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1. Inleiding
Wij hebben normen en waarden hoog in het vaandel staan. C.V.V. Berkel is een vereniging op christelijke
grondslag gebaseerd. Het vastgelegde doel binnen de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de
voetbalsport. Wij willen dit doel bereiken op een manier die door ieder lid als prettig en normaal wordt
ervaren. De basis is een vorm van omgang met elkaar die zich kenmerkt door tolerantie, ethiek,
wederzijdse waardering. “Elkaar in de waarden laten” en elkaar “laten groeien” zijn kernbegrippen.
Wij zijn een vereniging om trots op te zijn. Wij dragen dit beeld binnen de vereniging naar elkaar uit, maar
ook naar buiten, bij uitwedstrijden en andere voetbalgerelateerde evenementen, zoals voetbalkampen en
andere festiviteiten. Elk lid en bezoeker voelt zich bij ons thuis. Elk lid wordt op een correcte manier
behandeld, zoals wij allen behandeld willen worden. Het bestuursbeleid is erop gericht onze waarden op
geen enkele manier te laten ondermijnen. Er wordt preventief en correctief opgetreden en gecorrigeerd,
wanneer reglementen niet worden nageleefd. Het bestuur en de andere vrijwilligers zijn een voorbeeld
voor de in de vereniging opgroeiende jeugd.
De huisregels staan centraal in dit Regelement. Deze zullen dan ook door iedereen worden
gerespecteerd en uitgedragen.
Belangrijk uitgangspunt is de christelijke grondslag die de vereniging heeft vastgelegd in de statuten.
Daarnaast is het belangrijk om vast te leggen wat ‘normaal’ gedrag is. Daarmee stellen we de norm
waarbij iedereen in een veilige omgeving kan functioneren als sporter of vrijwilliger. Onze vereniging is een
samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels nageleefd dienen te worden om het
samenleven zo plezierig mogelijk te maken. Hierbij zijn seksuele intimidatie, pesterijen, onverantwoord
taalgebruik, diefstal, vernielingen etc. absoluut onacceptabel.

C.V.V. Berkel gaat er vanuit je met dit reglement voldoende te hebben geïnformeerd en hoopt hiermee de
sociale omgang binnen de vereniging te waarborgen en te verbeteren. Voor eventuele vragen en/of
opmerkingen met betrekking tot deze reglementen, kan je je altijd wenden tot één of meer leden van Het
bestuur of de vertrouwenspersonen.

2. Bestuur en vertrouwenspersonen
2.1 Verantwoordelijkheid bestuur
De handhaving van het Regelement komt met de inwerkingtreding hiervan te liggen bij het Bestuur. Het
bestuur heeft de taak (samen met trainers, leiders en alle vrijwilligers) de genoemde gedragsregels te
bewaken. Daartoe heeft ze de volgende bevoegdheden en taken:
1) Er zijn huisregels opgesteld die door iedereen dienen te worden gekend en nageleefd. Het
bestuur zal naleving van deze regels nadrukkelijk volgen.
2) Het bestuur doet onderzoek naar gedrag en incidenten, door hoor en wederhoor toe te
passen.
3) Het bestuur neemt maatregelen indien regels van de vereniging worden overtreden.
4) Het bestuur heeft zo nodig overleg met politie en andere overheidsinstanties.
5) Het bestuur heeft toegang tot alle relevante informatie, inclusief de videobeelden van
bewakingscamera´s, wanneer dit gewenst is om beoordeling te staven.
2.2 Gedragscodes voor het bestuur
Het bestuur zal ten aanzien van de Normen en Waarden het goede voorbeeld moeten geven. Maar de
verantwoordelijkheid van het Bestuur gaat daarin nog verder. Bij CVV Berkel heeft het bestuur de volgende
gedragscode:
1) Behandelt alle mensen gelijk en laat een ieder in zijn/haar waarde.
2) Neemt alle klachten serieus en zoekt naar oplossingen.
3) Verschaft voldoende informatie, en zorgt voor betrouwbaarheid van informatie.
4) Praat over een kwestie, licht een kwestie toe en neemt besluiten.
5) Neemt taken op zich zoals; geeft het goede voorbeeld en zorgt voor beperking van
alcoholgebruik, roken, seksuele intimidatie, pesten, grof taalgebruik en gewelddadig optreden.
6) Neemt maatregelen bij ongewenst gedrag en toont waardering bij goed gedrag.
7) Zorgt voor geborgenheid en veiligheid.
8) Toont belangstelling.
2.3 Aanstellen vertrouwenspersonen
Er zijn binnen de club minimaal twee vertrouwenspersonen actief. Deze vertrouwenspersonen maken
geen deel uit van het bestuur. De twee vertrouwenspersonen hebben in hun functioneren binnen de
vereniging geen relatie (het zijn dus geen twee ouders van hetzelfde team, geen teamgenoten, etc). Er is
altijd één man en één vrouw vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen worden met naam en direct
telefoonnummer gemeld op de website.
2.4 Taken en bevoegdheden vertrouwenspersonen
Deze vertrouwenspersonen zijn altijd bereikbaar voor contact met iedereen in de vereniging.
Geheimhouding staat bij deze personen voorop en is gegarandeerd. Zij luisteren, geven advies over de te
nemen (juridische) stappen wanneer iemand slachtoffer is of is geweest van ongewenst gedrag, seksuele
intimidatie of een onrechtmatige daad. Desgewenst begeleiden deze personen je naar de officiële
hulpverleningsinstanties. Juist wanneer men met een probleem niet in de openbaarheid wil komen, zijn zij
de aangewezen personen om je ter zijde te staan.

3

De huisregels

Onze huisregels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband verblijven. Dus ook bij
uitwedstrijden, voetbalkampen, uittoernooien. Kortom, de huisregels gelden bij iedere activiteit die door of
voor de vereniging wordt georganiseerd.
3.1 Gedragsregels begeleiders in de sport; seksuele intimidatie
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan
voelen.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het
kader van de sportbeoefening.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de
sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider
deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals
doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel
dan ook.
De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de
hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen
schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie
de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of
instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van
de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid
van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Seksuele intimidatie en misbruik veroordelen wij ten strengste. Op geen enkele manier zal dergelijk
gedrag worden getolereerd. Iedereen binnen de vereniging dient zich op dit gebied 100% veilig te
voelen.
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: seksueel getint gedrag dat als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren. Het kan gaan om non-verbaal, verbaal en fysiek gedrag.
Binnen de vereniging geldt in gevallen waar seksuele intimidatie een gevaar kan zijn in principe een
‘vier-ogen-principe’. Volwassenen praten daarom nooit (lang) alleen met één minderjarige in een
afgesloten ruimte.
Het is verboden om ongewenst kleedkamers te betreden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om
kleedkamers te betreden door mannen indien vrouwen in de kleedkamer zijn.
Klachten over seksuele intimidatie moeten worden ingediend bij het Bestuur of bij de
vertrouwenspersonen. Zij gaan hierover in gesprek met partijen
Indien hiertoe noodzaak is, wordt de politie ingeschakeld.
Bij seksueel misbruik wordt altijd direct de politie ingeschakeld.

3.2 Pesten

•

•
•
•
•

Pesten is onderkend als een van de grotere sociale problemen in onze samenleving. Zeker als het
gaat om structureel pesten of buiten (de groep) sluiten, kan dat grote gevolgen hebben op persoonlijk
vlak. Als voetbalvereniging willen wij juist mensen de gelegenheid samen te sporten en als mensen te
groeien. We laten elkaar in onze waarde.
Pesten wordt daarom nooit getolereerd. Bij signalering of klachten hierover zullen maatregelen worden
genomen om het pesten subiet te stoppen en herhaling te voorkomen
Klachten over pesten moeten worden ingediend bij het Bestuur of bij de vertrouwenspersonen. Zij
gaan hierover in gesprek met partijen
Van trainers en leiders wordt verwacht hier adequaat op te reageren
Indien spelers of ouders van spelers het gevoel hebben dat dit niet goed gebeurd, kunnen zij het
bestuur of de vertrouwenspersonen inschakelen. Zij zullen de zaak behandelen en bespreekbaar
maken.

3.3 De omgang met elkaar
•
•
•
•
•
•
•
•

Onbehoorlijk en grof taalgebruik en vloeken wordt van niemand getolereerd.
Trainers en leiders signaleren onbehoorlijk taalgebruik van spelers, zij wijzen ze erop en zetten
ze aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met de betreffende
coördinator met als gevolg dat er een disciplinaire straf opgelegd kan worden door het bestuur.
Iedereen langs de lijn kan aangesproken worden op onbehoorlijk taalgebruik.
Er wordt niemand uitgescholden.
Wanneer er een verschil van mening ontstaat wordt geprobeerd dit op een redelijke manier uit te
praten.
Bespreek een meningsverschil niet in de gangen, in de commissiekamer of in de kantine. Door de
aanwezigheid van andere personen zijn dit ongeschikte plaatsen. Bespreek dit liever in de daarvoor
geschikte ruimten.
Benader een ander altijd op dezelfde manier zoals jij zelf benaderd wenst te worden.
Wanneer er bemiddeling is gewenst, kan je dit kenbaar maken aan de betreffende commissies of
het bestuur.

3.4 Het gedrag op en rond het sportveld
•
•
•

De nadruk ligt op sportief spel!
Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders, trainers en of leiders zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat (o.a. ten behoeve van de rapportage aan de
KNVB)
De trainer/leider corrigeert onjuist gedrag van spelers, hij/zij wijst ze erop en zet aan tot verandering.
Indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met de desbetreffende coördinator of met de ouders
van het minderjarige lid.

3.5 Het sportcomplex
•
•
•
•
•
•
•

Ieder verenigingslid/ouder draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex.
Afval wordt in de afvalbakken gedeponeerd.
Ieder verenigingslid/ouder dient zijn haar medelid / bezoeker / vrijwilliger aan te spreken op zijn/haar
gedrag in het geval dat deze persoon de huisregels overtreedt.
Auto's, fietsen, brommers en scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen
gestald te worden.
De ouders/verzorgers zijn zelf te allen tijde verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen.
Een ieder die niets te zoeken heeft in of in de gangen van de kleedkamers kan worden verwijderd.
Wachten kan ook in de kantine.
Het is uitsluitend toegestaan een hond mee te nemen op het sportcomplex, indien deze is
aangelijnd. Uitwerpselen dienen direct (door de eigenaar van de hond) te worden opgeruimd.

3.6 Materiaalgebruik
•
•
•
•
•

Het trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
De verschillende materiaalkasten blijven opgeruimd en dienen na gebruik op slot gedaan te worden.
De taak hierop toe te zien ligt in handen van de trainer/leider
Het materiaalhok is uitsluitend toegankelijk voor trainers/leiders, dus niet voor spelers.
Doelen dienen na afloop van de training teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
De ballen die over het hek worden geschoten, dienen direct te worden opgehaald.

3.7 De kleedkamers
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Douchen na de wedstrijd en training wordt sterk aanbevolen
Het dragen van badslippers in de kleedkamers en douches wordt in verband met hygiëne
aanbevolen.
Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimtes is verboden. Hiervoor dienen de borstels
gebruikt te worden die net buiten de kleedruimtes staan opgesteld.
Ieder verenigingslid draagt zorg voor een ordelijk achterlaten van zijn of haar gebruikte kleedkamer.
Papier, kauwgom en modder etc. worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd. Met
modder en water gooien in de kleedkamers, in de gangen bij de kleedkamers en in de toiletten is
verboden. De trainers en leiders dienen toe te zien op het toepassen van deze regels, en dragen
hiervoor dus medeverantwoordelijkheid.
Het is verboden met een bal te gooien of te voetballen in de kleedkamers en in de gangen bij de
kleedkamers.
De aanwijzingen die in de kleedkamers hangen, met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers
moeten worden nageleefd.
Iedere speler behoort zich te houden aan de door het wedstrijdsecretariaat gemaakte indeling van
de kleedkamers.
Trainers en leiders zijn verplicht de kleedkamers tijdens de training- en wedstrijddagen op slot te
doen. In de kleedkamers dient respect getoond te worden voor andermans eigendommen.
Toiletten dienen altijd schoon achtergelaten te worden.

3.8 Het gedrag in de kantine
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden. Voetbaltassen en andere
voetbalattributen behoren buiten in het tassenrek te worden gedeponeerd.
Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de tafel waaraan men heeft gezeten netjes achter laat.
De aanwijzingen van de barmedewerk(st)ers dienen altijd te worden opgevolgd.
Het is verboden op tafels en stoelen te staan.
Het is niet toegestaan om glazen mee te nemen buiten het boven- en benedenterras.
Het is verboden buiten de kantine, het boventerras en het benedenterras alcohol te nuttigen.
Kantinemeubilair dient altijd in de kantine te blijven.
Het is verboden in de kantine voor geld te kaarten of te dobbelen, of andere gokspelletjes te doen.

3.9 Sportkleding van de vereniging
•
•
•

Alle elftallen zijn verplicht te spelen in het C.V.V. Berkel tenue: shirt – geel/blauw gestreept en
voorzien van de naam van de vereniging achterop, broek – blauw voorzien van C.V.V. Berkel logo,
kousen – geel.
Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging c.q. hun sponsor. Per elftal worden de shirts en
het complete keepertenue centraal door één van de spelers/ouders per toerbeurt gewassen. Het
tenue mag niet individueel mee naar huis worden genomen.
Het bestuur beslist welke kleding centraal door de vereniging op de vereniging gewassen wordt.

3.10 Voetbalkamp

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Voor elk voetbalkamp geldt een vaste begeleider per groep van 4-6 kinderen.
De begeleider is verantwoordelijk voor de aan hem toevertrouwde kinderen, vanaf het moment van
vertrek tot en met de aankomst bij de vereniging.
Kampleiders en hoofdleiders houden toezicht gedurende kampevenementen.
Kampleiders en hoofdleiders dragen zorg voor het netjes houden van het kamphuis, slaapzalen,
doucheruimten, toiletten en eetzaal.
Begeleiding houdt (in overleg met de ouders) toezicht op het innemen van medicatie d.m.v. een lijst
met gebruikers en instructies.
Begeleiding neemt parkregels in acht en geeft deze door aan de kinderen.
Om de veiligheid voor de kinderen en begeleiders te waarborgen stelt de kampleiding jaarlijks een
aantal regels op waaraan de deelnemers zich moeten houden. Deze regels worden bij de start van
het kamp duidelijk aan de deelnemers bekendgemaakt. Wanneer deze regels niet worden nageleefd
wordt door de kampleiding passende maatregelen genomen.
Het gebruik van alcohol door de kinderen is verboden. Overtreders van deze regel zullen naar huis
worden gebracht .
Roken tijdens kamp is in principe niet toegestaan. Kinderen die van hun ouders mogen roken,
krijgen de gelegenheid om onder begeleiding van de kampleiding en uit het zicht van de andere
kinderen een beperkt aantal malen per dag te roken. Van kinderen die mogen roken, wordt dit door
de ouders/verzorgers aangegeven op het inschrijfformulier en door de ouders/verzorgers
ondertekend. Overtreders van deze regel zullen naar huis worden gebracht .
Ouders en verzorgers blijven “hoofdelijk aansprakelijk” voor door hun zoon of dochter aangerichte
vernielingen, schade, en andere strafbare feiten.
Tijdens het voetbalkamp wordt voor EHBO-ers gezorgd.
Deelnemen aan het kamp geschiedt op eigen risico.
Namen en referenties van kampleiding zijn bekend bij het hoofd van de kampleiding.
Op kamp heeft de leiding bijzondere aandacht voor de regels onder ‘seksuele intimidatie’ en
‘pesten’, zowel ten aanzien van de medeleiders als ten aanzien van de jeugd.

3.11 Toernooien
•
•
•
•
•

Er zijn minimaal twee begeleiders bij één elftal aanwezig, zodat je zeker weet, dat wanneer één
begeleider door omstandigheden niet bij het team kan zijn, er altijd een andere begeleider toezicht
kan houden.
Met het meegebrachte materiaal van C.V.V. Berkel dient zorgvuldig omgegaan te worden en na
afloop ook weer netjes opgeborgen te worden op de daarvoor bestemde plaatsen bij de vereniging.
De regels die gelden voor het gedrag in de kleedkamers en de kantine van de desbetreffende
vereniging dienen, naast onze eigen regels, nageleefd te worden.
Géén alcoholgebruik door de begeleiding en spelers tijdens het toernooi. Voor de ouders/verzorgers
geldt evenzeer dat bij alcoholgebruik matiging wordt verwacht. Je blijft gedurende het evenement
verantwoordelijk voor het team en de kinderen die aan je zijn toevertrouwd.
De reeds eerder aangegeven regels voor gedrag en taalgebruik gelden uiteraard ook bij toernooien.

3.12 Roken, alcohol en drugsgebruik
Roken
•

Roken is schadelijk voor de gezondheid en gaat niet samen met sport. Het is daarom verboden in het
clubgebouw te roken.

Alcoholafspraken
•

Er wordt geen alcohol genuttigd door leiders, trainers, begeleiders en alle andere kaderleden voor
of tijdens de uitoefening van hun functie.

•
•
•

Er wordt geen alcohol genuttigd door personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van
spelers.
Er wordt voor 12.00 uur geen alcohol geschonken.
Zie voor verdere alcoholinstructies het bestuursreglement “Alcohol in onze sportkantine”.

Drugsgebruik
•

Drugsgebruik is niet toegestaan. Ook het in het bezit hebben, verkopen, het stimuleren van het gebruik
door andere leden van softdrugs of harddrugs is verboden. Overtreding van deze regels zal hard
worden aangepakt. In alle gevallen wordt de politie ingelicht.

3.13 Diefstal en vernielingen
Diefstal
•
•
•
•

Bij diefstal van goederen van de vereniging en of derden zal altijd aangifte bij de politie worden
gedaan, hetzij door de vereniging of door de benadeelde zelf.
Het bestuur overleg hebben met de politie en advies inwinnen over te nemen maatregelen bij
calamiteiten.
Bij een heterdaad situatie zal de verdachte op voorhand door de vereniging worden geschorst.
Totdat het bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan, zal aan desbetreffende perso(o)n(en)
de toegang tot het sportcomplex direct worden ontzegd.

Vernielingen
•
•
•
•

Bij opzettelijke vernieling en beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of van
derden, zal het bestuur passende maatregelen treffen.
Wanneer geen strafrechtelijke vervolging volgt, zal de schade worden verhaald op
desbetreffende perso(o)n(en)
Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers altijd aansprakelijk worden gesteld.
Bij schade en/of vernieling door gastspelers zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk
en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernielingen zal op deze
vereniging worden verhaald.

3.14 Straffen en boetes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is de taak van het bestuur, terzijde gestaan door de vertrouwenspersonen om bij
overtredingen van de regels corrigerend op te treden. Daartoe heeft zij de volgende
mogelijkheden:
Het bestuur berispt een verenigingslid bij overtredingen.
Het bestuur legt een taakstraf op (bijvoorbeeld een schoonmaaktaak/dag is één van de op te
leggen taakstraffen)
Aan, door de scheidsrechter uitgedeelde kaarten voor ongepast gedrag, kan het bestuur een
extra straf verbinden, zeker als het herhaaldelijk voorkomt bij dezelfde persoon.
Opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging worden bestraft, ook wanneer dit
niet door de scheidsrechter of KNVB wordt geïnitieerd.
Opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging, naast de bestraffing door de
scheidsrechter en of KNVB, extra bestraft worden.
Het bestuur schorst een lid voor één of meer wedstrijden.
Het bestuur schorst een lid voor wedstrijden en trainingen en alle andere verenigingsactiviteiten
(volledige schorsing)
Het bestuur ontzegt een lid voor een bepaalde tijd de toegang tot het sportcomplex.
Het bestuur royeert een lid (Hiertegen bestaat volgens de statuten een beroepsmogelijkheid)

3.15 Toetreding nieuwe leden
•
•
•

•
•
•

Nieuwe leden zijn in principe van harte welkom, maar kunnen door het bestuur ook worden
geweigerd onder opgave van redenen.
De inschrijving is voorlopig en geldt voor drie maanden.
Voor het lidmaatschap, van een toekomstig lid na drie maanden definitief wordt, kunnen
referenties worden ingewonnen bij de vereniging waar het lid het laatst speelde, o.a. omtrent
‘normen en waarden’. Dit kan aanleiding zijn voor het bestuur om het lidmaatschap niet om te
zetten naar een definitief lidmaatschap.
Het reglement Normen en Waarden wordt naar een nieuwe lid (of naar de ouders wanneer het
lid minderjarig is) gemaild. Daarmee worden leden in kennis gesteld van het Regelement.
Het Regelement wordt gepubliceerd op www.cvvberkel.nl.
Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich aan de verenigingsregels houdt en de N&W
reglementen onderschrijft en naleeft. Dit geldt eveneens voor leden die een verenigingstaak
gaan vervullen en die zelf niet gaan voetballen.

3.16 Het betalen van contributie
•

•

Indien na een schriftelijke aanmaning de verschuldigde contributie en/of boete niet is/zijn
voldaan, is het mogelijk om per direct uitgesloten te worden van trainingen en wedstrijden en
direct voor onbepaalde tijd geschorst te worden.
Het bestuur kan het lid royeren. (Hiertegen bestaat volgens de statuten een
beroepsmogelijkheid).

