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STATUTEN 

en

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

van de

AMSTERDAMSCHE  FOOTBALL  CLUB

Opgericht 18 januari 1895     

Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 29 maart 1912, no. 54.
Verlengd bij Kon. Besluit van 15 januari 1924, no. 34.

Gewijzigd en verlengd bij Kon. Besluit
van 4 januari 1938, no. 75.

Gewijzigd bij Kon. Besluit van 12 november 1946, no. 50.
Gewijzigd bij Kon. Besluit van 28 maart 1952, no. 101.
Gewijzigd bij Kon. Besluit van 24 maart 1956, no. 66.

Gewijzigd bij notariële akte van 23 december 1981.
Gewijzigd bij notariële akte van 9 juli 1996.

Gewijzigd bij notariële akte van 5 oktober 2007.

4e druk Augustus 2008
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STATUTEN
NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID

Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: Amsterdamsche Football Club en wordt verder in deze statuten
genoemd: “de vereniging”.

2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel

en Fabrieken voor Amsterdam-Haarlem te Amsterdam onder nummer 40532231.

OPRICHTING, DUUR, BOEKJAAR EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 2
1. De vereniging is opgericht op achttien januari achttienhonderd vijfennegentig.
2. De vereniging duurt voort voor onbepaalde tijd.
3. Het boekjaar loopt van één juni  tot en met éénendertig mei.
4. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.

DOEL
Artikel 3 

1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen van de voetbalsport en eventueel
andere takken van sport, in welke verschijningsvorm dan ook, met uitzondering van sport-
beoefening als beroep.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, hierna te noemen: “de KNVB”,
b.deel te nemen aan de door de KNVB of één van zijn afdelingen georganiseerde competi-

ties of goedgekeurde wedstrijden,   
c. zelf wedstrijden op het gebied van de voetbalsport te organiseren,
d.de oefening van de leden te verzorgen en
e. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden. 

3.  De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

GELDMIDDELEN               
Artikel 4

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden,
b.ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden en
c. subsidies, donaties, giften of andere inkomsten.
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2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

3. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van con-
tributie.

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de
contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.  
2. Tot lid van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot lid van de

KNVB worden toegelaten.
3. Tegen een besluit tot niet-toelating door het bestuur staat geen beroep open.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere

verdiensten voor de vereniging het predikaat: “erelid” of “lid van verdienste” verlenen.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 6

1. De vereniging kan, voorzover uit deze statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve
van de leden rechten bedingen.
De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoel-
de rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt dit
daartoe niet te machtigen.

2. De vereniging kan, voorzover dit in deze statuten uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de
leden verplichtingen met derden aangaan.

3.  Voorzover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en
verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

4.  De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door
het bestuur.

5.  De vereniging kan door een besluit van de algemene vergadering verplichtingen - al dan
niet van financiële aard - aan de leden opleggen.

6.  De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar
hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

7.  De leden zijn tevens gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur en van

de algemene vergadering na te leven,
b.de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, als-

mede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven,
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c. alle verplichtingen die de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of die
uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na
te komen en

d.de belangen van de vereniging, die van de KNVB en die van de voetbalsport in het alge-
meen niet te schaden.

STRAFFEN
Artikel 7

1a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet,
dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of
waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

b.Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, regle-
menten en wedstrijdbepalingen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB,
dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

2.  Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1b. van
dit artikel te bestraffen, is het bestuur, nadat de strafcommissie de betrokkene(n) heeft
gehoord en het bestuur heeft geadviseerd, bevoegd om overtredingen te bestraffen.

3a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen de volgende straf-
fen worden opgelegd:
- berisping,
- uitsluiting van deelname aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een

in de straf bepaald aantal wedstrijden,
- ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de

straf genoemde termijn uit te oefenen,
- schorsing,
- ontzetting uit het lidmaatschap.

b.Een lid kan niet worden gestraft dan nadat hem de gelegenheid is geboden zich te ver-
dedigen tegen de tegen hem ingebrachte beschuldiging.
Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld.
In spoedeisende gevallen kan het bestuur de beslissing mondeling aan het lid mededelen.

4.  Een door het bestuur opgelegde straf, dan wel de verlaging of de intrekking van een opge-
legde straf wordt in het cluborgaan gepubliceerd.

5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht in beroep te gaan.

6a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.

b.Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt het lid zo spoedig mogelijk, door
middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van de reden(en) van het
besluit, in kennis gesteld.
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7a. Een lid kan van een opgelegde straf binnen één maand na ontvangst van bedoelde kennis-
geving bij de commissie van beroep in beroep gaan door middel van een brief met bericht
van ontvangst.          
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de opgelegde straf gehandhaafd.

b.De voorzitter van de commissie van beroep beslist binnen zeven dagen na ontvangst van
het beroepsschrift op een verzoek van het lid tot opschorting van de straf hangende het
beroep.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 8

1. 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 7 lid 6 van deze statuten en
e. door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB.

2.  Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschieden door het
bestuur.

3.  De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in deze statuten genoemd,
b.wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lid-

maatschap stellen,
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te

laten voortduren,
d.wanneer de KNVB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzeg-

ging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lid-
maatschap van de KNVB op de door de KNVB voorgeschreven wijze bezwaar heeft ge-
maakt.
In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door
de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt.

4a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
b.Een lid kan het lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang beëindigen:

- wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren,
- binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen
zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan
niet op hem van toepassing is.
Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen
worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van gelde-
lijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen, en

- binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie.
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5a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het vereni-
gingsjaar (dertig juni) en met inachtname van een opzegtermijn van ten minste acht weken.
Op deze opzegging is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
Ook kan het lidmaatschap worden beëindigd onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in
de leden 3 en 4 van dit artikel.

b.Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

6a. Een lid kan van een opzegging van zijn lidmaatschap of een ontzetting uit zijn lidmaat-
schap binnen één maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving bij de commissie van
beroep in beroep gaan door middel van een brief met bericht van ontvangst.

b.Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan het lid geen rechten uitoefenen.

DONATEURS
Artikel 9

1.  De vereniging kent naast leden donateurs.
2.  Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten.
3.  Donateurs hebben naast de verplichting de door het bestuur vastgelegde jaarlijkse bijdrage

te voldoen geen andere rechten of 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 te allen tijde wederzijds door opzeg-
ging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigings-   
jaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR
Artikel 10

1a. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven meerderjarige personen, waaronder een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en de voorzitter van de jeugdcommissie.
Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

b.De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitter van de jeugdcommissie
worden door de algemene vergadering in functie benoemd.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester en eventueel één of meer andere door het
bestuur aan te wijzen leden van het bestuur vormen tezamen het dagelijks bestuur.

2.  Bestuursleden worden - wat betreft de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de
voorzitter van de jeugdcommissie in functie - kandidaat gesteld door het bestuur of door
ten minste vijftien (15) stemgerechtigde leden.

3.  Ieder lid van het bestuur wordt benoemd voor een periode van één jaar.
Aftredende leden van het bestuur zijn terstond herbenoembaar. 

Statuten-Huish Reglem 8-2008_m  18-08-2008  10:49  Pagina 7



4.  In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van een bestuurslid, stelt het bestuur
in onderling overleg de taken van de leden van het bestuur vast en doet hiervan  in het
cluborgaan mededeling.

5.  Ieder lid van het bestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke ver-
vulling van de hem opgedragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer leden van het
bestuur behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake  van een tekortkoming tenzij
deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen
om de gevolgen daarvan af te wenden.

6.  De algemene vergadering kan een lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daar-
toe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uit-
gebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

7.  Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:
a. door het beëindigen van het lidmaatschap en
b.door bedanken.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 11

1.  Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.

2.  Indien het aantal leden van het bestuur beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin
de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taken te doen uitvoeren door personen of commissies die door het bestuur zijn benoemd.

4.  Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

BESLUITVORMING BESTUUR
Artikel 12

1.  Ieder bestuurslid brengt in de vergadering van het bestuur één stem uit; besluiten van het
bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.
Het bestuur is niet tot het nemen van besluiten bevoegd, indien niet ten minste twee/derde
van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
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2.  Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een
ander bestuurslid anders wenst.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13

1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2a. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur

gezamenlijk.
b.Het bestuur is bevoegd aan personen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waar-

van deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te ver-
tegenwoordigen.

3a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan leden van het bestuur
toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegd-
heid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

b.De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot ver-
tegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 11 lid 4 van deze statuten
bedoelde handelingen.

4.  Personen aan wie krachtens deze statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een
bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is
besloten.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 14 

1.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betref-
fende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werk-
zaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

2a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een
verslag uit over de gang van zaken in de vereniging.

b.Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
de algemene vergadering over.

3.  Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het bestuur in rech-
te vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4.  Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging  te geven.
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5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere deskundigheid, dan kan
de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

6.  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de
jaarstukken blijken.

7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel geduren-
de de wetttelijke termijn lang te bewaren.

KASCOMMISSIE                        
Artikel 15

1. De algemene vergadering benoemt de leden van de kascommissie, bestaande uit drie leden
en twee plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

2.  De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

3.  De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden
volgens een op te maken rooster af en zijn niet terstond herbenoembaar.

4.  De kascommissie kan door de algemene vergadering te allen tijde van haar taak worden
ontheven, echter onder gelijktijdige verkiezing van een andere kascommissie.

BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 16

1.  Organen van de vereniging zijn de algemene vergadering, het bestuur, de strafcommissie,
de commissie van beroep en de kascommissie.  

2a. Het in een vergadering van een orgaan van de vereniging uitgesproken oordeel van de voor-
zitter omtrent de uitslag van een stemmming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stem-
ming plaats, indien de meerderheid van het betreffende orgaan of, indien de oorspronke-
lijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.  Van het verhandelde in een vergadering van een orgaan van de vereniging worden notulen
gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het desbetreffende orgaan dienen te
worden goedgekeurd.

4a. Een besluit van een orgaan van de vereniging dat in strijd is met de wet of met deze statu-
ten, is nietig.
Een nietig besluit mist rechtskracht.

10

Statuten-Huish Reglem 8-2008_m  18-08-2008  10:49  Pagina 10



b.Een besluit dat nietig is omdat het is genomen zonder de vereiste instemming van een
ander orgaan, kan door dat andere orgaan worden bekrachtigd.

c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander
is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het
was gericht.

5a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid
van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het

besluit regelen,
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze

statuten en
3. wegens strijd met een reglement.

b.Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten,
waarop in lid 4 onder b van dit artikel wordt gedoeld.

c. Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de Arrondissementsrechtbank van de woon-
plaats van de rechtspersoon op vordering van de vereniging zelf, een lid van het bestuur,
een lid, of iemand anders, die daarbij een redelijk belang  heeft.

6.  De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt één jaar na het einde
van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een
belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

7.  Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a van dit artikel,
kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit.
Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.
Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen
door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of deze statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

2a. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering
- de jaarvergadering - gehouden.

b.Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
gewenst acht.

3.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van ten minste veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het cluborgaan of door een mede-
deling aan de leden, met gelijktijdige vermelding van de agenda.  

4a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste veertig (40) stemgerechtigde
leden (of, indien de vereniging minder dan vierhonderd (400) stemgerechtigde leden telt,
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op verzoek van ten minste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden) verplicht tot
het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ver-
zoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in
het lid 3 van dit artikel of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaat-
se waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het bestuur belasten met de leiding
van de vergadering en het opstellen van de notulen.

5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering,      
2. vaststelling van het jaarverslag van de secretaris,
3. vaststelling van het jaarverslag van de penningmeester,
4. verslag van de kascommissie,
5. decharge van het bestuur,
6. benoeming leden van het bestuur,
7. vaststelling van de contributies,
8. vaststelling van de begroting,
9. benoeming van de commissieleden,

10. rondvraag.

HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn
plaatsvervanger.
Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het
bestuur aan te wijzen lid van het bestuur als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin.

2.  Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gemaakt. 
De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van
de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vast-
gesteld.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19

1a. Ieder stemgerechtigd lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
b.Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering.
c. Donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering, doch missen daarin het stemrecht.
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2. Leden tot en met vijftien jaar hebben geen stemrecht.
Leden van zestien jaar en zeventien jaar hebben ieder het recht op het uitbrengen van één
stem, oudere leden hebben het recht op het uitbrengen van twee stemmen.

3.  Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4.  Besluitvorming kan alleen plaatsvinden over geagendeerde onderwerpen.

In spoedeisende gevallen kan het bestuur de algemene vergadering voorstellen ook besluit-
vorming te laten plaatsvinden over niet-geagendeerde onderwerpen.
Besluitvorming over wijziging van deze statuten of ontbinding van de vereniging kan alleen
geschieden met inachtneming van het daaromtrent in artikelen 22 en 23 van deze statuten
bepaalde.

5a. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
b.Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van

de voorzitter.
c. Ingeval van een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau van drie

leden, niet zijnde leden van het bestuur.
6a. Over alle voorstellen wordt, voor zover deze statuten niet anders bepalen, beslist bij meer-

derheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste veertig (40)
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Indien onvoldoende leden aanwezig zijn, worden de voor de eerste vergadering geagen-
deerde onderwerpen opnieuw aan de orde gesteld in een volgende algemene vergadering,
te houden binnen veertien (14) dagen na de eerste vergadering, in welke volgende alge-
mene vergadering omtrent die onderwerpen kan worden besloten, ongeacht het aantal aan-
wezige leden.

b.Bij het staken van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
7.  Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte

stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden
tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkre-
gen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

8.  Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan
wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van  
de personen over wie wordt gestemd.

STRAFCOMMISSIE EN COMMISSIE VAN BEROEP
Artikel 20

1a. De algemene vergadering benoemt de leden van de strafcommissie, bestaande uit een on-
even aantal van ten minste drie meerderjarige leden die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur en de commissie van beroep.

b.De strafcommissie adviseert het bestuur omtrent alle aangelegenheden die in artikel 7 lid
3 van deze statuten worden genoemd.

13

Statuten-Huish Reglem 8-2008_m  18-08-2008  10:49  Pagina 13



2a. De algemene vergadering benoemt de leden van de commissie van beroep, bestaande uit
een oneven aantal van ten minste drie meerderjarige leden die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur en de strafcommissie.

b.De commissie van beroep is belast met de behandeling van het door een lid ingesteld
beroep naar aanleiding van een door het bestuur opgelegde straf.

3. De strafcommissie en de commissie van beroep bepalen hun werkwijze en doen uiterlijk
veertien (14) dagen na een ingediend beroep of verzoek uitspraak, tenzij de strafcommis-
sie casu quo commissie van beroep het noodzakelijk achten nadere informatie in te win-
nen, in welk geval de uitspraak binnen dertig (30) dagen wordt gedaan.

REGLEMENTEN
Artikel 21

1.  De algemene vergadering kan reglementen, waaronder het Huishoudelijk Reglement,
vasrstellen en wijzigen.

2.  Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten. 
3.  De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de

KNVB.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 22

1.  Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ver-
gadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de sta-
tuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien (14)
dagen bedragen.

2.  Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) dagen voor de vergade-
ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opge-
nomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

3.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van het aantal rechtsgeldig
uitgebrachte stemmen.

4a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opge-
maakt.
Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Ieder lid van het bestuur
afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

b.De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken voor Amsterdam-Haarlem te Amsterdam neer te leggen.
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c. Tot het doen verlijden van de voor de statutenwijziging vereiste notariële akte, is ieder
bestuurslid afzonderlijk bevoegd en verplicht.

ONTBINDING, VEREFFENING EN FUSIE
Artikel 23

1a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging of een besluit tot fusie van de vereniging
met een andere rechtspersoon, is het bepaalde in artikel 22 leden 1, 2 en 3 van deze statu-
ten van overeenkomstige toepassing.

b.De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ver-
gadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

2.  Bij de oproeping tot de in dit artikel bedoelde vergadering(en) moet worden medegedeeld,
dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste éénentwintig dagen
bedragen.

3a. De leden van het bestuur treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als ver-
effenaars op.

b.De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting heb-
bende leden van het bestuur te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer ver-
effenaars.

4.  Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, 
terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

5.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en reglementen voor
zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam wor-
den toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.

6.  De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening,
waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.

7.  De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van
verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het verenigingenregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam-Haarlem te Amsterdam en ten kantore van
de vereniging of op een ander adres in het Arrondissement waar de vereniging statutair is
gevestigd.

8.  De vereffenaar(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatse waar de ver-
eniging statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.

9.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging geduren-
de tien jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het
besluit tot ontbinding wordt aangewezen.
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OMZETTING
Artikel 24

1.  De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 boek 2
Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere rechts-
vorm en het wijzigen van haar statuten.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMEEN
Artikel 1

1. Dit reglement is gebaseerd op en is een aanvulling van de Statuten van de vereniging
AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB, afgekort A.F.C., en wordt verder in dit regle-
ment genoemd: “de vereniging”.

2. De kleuren van de vereniging zijn rood en zwart.
3. Het voetbaltenue bestaat uit een rood shirt met een zwarte V, effen zwarte broek en effen

rode kousen.

LEDEN
Artikel 2

1. De vereniging bestaat uit de volgende categorieën leden:
a. ereleden,
b. leden van verdienste,
c. 60+ leden,
d. senior leden,
e. jong-senior leden,
f. A-junioren,
g. B-junioren,
h. C-junioren,
i. D-pupillen,
j. E-pupillen,
k. F-pupillen.

2a. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging op bijzonder eervolle wijze in het verleden
hebben onderscheiden en op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd door de 
algemene vergadering met tenminste twee/derde van de stemmen van de aanwezige stem-
gerechtigde leden.

b.Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd door de algemene
vergadering met tenminste twee/derde  van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde
leden.

c. 60+ Leden zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, het voetbal-
spel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging helpen bevorderen.

d.Senior leden zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 23 jaar, doch niet de leeftijd van
60 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de
vereniging helpen bevorderen.
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e. Jong-senior leden zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 18 jaar, doch niet de leeftijd van
23 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de
vereniging helpen bevorderen.

f. A-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 16 jaar, doch niet de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de
vereniging helpen bevorderen.

g. B-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 14 jaar, doch niet de leeftijd van
16 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de
vereniging helpen bevorderen.

h.C-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 12 jaar, doch niet de leeftijd van
14 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de
vereniging helpen bevorderen.

i. D-pupillen zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 10 jaar, doch niet de leeftijd van
12 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de
vereniging helpen bevorderen.

j. E-pupillen zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 8 jaar, doch niet de leeftijd van 10 jaar
hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging
helpen bevorderen.

k.F-pupillen zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 6 jaar, doch niet de leeftijd van 8 jaar
hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging
helpen bevorderen.

VOORWAARDEN TOT VERWERVING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 3

Preambule.
Teneinde de zorgvuldig opgebouwde identiteit van AFC te behouden verwachten wij van onze
nieuwe leden dat zij:
• de contributie en het entreegeld bij aanmelding zullen betalen en voorts bij aanvang van elk

seizoen,
• zich op het veld sportief zullen gedragen naar de scheidsrechter, tegenstander, trainer, elftal-

genoten en het aanwezige publiek,
• zich in de kleedkamer en clubhuis van zowel AFC als van andere verenigingen correct zullen

gedragen,
• open zullen staan voor het clubleven en (op termijn) bereid zijn een actieve bijdrage te

willen leveren aan dat clubleven en
• de intentie hebben voor langere tijd lid te blijven.

1. Om als senior, 60+, jong-senior, junior of pupil lid toe te treden, moet een schriftelijke
aanvraag daartoe via een origineel aanmeldingsformulier (dus geen kopie) bij de admini-
strateur worden ingediend.

2. Deze aanvraag dient medeondertekend te worden door 2 leden als bedoeld in art. 2 lid
1a t/m e van dit reglement, die betreffend kandidaat lid persoonlijk kennen. De aanvraag
voor minderjarige kandidaat leden moet ook medeondertekend zijn door één der ouders
of voogden.
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3a. Voor E- en F pupillen zal mits er ruimte is in de desbetreffende categorie, de voorzitter van
de jeugdcommissie op basis van de volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier
de kennismakingscommissie adviseren.

3b. Alle overige aanvragen van kandidaat-leden zullen, indien er plaats is in de betreffende
leeftijdscategorie, worden uitgenodigd voor een gesprek met de kennismakingscommissie.

4. Een technische commissie kan onderzoek doen naar de geschiktheid op voetbal technisch
gebied van de kandidaat.

5. Na een positief besluit van de commissie(s) publiceert de 2e secretaris de naam en het adres
van het kandidaat-lid in de eerstvolgende uitgave van het cluborgaan. Tegen een negatief
advies is geen beroep mogelijk.

6. Bezwaren tegen de aanneming van het kandidaat-lid dienen binnen 7 dagen na de publi-
catie bij de 2e secretaris per aangetekend schrijven te worden ingediend. De bezwaar-
schriften moeten met redenen omkleed zijn en worden op de eerstvolgende bestuursver-
gadering als ingekomen stuk behandeld.

7. Van al dan niet aanneming als lid door het bestuur wordt de kandidaat binnen 7 dagen
nadien door de 2e secretaris bericht gezonden.

8. In bijzondere gevallen kan het bestuur direct tot aanneming van kandidaat-leden overgaan.
9. Een gedeballoteerd kandidaat kan eerst na 1 jaar weer worden voorgesteld.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Artikel 4

1a. De overgang van junior A-lid naar jong-senior lid kan door het bestuur worden afgewezen.
b. De overgang van donateur naar pupil-, junior-, jong-senior-, 60+- of senior lid kan door het

bestuur worden afgewezen.
2. De overgang van een (jong-) senior lid van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal en

vice versa behoeft de toestemming van het bestuur.
3. Door verkrijging van het lidmaatschap wordt men tevens lid van de K.N.V.B. 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 5

1. Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.
2. Alle leden ontvangen bij hun toetreding een exemplaar van de statuten en van het huis-

houdelijk reglement. Bij eventuele geschillen kan een lid er zich niet op beroepen de
statuten en het huishoudelijk reglement niet te hebben ontvangen.

3. In een eventueel tekort kan de algemene vergadering door een hoofdelijke omslag voorzien.
4. Alle door de algemene vergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle leden, onge-

acht of deze tegenwoordig waren bij het nemen van het besluit.
De leden zijn gehouden tot een goede uitvoering ervan mee te werken.
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5a. Indien de verschuldigde contributie niet op 30 september en voor nieuwe leden op 1 septem-
ber van het lopende jaar is voldaan, zal het bestuur overgaan tot het opleggen van een boete.
Vanaf die datum is het lid deelname aan oefeningen en/of wedstrijden ontzegd, tot het
tijdstip waarop aan alle financiële verplichtingen (waaronder contributie, toeslag en boetes) 
zijn voldaan.

b.Indien op 31 mei van het lopende verenigingsjaar niet aan alle financiële verplichtingen is
voldaan wordt overgegaan tot ontzetting uit het lidmaatschap.

6. Opzettelijke beschadiging van eigendommen van de vereniging of van de door haar in
huur of bruikleen genomen goederen komt voor rekening van de dader(s). Het bestuur
bepaalt de te betalen schadevergoeding.

7. Verandering van adres moet binnen 8 dagen schriftelijk aan de 2e secretaris worden
gemeld. Adreswijzigingen worden in het cluborgaan gepubliceerd.

RECHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 6

1. De ereleden hebben geen financiële verplichtingen tegenover de vereniging, doch staan
overigens wat hun rechten en verplichtingen betreft gelijk met senior leden.

2. De ereleden kunnen op verzoek van het bestuur de bestuursvergaderingen bijwonen. Zij
ontvangen dan tijdig de agenda.

3. Leden van verdienste worden op hun verzoek vrijgesteld van financiële verplichtingen
tegenover de vereniging, doch staan overigens wat hun rechten en verplichtingen betreft
gelijk met senior leden.

4. Jong-senior, senior en 60+ leden hebben het recht tot:
a. tijdige toezending van het officieel orgaan van de vereniging als bedoeld onder artikel 14

van dit reglement. 
b. toegang tot de clubavonden,
c. deelneming aan oefeningen en, voor zover daartoe opgesteld door de desbetreffende

trainer en/of commissie, aan (oefen)wedstrijden,
d.het bijwonen van de algemene vergaderingen, het daarin deelnemen aan de beraadslagin-

gen, het doen van voorstellen, het indienen van amendementen en het uitbrengen van twee   
stemmen, 

e. gratis toegang tot de thuis te spelen competitiewedstrijden van de vereniging,
f. het voorstellen van kandidaat-leden en
g. het schriftelijk indienen van voorstellen en stellen van kandidaten aan de algemene ver-

gadering.
h.toetreding tot “De Zilveren Ploeg” indien men 25 jaar aaneengesloten lid van de vereni-

ging is geweest en de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt.
i. benoemd te worden tot “Ridder” indien men 50 jaar aaneengesloten lid van de vereniging

is geweest.
5. Junioren en pupillen hebben het recht tot:

a. tijdige toezending van het officieel orgaan van de vereniging als bedoeld onder artikel 14
van dit reglement.
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b.het deelnemen aan oefeningen en, voor zover daartoe opgesteld door de desbetreffende
trainer en/of commissie, aan (oefen)wedstrijden en

c. gratis toegang tot de thuis te spelen competitie wedstrijden van de vereniging.
6. Junior-A leden hebben:

a. toegang tot de clubavonden en
b.het recht tot het bijwonen van de algemene vergaderingen, het daarin deelnemen aan de

beraadslagingen, het doen van voorstellen, het indienen van amendementen en het uit-
brengen van één stem.

7. Alle overige junioren en pupillen hebben:
a. geen toegang tot de clubavonden, tenzij zij daartoe door of namens het bestuur zijn uit

genodigd en
b.geen toegang tot de algemene vergaderingen, tenzij zij daartoe door of namens het bestuur

zijn uitgenodigd.

DONATEURS
Artikel 7

1. De vereniging kent ook donateurs, zoals omschreven in artikel 9 van de statuten.
2. Donateurs hebben het recht tot:

a. tijdige toezending van het officieel orgaan van de vereniging als bedoeld onder artikel 14
van dit reglement.

b. toegang tot de clubavonden,
c. gratis toegang tot de thuis te spelen competitie wedstrijden van de vereniging en
d.het bijwonen van de algemene vergaderingen, echter zonder stemrecht.
e. toetreding tot “De Zilveren Ploeg” indien men 25 jaar aaneengesloten lid of donateur van

de vereniging is geweest en de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt.

BESTUUR
Artikel 8

1. Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement en van alle door de algemene ver-
gadering genomen besluiten.

2. Het dagelijks bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel kunnen gedogen en niet van
ingrijpende aard zijn, alsmede die zaken, welke door het bestuur aan het dagelijks bestuur
worden opgedragen.Het brengt van zijn verrichtingen verslag uit op de eerstvolgende
bestuursvergadering.

3. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene vergadering.   
Hij heeft het recht daarin de discussies te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering vol-
doende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien tenminste twee/derde van
de aanwezige stemgerechtigde leden zich hiervoor verklaren.
Hij is de woordvoerder van het bestuur. 
Hij is belast met de zorg voor de representatie van de vereniging. Hij kan, indien door hem
gewenst, stukken, van de vereniging uitgaande, mede ondertekenen.

4. De vice-voorzitter treedt bij ontstentenis van de voorzitter in diens plaats.
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5. De 1e secretaris voert in overleg met het bestuur de briefwisseling van de vereniging.
Hij ondertekent alle van hem uitgaande stukken en houdt daarvan kopie. Bestuursbeslui-
ten worden door hem, voorzover het bestuur dit nodig oordeelt, gepubliceerd in het offi-
ciële orgaan. Hij is verantwoordelijk voor de publicatie van het wedstrijdprogramma. In de   
algemene vergadering, bedoeld in artikel 17 lid 5. a van de statuten brengt hij namens het
bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

6. De 2e secretaris is de 1e secretaris behulpzaam bij diens werkzaamheden. Zij regelen onder-
ling wie de notulen en de voortgangsrapportage van de vergaderingen bijhoudt. Deze
notulen worden door de voorzitter en hem ondertekend.
De 2e secretaris heeft het ledenbestand van de vereniging onder zijn beheer. Hij publiceert
de mutaties op het leden bestand in het cluborgaan en aan het begin van het nieuwe sei-
zoen zal door hem een nieuwe versie van de ledenlijst worden gemaakt en gedistribueerd
aan bestuurs -en commissieleden en overige functionarissen.

7. De 1e penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor alle aan de ver-
eniging toekomende baten. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk.
Hij doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement en van de
uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering, voor alle andere uitgaven heeft
hij de machtiging van het bestuur nodig. Hij draagt zorg, dat de bezittingen van en aan-
sprakelijkheden jegens de vereniging zijn verzekerd. Hij is verplicht de voorzitter en/of de
kascommissie, genoemd in artikel 15 lid 1 van de statuten, op hun verzoek te allen tijde
inzage van zijn administratie en kas te geven. Hij is verplicht, voor zover mogelijk,
kwitanties voor zijn uitgaven te vragen.
Hij zorgt, in overleg met de overige leden van het dagelijks bestuur, voor een veilige
deponering van de gelden van de vereniging. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de 1e
penningmeester op te dragen om geldmiddelen op een door het bestuur te bepalen wijze
te beleggen, alsmede om zodanige belegging te wijzigen.
In de algemene vergadering, bedoeld in artikel 17 lid 5 van de statuten brengt hij namens
het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

8. De 2e penningmeester is belast met het innen van de contributies, boetes en donaties. Hij
is de 1e penningmeester behulpzaam bij diens werkzaamheden, o.a. bij de verkoop van toe-
gangsbewijzen bij wedstrijden waarbij entreegeld wordt geheven.
Hij treedt bij ontstentenis of verhindering van de 1e penningmeester in diens plaats.

9. Wanneer de 1e en/of tijdens diens ontstentenis of verhindering de 2e penningmeester tus-
sentijds aftreedt, is de kascommissie verplicht binnen twee weken diens boeken en beschei-
den en geldmiddelen van de vereniging te controleren en binnen een week hierna verslag
uit te brengen aan een ten spoedigste door het bestuur te beleggen algemene vergadering.
Eerst na decharge door de algemene vergadering en overdracht van boeken, bescheiden en
geldmiddelen aan zijn opvolger, is de penningmeester van zijn verantwoordelijkheid jegens
de vereniging ontheven.

10. De Commissaris jeugdzaken is belast met de coördinatie van alle jeugdzaken van de ver-
eniging, met uitzondering van aanstelling en functioneren van de jeugdtrainers.

11. Eventueel overige bestuursleden zijn commissaris. Zij moeten zo nodig ieder der boven-
genoemde bestuursleden behulpzaam zijn en/of vervangen.Zij kunnen ook met een afzon-
derlijke taak worden belast.

Statuten-Huish Reglem 8-2008_m  18-08-2008  10:49  Pagina 22



23

12. Indien in de loop van het verenigingsjaar een bestuurslid wil aftreden, is hij verplicht van
zijn voornemen ten minste drie weken van te voren schriftelijk aan de voorzitter kennis te
geven. De voorzitter geeft, wanneer hij zelf wil aftreden, hiervan ten minste acht weken van
te voren schriftelijk kennis aan de vice-voorzitter.

13. Bij tussentijds aftreden van één der door de algemene vergadering in functie gekozen
bestuursleden of van 2e penningmeester, moet binnen een maand in de ontstane vacature
worden voorzien door een verkiezing, welke schriftelijk kan geschieden.

14. Besluiten van het bestuur, overeenkomstig artikel 8 lid 5 van dit reglement ter algemene
kennis gebracht, zijn bindend voor alle leden tot aan de eerstvolgende algemene vergade-
ring, welke het besluit kan bekrachtigen, wijzigen of doen vervallen.

15. Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur worden geschorst tot aan
een binnen één maand te houden algemene vergadering, welke de schorsing kan opheffen
of het betrokken bestuurslid uit zijn functie kan ontzetten.

COMMISSIES
Artikel 9 

1. De commissies worden onderscheiden in permanente commissies en commissies ad hoc. 
2. De permanente commissies bestaan uit een oneven aantal leden, doch tenminste drie.

Zij worden gekozen uit de ereleden, leden van verdienste, 60+ en (jong-) senior leden en
worden door de algemene vergadering benoemd. 

3. Permanente commissies aanvaarden hun taak onmiddellijk na hun benoeming en beëin-
digen deze wanneer de nieuwe commissies benoemd zijn. Zij kiezen uit hun midden een
voorzitter en een secretaris. Treedt tussentijds een lid van de commissie af dan voorziet het
bestuur zo nodig in de vacature.

4. Een lid van een commissie kan door de meerderheid van die commissie aan het bestuur ter
schorsing worden voorgedragen. Wordt tot schorsing overgegaan, dan heeft het geschorste
lid het recht het bestuur te verzoeken binnen een maand een algemene vergadering te
beleggen.

5. Commissieleden die zich voor het komende seizoen niet beschikbaar wensen te stellen
dienen dit schriftelijk voor 30 april aan de 1e secretaris kenbaar te maken.

6. Permanente commissies zijn:
a. Elftalcommissie A, B en C
b. Jeugdcommissie
c. Veteranencommissie
d. Kascommissie
e. Commissie Pers en Publiciteit          
f. Strafcommissie
g. Commissie van Beroep
h. Archiefcommissie
i.  Kennismakingscommissie
j.  Technische commissie
k. Medische commissie
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6a. De elftalcommissie A is belast met de samenstelling en begeleiding van de elftallen A.F.C.
2 en 3 welke uitkomen in de zondagcompetitie.
De elftalcommissie B is belast met de samenstelling en begeleiding van alle overige senio-
ren elftallen welke uitkomen in de zondagcompetitie. 
De elftalcommissie C is belast met de samenstelling en begeleiding van alle senioren
elftallen welke uitkomen in de zaterdagcompetitie.
Het bestuur benoemd voor A.F.C. 1 een autonome trainer/coach die belast is met de
training, samenstelling en coaching van het 1e elftal.
De trainer/coach rapporteert rechtstreeks aan het bestuurslid belast met Technische Zaken,
dan wel aan het dagelijks bestuur.
Tevens wordt door het bestuur een elftalleider benoemd, die tezamen met de trainer/coach
de begeleiding van het 1e elftal verzorgt.

b.De jeugdcommissie is belast met de samenstelling en begeleiding van alle junioren en
pupillen teams.

c. De veteranencommissie draagt zorg voor de begeleiding van de spelers, die 35 jaar of ouder
zijn en niet meer in het reguliere competitieverband spelen.

d.De kascommissie controleert tenminste éénmaal per seizoen, doch tijdig voor de algemene
vergadering waarin de 1e penningmeester zijn verslag uitbrengt, de boeken en financiële
bescheiden van de 1e en 2e penningmeester. Het verslag van de bevindingen moet uiter-
lijk vier dagen voor de betreffende algemene vergadering bij het bestuur worden ingediend,
al dan niet vergezeld van een voorstel tot verlenen van decharge van het bestuur over het
afgelopen boekjaar.
Een plaatsvervangend lid die niet tijdens de ambtsperiode van een kascommissielid diens
plaats heeft ingenomen hoeft niet af te treden na een periode van drie jaar.

e. De commissie pers, publiciteit en evenementen is belast met de redactie van het club-
orgaan, de persmap en het programmaboekje voor de thuiswedstrijden van het 1e elftal.
Tevens is de commissie belast met het coördineren van alle door het bestuur vastgestelde
evenementen. Zij draagt ook zorg voor speciale publicaties en de radiokamer en is tevens
verantwoordelijk voor de contacten met de mediavertegenwoordigers. Één van de 
bestuursleden heeft ambtshalve zitting in deze commissie. 

f. De strafcommissie is belast met het geven van een oordeel over eventueel wangedrag van
een lid, wanneer zij daartoe door het bestuur wordt verzocht. Zij adviseert het bestuur over
de eventueel te treffen maatregelen.

g. De commissie van beroep komt bijeen op verzoek van het betrokken lid indien hij het niet
eens is met het oordeel van de strafcommissie en/of de daaruitvolgende straf van het
bestuur.
De voorzitters van de commissies als genoemd in artikel 9.6 a, b en c van het huishoude-
lijk reglement zijn qualitate qua lid van deze commissie. Tevens neemt een lid van de
jeugdcommissie - niet zijnde de voorzitter - plaats in deze commissie. Zij dienen zich te
onthouden van enige inbreng indien het een speler betreft die onder zijn commissie valt.

h.De archiefcommissie beheert het archief van de vereniging.
i. De kennismakingscommissie adviseert het bestuur inzake de aanname van nieuwe leden.
j. De technische commissie coördineert de overlappende taken van de elftalcommissies en

adviseert het bestuur inzake de aanname van trainers en spelers.
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k.De medische commissie is belast met het adviseren van de spelers van de A.F.C. bij
blessures en geeft adviezen aangaande de handhaving van de hygiëne in de kleedkamers
en het clubhuis.

7. De algemene vergadering en/of het bestuur kunnen commissies ad hoc benoemen wanneer
zij zulks nodig achten; er wordt dan tevens een commissievoorzitter aangewezen. Zowel
permanente- als ad hoc commissies kunnen te allen tijde worden ontbonden door een alge-
mene vergadering. De door het bestuur benoemde commissies bovendien door het bestuur.

8. Elke aanvoerder van een seniorenelftal heeft het recht in de bijeenkomsten, waarin het
door hem aan te voeren elftal wordt samengesteld, te worden gehoord.

9. De elftalcommissie(s) geeft resp. geven schriftelijk aan de bonden de samenstelling van de
elftallen op, volgens de door hen gepubliceerde richtlijnen.

10. Bestuursleden hebben te allen tijde het recht commissievergaderingen bij te wonen en
hebben een adviserende stem.

WEDSTRIJDEN EN OEFENINGEN
Artikel 10

1. Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van de K.N.V.B.
2. De oefeningen en (oefen) wedstrijden vallen onder verantwoordelijkheid van de betrokken

elftal- c.q. jeugdcommissie, dan wel van door hen aan te wijzen andere personen.
3. Deze commissies c.q andere door hen aangewezen personen zorgen daarbij voor hand-

having van de orde. Zij hebben het recht een lid met gegronde reden(en) het (verder) deel-
nemen te ontzeggen, doch zijn verplicht hiervan binnen 2 x 24 uur mededeling te doen
aan het bestuur, dat het voorgevallene uiterlijk binnen één week behandelt.

4. Het aantal in te schrijven elftallen wordt door het bestuur bepaald, dit na overleg met de
betrokken elftalcommissie.

5. Nadat de verschillende elftallen gekozen zijn, wijzen de elftalcommissies de aanvoerders en
de plaatsvervangend aanvoerders aan. De aanvoerder alsmede de plaatsvervangend aan-
voerder van het eerste elftal worden door het bestuur aangewezen, na overleg met de
elftalcommissie A en de oefenmeester.

6.De elftalcommissies benoemen ook een leider per elftal. Hij draagt zorg voor de begelei-
ding van de spelers.

7.De aanvoerders en de leiders van de elftallen zijn verplicht er zorg voor te dragen, dat de
door de K.N.V.B. voorgeschreven formulieren uiterlijk op de dag na de wedstrijd, naar
behoren ingevuld bij de desbetreffende secretaris van de elftalcommissie worden ingeleverd.

8.De aanvoerders en leiders overtuigen zich van de juistheid van het tenue van hun elftallen.
9.Bij de wedstrijden zijn zij verantwoordelijk voor het aan hen toevertrouwde spelmateriaal.

10. Opgeroepen spelers, die niet op tijd op wedstrijden verschijnen en de secretaris van de elf-
talcommissie niet tijdig van hun verhindering hebben bericht, kunnen door het bestuur
worden beboet en/of door de elftalcommissies van het deelnemen aan oefeningen en/of
wedstrijden worden uitgesloten.

11. Indien de vereniging wordt beboet wegens overtreding van de voor spelers geldende voor
schriften, zal de boete verhaald worden op deze spelers. Deze boete dient aan de 2e pen-
ningmeester te worden voldaan.
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12. Spelers zijn verplicht bij wedstrijden het voorgeschreven voetbaltenue te dragen, hetwelk
zich in een behoorlijke staat moet bevinden. Naast het clubtenue dienen de spelers ook in
het bezit te zijn van een wit reserveshirt, zonder opdruk.

VERGADERINGEN
Artikel 11

1. Vergaderingen worden onderscheiden in algemene vergaderingen, bestuursvergaderingen
en commissievergaderingen.

2. Naast het bepaalde in artikel 17 lid 5a. 1 t/m 8 van de statuten worden op de algemene
vergadering de in artikel 9 lid 6 van dit reglement genoemde commissies benoemd.

3a. Het bestuur is verplicht de leden uiterlijk 15 mei mede te delen, welke functionarissen niet
herkiesbaar zijn in de algemene vergadering, te houden conform artikel 17 lid 3 van de
statuten.

3b. Kandidaten voor het bestuur en de in artikel 9 lid 6 van dit reglement genoemde
commissies, te kiezen  op bovengenoemde algemene vergadering, moeten worden gesteld
door een door tenminste 15 leden - als omschreven in artikel 6 lid 4 van dit reglement -
getekende voordracht.
Deze voordracht dient uiterlijk 1 juni bij de 1e secretaris te zijn ingediend, vergezeld van
een verklaring der kandidaten waarin zij zich bereid verklaren een eventuele benoeming te
aanvaarden.

4. Voorstellen van leden, te behandelen op een algemene vergadering, moeten ten minste een
maand van te voren bij de 1e secretaris schriftelijk worden ingediend. Later ingekomen
voorstellen kunnen alleen in behandeling worden genomen met goedkeuring van de alge-
mene vergadering.

5. Het bestuur is verplicht, gestelde kandidaten voor het bestuur en de commissies op de con-
vocatie voor een algemene vergadering, waarin het bestuur en de commissies worden
gekozen, te vermelden.

6. Indien voor enige functie één kandidaat is gesteld, wordt deze zonder stemming verkozen
verklaard. Indien voor enige functie geen kandidaat is gesteld, kan deze alsnog ter verga-
dering worden gesteld.

7. Bestuursvergaderingen worden belegd:
a. op verlangen van de voorzitter,
b.op verlangen van tenminste 3 bestuursleden.

8. Commissievergaderingen worden belegd zo vaak dit nodig is.

STEMMINGEN
Artikel 12

1a. Een stemming als bedoeld in artikel 16 lid 2 van de statuten mag niet ten doel hebben uit
te maken welke van twee voorstellen de voorkeur geniet.
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b.Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening gestemd, tenzij het later ingediende
voorstel door de voorzitter van verdere strekking dan het vorige wordt geacht; dan wordt
eerst of uitsluitend over het later ingediende voorstel gestemd, tenzij de vergadering met
tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen anders beslist.

c. Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze vóór het voorstel in
stemming en wel volgens de volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amende-
ment door de voorzitter van verdere strekking dan een daarvoor ingediend amendement
wordt geacht; dan wordt eerst of uitsluitend over het later ingediende amendement
gestemd, tenzij de vergadering met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen anders
beslist. 

STRAFFEN
Artikel 13

1. Straffen als bedoeld in artikel 7 lid 3 van de statuten worden gepubliceerd in het officieel
orgaan.

2. Bij ontzetting uit het lidmaatschap wordt betaalde contributie niet, ook niet ten dele,
terugbetaald.

OFFICIEEL ORGAAN
Artikel 14

1a. Het bestuur bepaalt op welke wijze de officiële mededelingen ter kennis van de leden wor-
den gebracht,

b.De wijze waarop dit geschiedt wordt de leden medegedeeld.
2. Voor de uitgave van het officieel orgaan is de 1e secretaris verantwoordelijk.

HUIS- EN GEDRAGSREGELS
Artikel 15

Alcohol en drugs
1. Begripsbepaling alcoholhoudende dranken.

a. Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
Sterke drank: gedistilleerd met 15 % alcohol of meer.

2a. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
b. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
c. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare

orde, veiligheid of zedelijkheid.
d.Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan dronken personen.
e. Er wordt geen alcohol geschonken aan (bege)leiders en trainers van de jeugd tijdens de

uitoefening van hun functie of aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer
van spelers.
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3. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcohol te gebruiken in het clubhuis, de kleedkamers
of elders op het sportcomplex.

4. Personen die dronken of onder invloed van andere psychotrope stoffen zijn worden niet
toegelaten in het clubhuis c.q. verwijderd uit het clubhuis.

Drugs.
Het in bezit hebben van drugs binnen ons Sportpark wordt niet getolereerd.
Overtreders wordt met onmiddellijke ingang uit het lidmaatschap ontzet. Zie statuten artikel 7.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 16

1. De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding van eigendommen van leden of
derden.

2. Wijziging van dit reglement kan slechts worden aangebracht door de algemene vergade-
ring, waarin twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen zich met de wijziging akkoord   
verklaart.

3. Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten bij de 1e secretaris zijn ingediend voor
30 april om te kunnen worden behandeld in de algemene vergadering bedoeld in artikel
17 lid 2 van de statuten. Deze voorstellen worden ter kennis van de leden gebracht.

4. Indien een artikel in dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, is die van het
bestuur voor een ieder bindend.

5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
6. Dit reglement treedt in werking op 28 juni 2001.
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