
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit huishoudelijk reglement van volleybalclub Terraveen/Forzato combinatie is  
vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 29 mei 2017.

1. Het lidmaatschap
1.1.  In beginsel kan iedereen lid van de vereniging worden, maar het bestuur houdt zich het recht voor om in 

bepaalde zwaarwegende gevallen personen te weigeren dan wel te royeren. Voor competitiespelers geldt 
daarbij: “... indien daartegen geen bezwaar wordt gemaakt door de NEVOBO”.

1.2. De vereniging kent de volgende leden categorieën (peildatum 1 juli):
 1.  Mini’s t/m 12 jaar
 2.  Aspiranten: 13 t/m 16 jaar
 3.  Senioren: 17 jaar en ouder
 4.  Recreanten
 5.  Verenigingsleden
 6.  Ere-leden
 7.  Begunstigers
 8.  Senioren die geen competitie spelen

1.3.  Leden onder de categorie 1 t/m 3 zijn actieve leden die verplicht zijn deel te nemen aan de Nevobo-competi-
tie waarvoor de vereniging zich heeft ingeschreven. Uitzondering hierop zijn de mini’s (categorie 1) met name 
de eerst 3 niveau’s.

1.4. Recreanten zijn leden die op vrijwillige basis onder de verenigingsnaam recreatieve wedstrijden spelen.

1.5.  Verenigingsleden zijn leden die uit hoofde van hun functie bij de vereniging verplicht zijn om lid te zijn van de 
NEVOBO, maar niet actief aan de volleybalsport deelnemen.

1.6.  Ere-leden zijn leden welke voor speciale diensten, verleend aan de vereniging, tot ere-lid zijn benoemd.  
Kandidaten moeten worden voorgedragen op de algemene ledenvergadering.

1.7.	 	Begunstigers	zijn	steunende	leden	die	de	vereniging	financieel	steunen	middels	een	bijdrage	welke	in	onder-
ling overleg tussen betrokkene en het bestuur wordt vastgesteld.

1.8.  Senioren die geen competitie spelen zijn leden die wel de trainingen bij een competitieteam volgen maar niet 
deelnemen aan de nevobo-competitie. Competitiespelers hebben voorrang op een trainingsplek.

2. Inschrijven
2.1.  Personen t/m de leeftijd van 16 jaar moeten zich aanmelden bij het secretariaat van het jeugdbestuur, 

jeugdbestuur@terraforza.nl.

2.2. Personen van 17 jaar en ouder moeten zich aanmelden bij het verenigingssecretariaat, info@terraforza.nl.

2.3.  Na de proefperiode ontvangt men een inschrijfformulier dat, volledig ingevuld, bij het secretariaat van het 
jeugdbestuur resp. het verenigingssecretariaat moet worden ingeleverd. 
Personen die aan de NEVOBO-competitie gaan deelnemen moeten een recente pasfoto bijvoegen.

2.4. Gelijktijdig moet een machtiging tot automatische incasso van de bankrekening worden afgegeven.

3. Proeftijd
3.1.  Gedurende vier opeenvolgende weken heeft elk nieuw lid recht op een kosteloze proefperiode, waarin hij/zij 

aan de trainingen van het toegewezen team kan deelnemen.

3.2.	 	Het	lidmaatschap	gaat,	zonder	tegenbericht,	definitief	in	op	de	1e	dag	van	de	maand	volgend	op	de	proefpe-
riode.



4. Beëindiging van het lidmaatschap
4.1. Het lidmaatschap eindigt door:
 - opzegging door het lid;
 - royeren door de vereniging;
 - overlijden van het lid.

4.2.  Opzeggen kan alleen aan het eind van het volleybalseizoen (30 juni), waarbij een minimale opzegtermijn van  
8 weken in acht moet worden genomen.

4.3.  Bij het niet nakomen van de verplichtingen aan de vereniging en/of ernstig wangedrag, heeft de vereniging 
het recht desbetreffende leden voor een bepaalde tijd te schorsen of te royeren.

4.4. Na bericht van overlijden wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd.

5. Contributie
5.1. De contributie bedraagt per jaar per 1 juli 2017:
 Categorie 1: 5 t/m 12 jaar € 99,20
 Categorie 2: 13 t/m 16 jaar € 136,40
 Categorie 3: 17 jaar en ouder € 208,28
 Categorie 4: recreanten € 150,00
 Categorie 5: steunende leden € 25,00
 Categorie 6: verenigingsleden € 0,00
 Categorie 7: ere-leden € 0,00
 Categorie 8: gelijk aan categorie 3

 Een 2e training: € 50,00

5.2. Als peildatum voor de leeftijdsgrens wordt 1 juli gehanteerd.

6. Betaling
6.1.  De contributie dient bij vooruitbetaling te geschieden, via een automatische incasso van de bankrekening, 

voor een kwartaal, een half jaar of een heel jaar.

6.2.  Indien U geen machtiging heeft afgegeven aan de vereniging voor automatische incasso is het mogelijk de 
contributie op een ander wijze te voldoen, onder de volgende voorwaarde: jaarlijkse vooruitbetalen per 1 
januari.

6.3.  Indien een maand na de vervaldatum de contributie nog niet is voldaan, volgt een aanmaning, waarvoor  
€ 2,50 in rekening wordt gebracht.

6.4.  Indien een week na de aanmaning de contributie nog niet is voldaan, wordt de spelerskaart ingenomen en kan 
er niet worden gespeeld.

7. Nevobo competitie
7.1.  Indien u deelneemt aan de NEVOBO-competitie bent u per seizoen bondscontributie en teamgeld verschul-

digd.

7.2. De bondscontributie bedraagt per 1 juli 2017 voor alle leden € 12,50.

7.3. Het teamgeld bedraagt per 1 juli 2017:
 voor dames en heren 1: € 79,00
 voor de overige senioren: € 60,10
 voor aspiranten: € 26,50
 voor niveau 4 t/m 6: € 17,20
 voor niveau 1 t/m 3: € 9,75

7.4. De bondscontributie en het teamgeld worden automatisch geïncasseerd door de penningmeester.

7.5.  Heeft u geen machtiging afgegeven aan onze vereniging dan wordt uw spelerskaart aangevraagd nadat de 
vereniging het competitiegeld heeft ontvangen.



8. Recreanten competitie
8.1. Indien u deelneemt aan de recreanten competitie bent u per seizoen competitiegeld verschuldigd.

8.2. Dit competitiegeld bedraagt per 1 juli 2017: € 30,00.

8.3. Het competitiegeld wordt automatisch geïncasseerd door de penningmeester.

8.4.  Heeft u geen automatische incasso, dan wordt u speelgerechtigd nadat de vereniging het competitiegeld 
heeft ontvangen.

9. Algemeen
9.1.  Adreswijzigingen moeten altijd zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het verenigingssecretariaat, 

info@terraforza.nl.

9.2.  Ook dient het verenigingssecretariaat, info@terraforza.nl te worden bericht indien men niet kan trainen of 
deelnemen aan wedstrijden door:

 - Langdurige ziekte of blessure (langer dan twee maanden);
 - Langdurige afwezigheid i.v.m werkzaamheden;
 - Zwangerschap;
 - Afwezigheid wegens studie en daarbij uitwonend bent.

9.3. Bij bovengenoemde redenen wordt op uw verzoek een gereduceerde contributie toegepast.

10. Tenue
10.1. De leden moeten in principe zelf zorgen voor het tenue, bestaande uit:
 - een clubshirt (wordt door de vereniging verstrekt);
 -  een zwarte broek (het model is door de vereniging vastgesteld en kan via de vereniging of bij van Rijbroek 

Sport en Mode worden aangeschaft);
 - zwarte sokken;
 -  sportschoenen (zwarte zolen zijn niet toegestaan). Uitzondering hierop is dat de libero desgewenst in een 

witte sportbroek mag spelen.

10.2.  Leden die spelen in een team dat door de vereniging van shirts is voorzien, zijn een bedrag voor bewassing 
verschuldigd. Dit bedrag is per 1 juli 2017 (voor een heel volleybalseizoen):

 - voor dames en heren 1 € 6,75
 - voor de overige senioren € 5,75
 - voor de aspiranten € 4,50
 - voor de niveaus 1-6 € 1,80
 - voor de recreanten € 4,50

11. Rechten
11.1.  Met uitzondering van begunstigers heeft elk lid van 16 jaar en ouder (peildatum 1 januari) het recht om zijn/

haar stem uit te brengen tijdens de algemene ledenvergadering.

11.2.  Elk lid jonger dan 16 jaar kan zich laten vertegenwoordigen door zijn/haar ouder of verzorger. In afwijking van 
de statuten heeft deze ouder/verzorger het recht om zijn/haar stem uit te brengen tijdens de algemene leden-
vergadering.

11.3. De algemene ledenvergadering wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden.

11.4. Elk lid kan, met inachtneming van de statuten, verzoeken een buitengewone ledenvergadering te beleggen.

12. Plichten
12.1.  Gezien de door de NEVOBO opgelegde verplichting tot het beschikbaar stellen van scheidsrechters, is het 

noodzakelijk dat elk team minimaal twee scheidsrechters beschikbaar stelt.

12.2.  Van elk lid wordt dan ook verwacht dat hij/zij de onder 12.1 genoemde taak of een andere functie binnen de 
vereniging zal uitoefenen.



12.3. Waar nodig draagt de vereniging zorg voor de opleiding met de daarbij behorende kosten.

12.4.  Voor de functie scheidsrechter, teller, trainer en coach geldt de verplichting bij verhindering zelf voor een ver-
vanger te zorgen en dit vroegtijdig bij de betreffende commissie te melden.

12.5. Bij in gebreke blijven heeft de vereniging het recht de daaruit voortvloeiende kosten op het lid te verhalen.

12.6.  Kosten en boetes opgelegd als gevolg van strafzaken of grove nalatigheid, kunnen door de vereniging bij het 
desbetreffende lid of leden worden verhaald, dit ter beoordeling door het bestuur.

12.7.  Leden die uitkomen in de NeVoBo-competitie worden door het team ingedeeld als scheidsrechter voor de 
wedstrijden. Bij verhindering dient zelf voor een vervanger gezorgd te worden. Bij het in gebreke blijven wordt 
het ingedeelde lid voor de eerstvolgende competitiewedstrijd geschorst.

12.8.  Indien leden een cursus of opleiding volgen (bijv. trainersopleiding of scheidsrechterscursus) worden de kos-
ten door de vereniging vergoed. Het lid dient dan wel 3 jaar als trainer danwel scheidsrechter actief te blijven 
binnen de vereniging. 
Indien het lid eerder stopt met deze activiteiten, dient het lid de  door de vereniging gemaakte kosten terug te 
betalen.  
Bij het niet voltooien van de cursus/opleiding of bij stoppen met de functie binnen een jaar na beëindiging 
van de cursus/opleiding wordt 100% in rekening gebracht.  
Bij stoppen 1 jaar na beëindiging van cursus/opleiding wordt 66% in rekening gebracht en bij stoppen 2 jaar 
na beëindiging van de cursus/opleiding 33%.

13. Volmacht bestuur
  Het bestuur heeft de volmacht voor het aangaan van rechtshandelingen en investeringen tot een maximum 

bedrag van € 2.270,00.

14. Belangrijke gegevens
 E-mail (algemeen of senioren): info@terraforza.nl
 E-mail (jeugd): jeugdbestuur@terraforza.nl

 Bankrekening Rabobank: NL12RABO 015.49.03.019 t.n.v. Terraveen/Forzato Combinatie 
 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17131658


