
Huishoudelijk reglement van v.v. Teisterbanders gevestigd te Kerk-Avezaath. 

Het reglement is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 10 december 2018. 

Artikel 1, Algemene bepalingen 
1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Teisterbanders, hierna te noemen “de

vereniging” is opgericht op 3 augustus 1949 en bij Koninklijk Besluit van 8 december

1960 erkend als vereniging gevestigd te Kerk-Avezaath.

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 op 22 augustus 2018.

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten

van de vereniging,
Artikel 2, Verenigingskleuren 

De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit. 

De elftallen van de vereniging spelen in een blauw/wit shirt, een witte broek en met 

blauwe kousen. 
Artikel 3, Leden 

De leden van de vereniging worden onderverdeeld in: 
a. Personen die gerechtigd zijn aan de trainingen en wedstrijden deel te nemen:

zij behoren tot de:
- Senioren, indien zij op 31 december voorafgaande aan het desbetreffende 

verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, of ouder zijn;

- O19-junioren, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben 
bereikt;

- O18-junioren, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben 
bereikt;

- O17-junioren, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben 
bereikt;

- O16-junioren, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben 
bereikt;

- O15-junioren, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben 
bereikt;

- O14-junioren, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben 
bereikt;

- O13-pupillen, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben 
bereikt;

- O12-pupillen, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben 
bereikt;

- O11-pupillen, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het 
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 11 jaar nog niet hebben 
bereikt;
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Artikel 4,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 als zodanig op voordracht van het bestuur

door de algemene ledenvergadering met tenminste 4/5
e
 van de geldig uitgebrachte

stemmen worden benoemd.

De ereleden zijn vrijgesteld van contributiebijdragen.

Artikel 5, Donateurs 
1. De vereniging kent naast leden donateurs.

2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten

en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur

vastgestelde bijdrage te storten.

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of

krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen altijd wederzijds door opzegging

worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor

het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 6, Verkrijging van 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,

emailadres en bankrekeningnummer alsmede de vereniging(en) waarvoor het

kandidaat-lid  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. Deze

kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen

te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
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- O10-pupillen, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het  
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt;

- O9-pupillen, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 9 jaar nog niet hebben bereikt;

- O8-pupillen, dit zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt;

- O7-pupillen, dit zijn leden tot en met 6 jaar die op 31 december voorafgaand aan
het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 7 jaar nog niet hebben bereikt;

b. Personen die niet actief aan de voetbalsport deelnemen, zij kunnen wel een functie

binnen de vereniging vervullen.

c. Leden van verdienste.

d. Ereleden.



Artikel 7, Aanneming van leden 
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris

namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het

lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

2. Van de toelating wordt mededeling gedaan via de verenigingssite. Binnen 14 dagen

kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar

maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan

wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder de vermelding

van de beroepsprocedure. Indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende

beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

Artikel 8, Rechten en plichten leden 

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te 

noemen rechten en plichten. 

1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de 
ledenvergaderingen.

3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover 
door het bestuur niet anders is bepaald.

4. 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 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.

5. Via de verenigingssite is men verplicht  kennis te nemen van de statuten en het 
huishoudelijk reglement.

6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres 
en emailadres.

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie via automatische incasso 
door de vereniging.

8. Spelende seniorleden hebben de plicht vrijwilligerswerk te verrichten.

Een van de ouders / verzorgers van spelende O19 - junioren t/m O7 – pupillen heeft de 
plicht vrijwilligerswerk te verrichten.

Bij weigering gelden de navolgende sancties:

- Nieuwe, toetredende leden, wordt het lidmaatschap geweigerd.

- Bestaande leden worden geschorst voor 4 weken trainen en wedstrijden, weigert men 
dan nog volgt er royement.

Het bestuur kan in voorkomende gevallen een boete opleggen.

Het  bestuur heeft de bevoegdheid om leden/ouders/verzorgers (tijdelijk) te ontheffen 
van de vrijwilligers verplichting hetgeen middels een bestuursbesluit moet worden 
vastgelegd.

9. Zij hebbe . n 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.

Artikel 9, Straffen 
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de

wet, danwel de statuten, reglementen en/of  besluiten van organen van  de vereniging,

of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten

gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
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3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en

wederhoor, straffen op te leggen zoals zijn vastgelegd in artikel 6 van de
statuten en in  de Gedragscode Teisterbanders.

Artikel 10.   Einde Lidmaatschap 

 Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 van de
statuten en in de Gedragscode Teisterbanders.

Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (= 30 juni) 

met inachtneming van een termijn van vier weken waarbij men contributieplichtig blijft 

tot het einde van het boekjaar. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de beëindiging van het lidmaatschap wordt verwezen 

naar de statuten artikel 7. 

Artikel 11.    Contributie – boeten 
1. De leden, uitgezonderd ereleden, zijn jaarlijks gehouden tot het betalen

van een  contributie, die door de algemene vergadering op voordracht

van het bestuur van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.

2. De inning van contributie geschiedt door automatische incasso.

3. De vereniging kent voor de contributiebetaling de volgende categorieën:

a. seniorleden, die niet actief aan de voetbalsport deelnemen.

b. seniorleden, die actief aan de voetbalsport deelnemen.

c. juniorenleden

d. pupillen

4. De contributie is in een door het bestuur te bepalen aantal termijnen bij

vooruitbetaling invorderbaar.

5. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap bestaat geen aanspraak op restitutie

van betaalde contributie; men is contributieplichtig tot het einde van het boekjaar.

6. Wanneer een lid binnen 2 maanden na de verschijning van zijn/haar contributie niet

aan de financiele verplichtingen heeft voldaan, nadat hij/zij namens het bestuur

daartoe is aangeschreven, kan dit lid door het bestuur worden geschorst/geroyeerd,

overeenkomstig de bepalingen in artikel 6, lid 4 van de statuten.

7. De invordering van de jaarlijkse bijdrage van begunstigers/donateurs geschiedt op de

wijze als door het bestuur wordt bepaald.
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8. Buiten de door de leden verschuldigde contributie zijn zij tevens verschuldigd alle door de
KNVB of de afdeling van de KNVB geheven en te heffen contributies, waaronder begrepen
alle kosten verbonden aan een door de KNVB of afdeling van de KNVB aan een lid

opgelegde straf.
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Artikel 12  Toegangsprijzen   
De toegangsprijzen voor de wedstrijden worden door het bestuur bepaald. 

Artikel 13   Clubgebouw – kantine 

1. In alle ruimten van het clubgebouw inclusief de kantine geldt een rookverbod, met 
uitzondering van de daartoe ingerichte ruimte.

2. Voor personen jonger dan 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te gebruiken.

3. De vrijwilligers die verkoopwerkzaamheden verrichten in de kantine moeten

18 jaar of ouder zijn en dienen in het bezit te zijn van de door de overheid

vereiste bevoegdheden.

4. Het aanbod en de verkoopprijzen van de artikelen wordt door het bestuur 
vastgesteld.

5. De openings- en sluitingstijden van de kantine worden door het bestuur vastgesteld.

6. Gebruikmaking van clubmaterialen en kantine-inventaris door leden of derden 
buiten de accommodatie is niet toegestaan.

7. Gebruik/verhuur van de accommodatie of de kantine voor andere doeleinden dan

clubdoeleinden aan leden of derden is niet toegestaan. 
Inzake de punten 6. en 7. kan het bestuur om haar moverende redenen hiervan afwijken 
waartoe dan wel een geldig bestuursbesluit moet worden genomen.

Artikel 14    Commissies 
1. Het bestuur is bevoegd, onder haar verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen

van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden

benoemd.

2. Tot leden van de commissies zijn alle seniorleden benoembaar.
Slotartikel

Reeds door zijn/haar toetreden verklaart ieder lid van de vereniging, dat het zich zal

onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement, de Gedragscode en verder alle

andere bepalingen, alsmede aan de wijzigingen, welke in de bestaande bepalingen tot stand

zullen komen.

Het bestuur beslist omtrent de interpretatie van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

In alle gevallen, waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het 

bestuur, behoudens beroep van de leden op de algemene vergadering. 
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