidsrechterslevering, muziek en geluid, public relations,      
              organiseren van kampen. 
2.   Het bestuur overhandigt aan elk lid van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde personen of groepen van personen een schriftelijke taakstelling 
en controleert periodiek of deze richtlijnen correct worden uitgevoerd. 
 
 

Artikel 21     Technische Commissie 

1. Op de NAV worden 7 of meer personen van 18 jaar of ouder voor de 
TC gekozen waaronder bij voorkeur de WS. 

2. In de TC kan niet meer dan één bestuurslid zitting hebben. 
3. De TC stelt een seniorenselectie samen. 
4. De TC heeft de taak de competitieploegen naar wedstrijdcapaciteit van 

de spelers samen te stellen m.u.v. ALO 1 en 2 (art 27.2) 
5. Binnen de TC vindt minstens de volgende  portefeuilleverdeling   

plaats: voorzitter, TC- lid selectiezaken, TC-lid breedtesport senioren, 
TC lid A-junioren en aspiranten B, TC-lid aspiranten, TC-lid welpen 
(binnen ALO "kalfjes")  / pupillen en secretaris. 

6. De ploegen worden tijdig voor aanvang van de competitie in het OO en 
/ of op de officiële website gepubliceerd. 

7. De TC beoordeelt bij voortduring de wedstrijdcapaciteit van de spelers. 
8. De TC kan de samenstelling van de ploegen wijzigen. Deze wijzigingen 

worden aan de betrokken spelers medegedeeld en in het OO en / of op 
de officiële website  gepubliceerd. 

9. Het oordeel van de TC met betrekking tot de samenstelling van de 
competitieploegen en de vaststelling van de wedstrijdcapaciteiten is 
bindend. 

10. De TC wijst in overleg met de betrokkenen de algemeen reserves aan 
en publiceert de lijst met namen in het OO en / of op de officiële 
website.  
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11. De TC dient zich bij de samenstelling van de ploegen en eventuele 
wijziging daarin, alsmede bij de aanwijzing van de algemeen reserves 
te houden aan  de hiervoor bij de bond geldende regels. 

12. De TC kan bepalen welke spelers in welke volgorde in aanmerking 
komen om als invaller in een hogere ploeg mee te spelen. 

13. De TC stelt de trainers voor de competitieploegen aan, met 
uitzondering van de hoofdtrainer. 

14. De TC adviseert het bestuur bij de aanstelling van de hoofdtrainer. 
15. de TC wijst de aanvoerder van de competitieploegen aan. 
16. Over de overeenkomstig genomen besluiten en over de 

beraadslagingen, bewaren de leden van de TC behoudens officiële 
bekendmaking, een strikt stilzwijgen. 

 
Artikel 22     Kascontrolecommissie 
1. Leden en het reservelid van de KCC worden voor een periode van drie 

jaar verkozen, waarbij elk jaar één van de drie leden aftreedt c.q. wordt 
herverkozen. Eenieder komt maximaal voor één herverkiezing in 
aanmerking. 

2. (Reserve) commissieleden mogen geen deel uitmaken van het bestuur 
en mogen evenmin in directe familierelatie tot de penningmeester 
staan. 

3. De commissieleden rouleren jaarlijks van functie, in die zin dat de 
voorzitter in het volgende jaar reservelid wordt, de reserve wordt in dat 
jaar lid en het lid vervuld in dat jaar de functie van voorzitter. 

4. Een nieuw verkozen commissielid start zijn commissiewerk als reserve. 
Indien noodzakelijk schuiven de zittende leden eerder door dan gesteld 
in het voorgaande lid. 

5. De tweeregulerende controles door de KCC dienen binnen 30 dagen, 
direct voorafgaand aan de VAV en de NAV plaats te vinden. 

6. In de VAV doet de KCC verslag van de stand van zaken, in het 
bijzonder van het dan nog openstaande contributiebedrag, andere lang 
openstaande vorderingen en eventueel geconstateerde grote 
afwijkingen ten opzichte van de ("lopende") begroting. 

7. Indien andere commissies met toestemming van het bestuur financieel 
onafhankelijk mogen functioneren, draagt de penningmeester er zorg 
voor dat ook de financiële bescheiden van deze commissie ter controle 
worden aangeboden. 

8. De uitnodiging voor de beide reguliere controles gaat uit van de 
penningmeester. Deze draagt er tevens zorg voor dat de KCC op het 
moment van de controle op de hoogte is van alle bestuursbesluiten die 
van invloed zijn op de jaarrekening en die betrekking hebben op 
substantiële uitgaven die niet in de begroting waren opgenomen of die 
betrekking hebben op niet uit de balans blijkende verplichtingen. Indien 
de KCC geen uitnodiging ontvangt, neemt zij zelf contact op met de 
penningmeester. 
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Artikel 23 
Bij de vergaderingen van de NAV maakt het bestuur de commissarissen en 
de samenstelling van de commissies als bedoeld in artikel 20.1 onder b. 
bekend. 
 
 
Artikel 24      Overige Commissies 
Voor commissies gelden onder meer de volgende bepalingen: 
a. De desbetreffende personen moeten lid zijn van de vereniging, tenzij 

het bestuur anders besluit. 
b. Zij hebben zitting tot de eerstvolgende NAV. 
c. Zij melden het bestuur elke vastgestelde vergadering.  
d. Zij houden aantekening van de door hen gemaakte afspraken en 

gedane toezeggingen. 
e. Tenzij bij de verkiezing of benoeming anders is bepaald, geven zij van 

alle genomen besluiten schriftelijk kennis aan het bestuur en doen hier 
zonder voorkennis van het bestuur geen mededelingen over binnen de 
vereniging of daarbuiten. 

f. Uiterlijk 2  maanden na afloop van het zittingsjaar brengen zij schriftelijk 
verslag van hun werkzaamheden uit aan het bestuur. 

g. In tussentijds ontstane vacatures kan door het bestuur in afwachting 
van de eerstvolgende AV tijdelijk worden voorzien. 

 
Artikel 25 
De commissies en haar leden oefenen hun taak uit in overleg met en onder 
toezicht van het bestuur. 
 
Artikel 26 

1. Indien dit in het belang van de vereniging noodzakelijk is, kunnen 
besluiten van commissies door het bestuur of de AV worden 
vernietigd. 

2. Indien een commissie in gebreke blijft, kan het bestuur diens taak 
geheel of gedeeltelijk aan anderen overdragen. 

 
Artikel 27 

1. Het bestuur stelt in overleg met de TC de hoofdtrainer aan. 
2. De hoofdtrainer stelt, in afwijking van het gestelde in art. 21.3, uit 

de seniorenselectie het eerste team samen. 
3. De hoofdtrainer geeft training aan de seniorenselectie en eventueel 

de juniorenselectie.  
4. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de coaching van tenminste 

het eerste team. 
5. De hoofdtrainer heeft een adviserende stem in de TC 
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HOOFDSTUK 5    OFFICIEEL ORGAAN 

 
 
Artikel 28 

1. De vereniging kent een officieel orgaan door middel waarvan het 
bestuur, de commissie, en de leden met elkaar communiceren. 

2. Het officieel orgaan (OO) draagt de naam “De Doeltreffer”. 
3. De leden worden uiterlijk vanaf de derde dag na de datum van 

verschijnen van het betreffende O.O geacht bekend te zijn met de 
inhoud hiervan. 

4. De distributie vindt plaats middels publicatie op de officiële website, 
maar kan ook middels uitreiking, verzending per post of per e-mail 
plaatsvinden.  

 
Artikel 29 

1. Het bestuur delegeert de verantwoordelijkheid voor de inhoud van 
het OO aan de redacteur. 

2. Ten behoeve van een goede informatievoorziening binnen de 
vereniging verplicht het bestuur zich binnen 2 weken na een 
bestuursvergadering hiervan een kort verslag te plaatsen in de 
Doeltreffer. 

3. Het OO verschijnt gedurende competities wekelijks op de officiële 
website, waarbij de redacteur kan bepalen dat wegens bijzondere 
omstandigheden twee nummers in een worden samengevoegd. 
Hiervan wordt vooraf melding gemaakt in het OO. 

 
Artikel 30 

1. Elk lid en elke geassocieerde heeft het recht in het officieel orgaan 
te schrijven. 

2. Voor de onder naam ingezonden stukken blijft de inzender 
verantwoordelijk. 

3. In verband met de beschikbare plaatsruimte of in het belang van de 
vereniging kan de redacteur bepalen dat artikelen worden bekort of 
zelfs niet worden opgenomen in het officieel orgaan. 

4. Tegen het niet opnemen of inkorten van een artikel in het O.O kan 
de inzender bij het bestuur in beroep gaan. 

 
Artikel 31 Geschrapt.  
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HOOFDSTUK 6   WEDSTRIJDEN EN TRAINING 

 
Artikel 32 
De vereniging neemt met zoveel mogelijk ploegen deel aan de competities 
van de bond. 
 
 
Artikel 33 
1. Voor elke competitieploeg wordt door de TC voor aanvang van de 

eerste competitiewedstrijd een aanvoerder aangewezen. 
2. De TC kan een aanvoerder uit zijn functie ontheffen. 

De TC moet een aanvoerder ontheffen als meer dan de helft van het 
aantal spelers van de desbetreffende ploeg dit verzoekt. 
De TC wijst voor de eerstvolgende wedstrijd een nieuwe aanvoerder 
aan. 

1. De aanvoerder is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken vóór, 
tijdens en na de wedstrijd. Hij bepaalt de opstelling.  
Hij dient een aanvoerdersband volgens voorschriften van de bond te 
dragen en de spelerskaarten en het wedstrijdformulier in zijn bezit te 
hebben. 

2. Voor elke ploeg kan een coach of leider worden aangewezen. 
Tenzij anders wordt bepaald, neemt de coach of leider de taak van de 
aanvoerder over – voor zover dit ingevolge de korfbalregels en de 
bondsreglementen mogelijk is – en is hij bevoegd, al de aanwijzingen te 
geven, die hij nodig acht, daaronder mede begrepen het bepalen van 
de opstelling. 

 
 
Artikel 34 
1. Eenieder die op 1 juli lid is, heeft het recht te worden ingedeeld als 

speler in een competitieploeg (zowel veld als zaal), waarin hij volgens 
zijn leeftijd mag uitkomen. 

2. Een lid dat niet in een competitieploeg (zowel veld of zaal) wenst te 
worden ingedeeld, geeft daarvan uiterlijk 1 juli kennis aan het bestuur. 

3. Een lid dat is ingedeeld in een competitieploeg, heeft de verplichting 
gevolg te geven aan elke aanschrijving voor een competitiewedstrijd, 
behoudens ernstige reden van verhindering. 

 
 
Artikel 35 
Aan de indeling in een bepaalde ploeg kunnen voorwaarden ten aanzien 
van deelname aan trainingen en bijeenkomsten worden verbonden, waar-
van in bijzondere gevallen door de TC dispensatie kan worden verleend. 
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Artikel 36 
1. De spelers die uitkomen in een officieel ALO-team moeten gekleed 

gaan in het voorgeschreven clubkostuum. Dit bestaat uit: 
a. een wit shirt met korte, zwarte, diagonale banen en het ALO-schild. 

Dit shirt is te verkrijgen op het door het bestuur aan te wijzen adres 
of 

b. als onder a. maar met naamsvermelding van de ploegsponsor, 
waarmee het bestuur een verbintenis is aangegaan of 

c. een van ALO-zijde beschikbaar gesteld reserve shirt, indien de 
bond voorschrijft dat ALO niet in de eigen clubkleuren mag spelen. 

d. een zwart rokje voor de dames en zwart broekje voor de heren. 
e. witte of zwarte sokken of kousen. 
f. sportschoeisel dat voldoet aan de eisen van de bond en dat door 

de vaste gebruiker van een speelveld, of door de zaalbeheerder 
wordt vereist. 

2. De leden van een team moeten een uniform tenue dragen. 
3. Bij zowel wedstrijden als op trainingen moet de kleding en het voor-

komen van de leden aan redelijke eisen van netheid en orde voldoen. 
 
 
Artikel 37 
Een lid heeft in het bijzonder de volgende rechten; 
a. Het meespelen in de wedstrijden van de ploeg waarin hij is ingedeeld, 

behoudens de wedstrijden die ieder op zijn beurt moet uitvallen indien 
meer spelers in de ploeg zijn gedeeld dan er tegelijk in een wedstrijd 
kunnen meespelen. 

b. Het meespelen in de ploeg waarvoor hij als reserve is aangezocht, 
wanneer een speler van die ploeg tijdens de wedstrijd uitvalt. 

c. Het, na opgave, deelnemen aan toernooien die voor de leden van zijn 
leeftijd en capaciteiten worden georganiseerd, behoudens indien het 
aantal opgave en groter is dan het aantal plaatsen, in welk geval loting 
zal plaatsvinden. 

 
 
Artikel 38 
De TC kan in overleg met het bestuur de ploegsamenstelling wijzigen 
indien promotie- of degradatiekansen daartoe aanleiding geven. 
De vervangen speler kan in dat geval geen beroep den op art. 37a. 
 
 
Artikel 39 
Een lid: 

a. Dat verhinderd is deel te nemen aan een wedstrijd, een training of 
een bijeenkomst, waarvoor hij is aangeschreven, draagt zorg dat 
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de W.S. of de hiertoe aangewezen persoon, hiervan direct in 
kennis wordt gesteld, onder opgave van de redenen van 
verhindering, tenzij hiertegen belangrijke persoonlijke bezwaren 
bestaan. 

b. Dat niet op de vastgestelde verzamelplaats zal verschijnen, geeft 
hiervan kennis aan de aanvoerder of de hiertoe aangewezen 
persoon, of draagt zorg dat het op de verzamelplaats bekend is. 

c. Dat langer dan 5 dagen niet op zijn normale adres is te bereiken, 
geeft daarvan kennis aan de W.S. 

d. Volgt bij wedstrijden, trainingen, toernooien de door het bestuur, de 
TC, de aanvoerder, de coach, de leider of de trainer, gegeven 
aanwijzingen op. 

e. Dat niet deelneemt aan een wedstrijd van zijn ploeg of aan 
wedstrijden of aan toernooien waarvoor hij zich heeft opgegeven, 
kan, indien hij niet tijdig heeft afgeschreven en indien aan deze 
wedstrijden of toernooien reiskosten of deelnamekosten zijn 
verbonden door het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor zijn 
deel van de kosten. 
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HOOFDSTUK 7        DIVERSEN 

 
Artikel 40  

1. De zilveren ALO-Stierenkop wordt indien daartoe aanleiding 
bestaat tijdens de NAV of bij de afsluiting van een opvallende 
verenigingsactiviteit door het bestuur uitgereikt aan personen, die 
zich op enigerlei wijze buitengewoon dienstbaar hebben gemaakt 
voor de vereniging. 

2. De Zilveren ALO-Stierenkop is een blijk van waardering en geeft de 
drager geen andere rechten dan opname in de annalen van de 
vereniging. 

3. De Zilveren ALO-Stierenkop kan zowel aan leden als aan niet 
leden worden uitgereikt. 

 
 
Artikel 41 
Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan onder de leden 
en geassocieerden mededelingen, geschriften en andere zaken die geen 
verband houden met de normale verenigingzaken te verspreiden noch 
dergelijke activiteiten te ontplooien. 
 
 
Artikel 42 

1. Een lid of een geassocieerde, die een, in of krachtens de statuten 
of het HR gestelde bepaling niet nakomt of zich op enigerlei wijze 
misdraagt, kan door het bestuur (een) disciplinaire maatregel(en) 
worden opgelegd.  

2. De disciplinaire maatregel(en) die kunnen worden opgelegd zijn: 
berisping, geldboete, het ontzeggen voor ten hoogste drie 
maanden van bepaalde rechten, zoals toegang tot het terrein 
(behalve het stemrecht en de toegang tot een AV) en schorsing. 

3. Als bijkomende sanctie kan de opgelegde disciplinaire maatregel 
gepubliceerd worden. 

 
 
Artikel 43    ALCOHOL – ROKEN - DRUGS 
In de ALO – kantine gelden de volgende huisregels: 

a. Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende   
drank verkocht. 

b. Personen onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken 
in bezit hebben.    

c. Het nuttigen van alcoholhoudende drank tijdens de uitoefening van 
een kantinedienst is te allen tijde niet toegestaan.  

d. Tijdens jeugdwedstrijden (t/m nog definiëren) wordt geen 
alcoholhoudende drank geschonken.  
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e. Het is niet toegestaan om in de gehele kantine, op het 
kunstgrasveld en in de kleedkamers te roken.  

f. Het is niet toegestaan op het ALO-complex softdrugs in bezit te 
hebben c.q. te gebruiken. Bij overtreding treedt art. 42 in werking. 

g. Het gebruik c.q. voorhanden hebben van harddrugs op het ALO 
complex is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Bij 
constatering van dit strafbare feit wordt het lid geroyeerd. 

 
 
Artikel 44:      Veilig sportklimaat     
De vereniging beschikt over beleidsregels met betrekking tot het 
handhaven van een veilig sportklimaat voor haar leden. De belangrijkste 
zijn:    
a.   De vereniging beschikt over een tweetal (onafhankelijke) Vertrouwens- 
      personen, die door het bestuur voor onbepaalde tijd zijn aangesteld en    
      direct of na tussenkomst door derden kunnen worden ingeschakeld.   
b.   Aan eenieder die binnen de vereniging met minderjarigen werkt c.q. wil       
      gaan werken (zoals bijv.  jeugdtrainers en - begeleiders, alsmede leden  
      van een aantal commissies en bestuursleden) wordt een  "Verklaring     
      Omtrent Gedrag" (VOG) gevraagd.   
c..   Kan of wordt deze VOG door de betreffende persoon niet overlegd, dan  
      beslist het bestuur of betrokkene redelijkerwijze in de functie kan       
      worden aangesteld c.q. gehandhaafd.  
d.   Tegen de beslissing van het bestuur staat beroep open. 
e.   Constatering van seksuele gedragingen c.q. handelingen met  
      minderjarige leden c.q. het aanzetten daartoe, zal door het bestuur  
      worden gemeld aan de autoriteiten.  
f.    In afwachting van het onderzoek door de autoriteiten beslist het bestuur      
      over de te treffen tussentijdse sanctie(s) binnen verenigingsverband.  
g.   Na afronding van dit onderzoek beslist het bestuur over de te treffen       
      permanente sanctie(s) binnen verenigingsverband.    
  
 
Artikel 45 
In gevallen waarin de statuten niet voorzien, kan het bestuur, in afwachting 
van eventuele besluiten ter zake door de AV naar eigen inzicht handelen. 
 
 
Artikel 46 

1. Dit reglement kan slechts worden gewijzigd overeenkomstig het 
bepaalde in art. 18.3 van de statuten. 

2. Reglementswijzigingen kunnen geen terugwerkende kracht 
hebben. 
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Artikel 47 
Dit reglement is overeenkomstig art. 18.1 van de statuten vastgesteld. 
Wijzigingen zijn besproken, goedgekeurd en vastgesteld tijdens de 
- VAV van 1 juni 2007;  
- VAV van 29 mei 2009; 
- VAV van 5 juni 2015.  
 
Deze versie is in werking getreden op 31 oktober 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 


