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Statuten van de Volleybalvereniging OBERON
Heden, de negen en twintigste december negentienhonderd negen en tachtig, verscheen voor mij, Mr.
Alphonsus Cornelis Joseph Böggemann, notaris ter standplaats Amstelveen: mevrouw Adriana
Margaretha Pijnaker-Zwart, notarieel medewerkster, wonende te De Kwakel, ten deze handelende als
schriftelijk gemachtigde van:
1. de heer Pieter Martinus Steenaard, vennootschapsdirecteur, wonende te Weesp,
Staalmeesterspad 18, geboren op dertien oktober negentienhonderd zesenveertig;
2. de heer Franciscus Maria Besemer, commercieel medewerker, wonende te Weesp,
Leeuwerikstraat 112, geboren op negentien februari negentienhonderd achtenveertig;
3. de heer Alex Huibrecht Otten, register-accountant, wonende te Weesp, Utrechtseweg 52,
geboren op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeënvijftig;
die deze last verstrekten in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk
penningmeester van de te Weesp gevestigde vereniging:
Volleybalvereniging OBERON, en gemelde vereniging aldus rechtsgeldig vertegenwoordigde,
blijkende van gemelde lastgeving uit één onderhandse akte van volmacht, welke na volgens de wet
voor echt te zijn erkend, aan deze akte is gehecht.
De komparante verklaarde:
Dat voormelde vereniging werd opgericht op negenentwintig april negentienhonderd vijfenzeventig;
Dat van gemelde vereniging de statuten laatstelijk werden gewijzigd op negen maart
negentienhonderd drieëntachtig;
Dat gemelde vereniging koninklijk werd erkend;
Dat gemelde vereniging beoogt volledige rechtsbevoegdheid te hebben;
Dat op dertig oktober negentienhonderd negenentachtig door de algemene ledenvergadering is
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en deze geheel opnieuw vast te stellen alsvolgt:

Paragraaf 1. Definities
Artikel 1.
Voor de toepassing van het bij op krachtens deze statuten bepaalde wordt verstaan onder:
a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde volleybalvereniging OBERON;
b. de NeVoBo: de Nederlandse Volleybal Bond;
c. het bestuur: het in artikel 13 genoemde bestuur;
d. leden: diegenen die op grond van paragraaf 4 door het bestuur als lid van de vereniging zijn
toegelaten;
e. het reglement van de vereniging: het in artikel 16 bedoelde reglement.
Paragraaf 2. Naam, zetel en duur
Artikel 2.
1. De vereniging draagt de naam: volleybalvereniging OBERON. Als verkorte naam wordt gebruikt:
OBERON.
2. De vereniging is gevestigd te Weesp.
3. De vereniging is opgericht op negenentwintig april negentienhonderd vijfenzeventig en
aangegaan voor onbepaalde tijd.
Paragraaf 3. Doel en aansluiting
Artikel 3.
1.

2.
3.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en doen beoefenen van de volleybalsport in de
ruimste zin van het woord.
Zij beoogt geen winstoogmerk.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle dienstige middelen.
De vereniging is aangesloten bij de NeVoBo.

Paragraaf 4. Leden van de vereniging
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Artikel 4.
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, beslist het bestuur omtrent de toelating van natuurlijke
personen die aan het bestuur het verzoek doen toekomen lid te worden van de vereniging.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
4. De leden hebben het recht deel te nemen aan de activiteiten die door of namens de vereniging
worden georganiseerd.
5. Personen die door de NeVoBo voor het leven zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden of
het bekleden van functies, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.
Artikel 5.
In het reglement worden nadere regels opgenomen ter zake van de onderscheiding in categorieën
van leden. Hierbij wordt tenminste een onderscheid gemaakt in jeugd-, senior-, verenigingsleden en
donateurs.
Artikel 6.
1. Tegen een besluit van het bestuur tot weigering van verlening van het lidmaatschap van de
vereniging, kan degene aan wie de gevraagde voorziening is onthouden bezwaar maken bij de
algemene ledenvergadering.
De ledenvergadering kan besluiten het lidmaatschap alsnog toe te staan.
2. De algemene ledenvergadering kan een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot
erelid benoemen.
Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. opzegging namens de vereniging zoals bedoeld in artikel 8;
c. het overlijden van het lid.
Artikel 8.
1. De leden zijn gehouden de statuten, het reglement en overige besluiten van de vereniging of de
NeVoBo na te leven. Zij laten handelingen na waardoor de belangen van de vereniging
kunnen worden geschaad.
2. Onverminderd het bepaalde in het vierde lid, kan het bestuur leden, die het bepaalde in het eerste
lid overtreden, berispen, schorsen of voordragen voor royement aan de algemene
ledenvergadering.
De schorsing duurt ten hoogste een jaar.
Indien het bestuur in die periode de geschorste niet voor royement heeft voorgedragen aan de
algemene ledenvergadering, vervalt de schorsing. Aan royement gaat altijd schorsing vooraf.
Tenzij de belangen van de vereniging hierdoor ernstig worden geschaad, bedraagt de termijn
tussen schorsing en royement tenminste twee maanden.
3. In het reglement worden nadere regelen opgenomen ter zake de procedures die in acht genomen
worden bij berisping, schorsing en royement. Deze nadere regeling voorziet in elk geval en een
reële mogelijkheid tot verweer van degene die naar het oordeel van het bestuur in aanmerking
komt voor berisping, schorsing of royement.
4. Leden die hun financiële verplichtingen niet nakomen kunnen, nadat een in het reglement te
bepalen aantal aanmaningen is verzonden, zonder tussenkomst van de algemene
ledenvergadering door het bestuur worden geroyeerd.
Paragraaf 5. Geldmiddelen, contributies, boekjaar, jaarrekening en controle
Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. contributie van de leden;
2. overige inkomsten.
2. De leden zijn verplicht tot het betalen van competitie alsmede bedragen die de vereniging
verplicht is af te dragen aan de NeVoBo.
3. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
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4. In het reglement worden nadere regelen gesteld inzake de wijze waarop de contributie moet
worden voldaan en de gevallen waarin gehele of gedeeltelijke teruggave van de contributie kan
worden gevorderd.
5. Ere- en verenigingsleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel 10.
Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
Artikel 11.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Door de zorg van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, wordt telkenjare binnen vier
maanden na afloop van het boekjaar, een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans,
een rekening van baten en lasten alsmede een toelichting welke het jaarverslag van de
penningmeester bevat.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn
jaarverslag uit, en doet, onder overlegging van de jaarrekening als in het vorige lid bedoelde,
rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden die geen deel uitmaken van het
bestuur een financiële commissie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt.
De commissie telt twee leden. Leden van de commissie kunnen niet langer dan twee
aaneengesloten jaren het lidmaatschap van deze commissie vervullen. De commissie brengt de
algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie zich, in overleg met het bestuur, laten bijstaan door een
deskundige. Het bestuur verschaft de commissie alle inlichtingen en inzage in boeken en
bescheiden van de vereniging.
5. De goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt, voor zover geen
voorbehoud is gemaakt en voor zover de handelingen van het bestuur uit de stukken blijken, het
bestuur tot decharge voor het gevoerde bestuur.
Paragraaf 6. De bestuursorganen van de vereniging
Artikel 12.
De bestuursorganen van de vereniging zijn de algemene ledenvergadering en het bestuur.
Artikel 13.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. De algemene ledenvergadering stelt
jaarlijks het aantal leden vast. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven
minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde
komt.
2. De algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat de leden. De zittingstermijn is tenminste één
jaar en ten hoogste twee jaar. Aftredende bestuursleden kunnen worden herbenoemd. Elk lid van
de vereniging is gerechtigd voorstellen te doen voor te benoemen leden van het bestuur. De
stemming geschiedt, tenzij bij acclamatie, schriftelijk. Indien er meerdere kandidaten voor de
vervulling van een functie zijn en geen der kandidaten verkrijgt de volstrekte meerderheid van de
geldige uitgebrachte stemmen, wordt opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten met het
hoogste aantal stemmen.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
Artikel 14.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijkse bestuur bestaat de
voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt uitsluitend toe
aan twee leden van het dagelijkse bestuur (of hun plaatsvervangers) gezamenlijk.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt mede toe aan
één of meer van de leden van het bestuur of één of meer derden, indien en zal hebben
ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend, te zijn ondertekend door twee
leden van het dagelijkse bestuur en in het Verenigingenregister te zijn ingeschreven.
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4. Het bestuur vergadert periodiek en draagt zorg voor de regelmatige bekendmaking van de
besluiten aan de leden van de vereniging. In het reglement worden nadere regelen gesteld met
betrekking tot de vergaderingen van het bestuur.
5. Het bestuur geeft aan de algemene ledenvergadering de gevraagde inlichtingen.
Artikel 15.
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering, de
jaarvergadering, door het bestuur uitgeschreven. Het bestuur ziet erop toe dat alle leden worden
uitgenodigd.
2 . In de jaarvergadering komen tenminste aan de orde:
a. het jaarverslag van het bestuur en de rekening en verantwoording met het verslag van de
financiële commissie;
b. de benoeming van de financiële commissie voor het volgende boekjaar;
c. de begroting voor het lopende en komende boekjaar;
d. voorziening in eventuele open plaatsen in het bestuur.
3. Het bestuur presenteert uiterlijk twee weken voor de datum van de vergadering tenminste:
a. een jaarverslag van het bestuur;
b. een financiële verantwoording over het afgelopen jaar;
c. een ontwerp begroting, waarin opgenomen de voorgestelde contributie van de leden.
4. Een algemene ledenvergadering komt voorts zo vaak bijeen als het bestuur zulks wenselijk acht,
danwel indien tenminste vijf procent (5 %) van het aantal op het moment van de aanvraag
geregistreerde leden van de vereniging zulks aan het bestuur kenbaar maakt. In dit laatste geval
roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een algemene
ledenvergadering bijeen.
5. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, danwel een ander door het bestuur
aangewezen lid.
6. Elk aanwezig lid heeft een stem. Afwezige leden kunnen een aanwezig lid machtigen namens
deze hun stem uit te brengen. Elk aanwezig lid kan ten hoogste één stemmachtiging van niet
aanwezige leden waarnemen.
7. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid
van de geldige uitgebrachte stemmen, voorzover niet bij de wet of bij deze statuten een grotere
meerderheid is voorgeschreven.
8. Ter bepaling van enige meerderheid tellen blanco uitgebrachte stemmen niet mee.
9. Al hetgeen de algemene vergadering, de oproep daartoe en de besluitvorming daarin, verder
betreft wordt bij reglement geregeld.
Paragraaf 7. Het reglement
Artikel 16.
1. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, een reglement voor de
vereniging vast. Het reglement bevat in elk geval een nadere uitwerking van die onderwerpen die
bij deze statuten aan het reglement zijn opgedragen.
2. Het bestuur informeert de leden over de wijze waarop deze in het bezit kunnen komen van een
exemplaar van de statuten en het reglement. Het bestuur ziet erop toe, dat er voldoende
exemplaren van de statuten en het reglement aanwezig zijn.
Paragraaf 8. Wijzigingen van de statuten en ontbinding van de vereniging
Artikel 17.
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit
vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet
tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes
weken een tweede vergadering opgeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot wijziging
van de statuten, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
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Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit
vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebracht stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet
tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes
weken een tweede vergadering opgeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot ontbinding
van de vereniging, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Na ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening, tenzij door de algemene
ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding, één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
Gedurende de vereffening in het bij krachtens deze statuten bepaalde zoveel mogelijk van
toepassing.
2. De algemene ledenvergadering bepaalt bij het besluit tot ontbinding een eindbestemming voor
een eventueel batig saldo.
De komparante is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amstelveen op de datum in het hoofd dezer akte
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze
verklaard dat de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparante en mij,
notaris, ondertekend.
Getekend: A.M. Pijnaker-Zwart; A.C.J. Böggemann.
UITGEGEVEN DOOR AFSCHRIFT
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Reglement van de Volleybalvereniging OBERON
Paragraaf 1. Leden van de vereniging
Artikel 1. Leden
1. De vereniging kent seniorleden te onderscheiden in competitiespelende leden en recreanten en
jeugdleden. Seniorleden zijn leden die op 30 september van het lopende verenigingsjaar de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, wordt een lid dat
op het in de eerste volzin genoemde tijdstip nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
geregistreerd als jeugdlid. De vereniging kan voorts ereleden, donateurs en verenigingsleden
bevatten.
2.

3.
4.
5.

Jeugdleden worden in de volgende categorieën onderscheiden:
a. A-jeugdleden zijn die leden die op 30 september van het lopende verenigingsjaar de leeftijd
van 18 jaar niet maar de leeftijd van 16 jaar wel hebben bereikt;
b. B-jeugdleden zijn die leden die op 30 september van het lopende verenigingsjaar de leeftijd
van 16 jaar niet maar de leeftijd van 14 jaar wel hebben bereikt;
c. C-jeugdleden zijn die leden die op 30 september van het lopende verenigingsjaar de leeftijd
van 14 jaar niet maar de leeftijd van 12 jaar wel hebben bereikt;
d. D-jeugdleden zijn die leden die op 30 september van het lopende verenigingsjaar de leeftijd
van 12 jaar niet maar de leeftijd van 10 jaar wel hebben bereikt;
e. E-jeugdleden zijn die leden die op 30 september van het lopende verenigingsjaar de leeftijd
van 10 jaar niet maar de leeftijd van 8 jaar wel hebben bereikt.
Ereleden worden, wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging, benoemd door de
algemene ledenvergadering. Ereleden zijn niet contributieplichtig.
Het bestuur kan verenigingsleden benoemen. Verenigingsleden zijn leden, die binnen de
vereniging een functie hebben, maar de volleybalsport niet actief beoefenen.
Tot donateurs worden gerekend zij die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen. De
rechten van donateurs zijn beperkt tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering en de
ontvangst van het cluborgaan.

Artikel 2. Aanmelding- en opzegprocedure
1. Het bestuur stelt een aanvraagformulier ten behoeve van het aanvragen van het lidmaatschap
vast. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk na het ontvangen schriftelijk verzoek of het
lidmaatschap wordt verleend.
2. Opzegging is alleen mogelijk ingaande 1 januari en 1 september van elk jaar en geschiedt
tenminste een week voor de gewenste datum van inwerkingtreding via schriftelijke mededeling per
brief of E-mail aan de secretaris.
Paragraaf 2. De contributie
Artikel 3. Betaling contributie
1. Leden zijn verplicht voor de datum van 1 augustus van het lopende verenigingsjaar 50 % van het
vastgestelde bedrag aan contributie te hebben voldaan op een door het bestuur vast te stellen
wijze. De overige 50 % dient te zijn voldaan voor 1 februari van het lopende verenigingsjaar. Door
competitie spelende leden dient voorts voor 1 augustus het bedrag dat de vereniging als
competitiegeld aan de NeVoBo gehouden is af te dragen, te zijn betaald.
Leden die de penningmeester niet machtigen de verschuldigde bedragend.m.v. automatische
incasso van zijn/haar rekening af te schrijven wordt per seizoen € 8,00 administratiekosten in
rekening gebracht.
2. Het bestuur kan leden, die niet aan het bepaalde in het eerste lid voldoen, bestraffen met een
boete. Daarbij geldt dat indien na de eerste aanmaning de verschuldigde bedragen niet binnen 30
dagen zijn voldaan, een tweede aanmaning wordt verstuurd, waarbij een boete kan worden
opgelegd van ten hoogste € 11,34. Indien binnen een maand na de tweede aanmaning betaling
nog niet heeft plaatsgevonden, wordt een derde aanmaning verzonden, waarbij het verschuldigde
bedrag met een boete van ten hoogste € 22,68 kan worden verhoogd. Indien na de derde
aanmaning betaling binnen een maand niet plaatsvindt, kan het bestuur een incasso procedure
beginnen, waarbij de meerkosten ten laste worden gebracht van het verenigingslid dat in gebreke
is gebleven.
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, vierde lid van de statuten kan het bestuur een lid,
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dat ook na drie aanmaningen de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan, royeren.
Bij het royement van een lid op grond van het derde lid, vergewist het bestuur zich ervan dat het
achterblijven van betaling niet is veroorzaakt door overmacht van de kant van het in gebreke
blijvende lid.
5. Leden, die zich na 30 juni inschrijven doch voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar, zijn 100
% van de contributie en competitiegeld verschuldigd. Leden die zich na 1 januari van het lopende
verenigingsjaar inschrijven, betalen 50 % van de competitie en het competitiegeld.
6. Het bestuur is bevoegd om met individuele leden regelingen te treffen omtrent het tempo van de
betaling van contributie. Het bestuur is bevoegd aan gezinnen waarvan tenminste drie personen
lid zijn, een korting te geven op de contributie, waarbij voor elk derde lid van een gezin 15 % en
voor het vierde en volgende lid 30 % korting wordt gegeven. Deze korting geldt uitsluitend in die
gevallen waarin sprake is van een inkomen.
4.

Artikel 4. Restitutie van contributie
1. Restitutie van contributie vindt alleen plaats indien er sprake is van zwangerschap of langdurige
blessures. De algemene ledenvergadering stelt algemene richtlijnen op voor de
restitutiepercentages.
2. Restitutie van het competitiegeld dat de vereniging verplicht is af te dragen aan de NeVoBo vindt
slechts plaats in die gevallen waarin de vereniging het geld door de NeVoBo geheel of
gedeeltelijk krijgt gerestitueerd.
Paragraaf 3. Het bestuur
Artikel 5. Aftreden van bestuursleden
1. Het bestuur voorziet in een tussentijdse vacature, tot een eerstvolgende algemene
ledenvergadering, waarin over de vervulling van de desbetreffende vacature wordt beslist.
2. Het bestuur stelt, indachtig de continuïteit van het bestuur van de vereniging, een rooster van
aftreden op.
Paragraaf 4. Vaste commissies en functionarissen
Artikel 6. Commissies
1. De vereniging kent de volgende vaste commissies:
a. de technische commissie, belast met het samenstellen van de teams en trainingsgroepen en
het onderhouden van contacten met trainers en trainingsgroepen;
b. de jeugdcommissie, belast met het stimuleren van het jeugdvolleybal;
c. de commissie voor public relations, belast met de public relations en verantwoordelijk voor
het periodiek uitbrengen van een clubkrant;
d. de recreantencommissie, belast met het onderhouden van contacten tussen recreanten en
bestuur, met trainingsgroepen en hun trainers en de districtssectie recreanten van de
NeVoBo.
2. Het bestuur benoemt de voorzitters van de vaste commissies en op voorstel van die voorzitters
de leden. Het bestuur is de commissies zo veel mogelijk van dienst bij de uitvoering van hun
taken.
Artikel 7. Zaalleider
Het bestuur benoemt jaarlijks een zaalleider of voorziet op andere wijze in de vervulling van deze
taken. De zaalleider is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van en het toezicht op de
goede gang van zaken van de wedstrijden in de sporthal waarin de thuiswedstrijden van de vereniging
worden gespeeld. De zaalleiding is bevoegd tot het nemen van die maatregelen die voor de goede
gang van zaken door hem/haar noodzakelijk worden geacht.

Paragraaf 5. Vergaderorde
Artikel 8. Vergaderorde
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, voor zover deze niet ten tijde van
de vergadering als lid zijn geschorst. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere
personen.
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2.

Alle leden die ten tijde van de vergadering de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt zijn
stemgerechtigd.
3. Onverminderd het bepaalde in de statuten en dit reglement worden besluiten genomen met een
meerderheid van stemmen. Onder een meerderheid wordt verstaan een groter aantal stemmen
voor dan tegen. Bij de bepaling van de uitslag wordt het aantal blanco stemmen niet
meegerekend. Indien het aantal voor- en tegenstemmen gelijk is brengt de voorzitter het besluit
opnieuw in stemming. Indien daarna opnieuw de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
4. Voor schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een stemcommissie. Een schriftelijk
uitgebrachte stem is ongeldig indien deze:
a. is ondertekend;
b. onleesbaar of onduidelijk is;
c. een kandidaat bevat die niet is voorgesteld;
d. er meer stemmen dan 1 zijn uitgebracht voor dezelfde plaats.
1. Het bestuur draagt zorg voor een verslaglegging van de vergadering.
Het concept wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de leden ter hand gesteld.
6. Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor bestuursleden. Het bestuur kan andere personen tot
de vergaderingen toelaten. Het derde lid is tevens van toepassing op de besluitvorming tijdens de
bestuursvergaderingen.
Paragraaf 6. Het cluborgaan
Artikel 9. Het huisorgaan
Het bestuur draagt er zorg voor dat, onder redactionele verantwoordelijkheid van de voorzitter van de
commissie voor de public relations, periodiek een clubblad verschijnt waarin aankondigingen,
mededelingen en al hetgeen voorts noodzakelijk wordt geacht worden opgenomen.
Paragraaf 7. Verplichtingen voor de teams en leden
Artikel 10. Verplichtingen voor teams en leden
1. Ieder lid en wettelijke vertegenwoordiger van elk minderjarig jeugdlid conformeert zich door het
lidmaatschap aan de gedragscode zoals beschreven in artikel 11.
2. Ieder competitiespelend team wijst, voor de aanvraag van de competitie, een aanvoerder en een
plaatsvervangend aanvoerder aan. Het team stelt het bestuur van dit besluit en eventueel
wijzigingen daarvan op de hoogte.
3. Ieder competitiespelend team verplicht zich tot levering van tenminste twee scheidsrechters die
desgevraagd samen tenminste 10 wedstrijden dienen te fluiten. Bij ontstentenis van een
zaalleider, kan van ieder competitiespelend team voorts een zaalleider worden verlangd.
4. Een lid dat verhinderd is om een vastgestelde competitiewedstrijd te spelen, meldt zich uiterlijk 24
uur voor aanvang van de wedstrijd af bij de aanvoerder of plaatsvervangend aanvoerder van het
team.
5. Het derde lid is ook van toepassing in die gevallen waarin een team niet in de gelegenheid is te
spelen. In zo'n geval wordt de afmelding doorgegeven aan de voorzitter van de technische
commissie en het wedstrijdsecretariaat.
6. Indien een team door de NeVoBo is bestraft met een boete, draagt de aanvoerder van het team
de verantwoordelijk voor de afdracht van de boete bij een eerste verzoek. Deze afdracht
geschiedt via de penningmeester van de vereniging. Bij het niet tijdig voldoen van deze boete kan
het bestuur besluiten het team met een boete te bestraffen naar analogie van de regeling in artikel
3, tweede lid. Het bestuur kan voorts besluiten een team uit de competitie terug te trekken.
7. Indien een lid door de NeVoBo is bestraft met een boete dient deze op eerste verzoek te worden
voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van deze boete kan het bestuur besluiten het team met een
boete te bestraffen naar analogie van de regeling in artikel 3, tweede lid. Het bestuur kan voorts
besluiten het desbetreffende lid van verdere competitiedeelname uit te sluiten.
8. In gevallen bedoeld in het vijfde en zesde lid, kan het bestuur tevens besluiten een team of leden
daaruit toegang te weigeren tot de trainingen en oefening.
9. Ieder competitiespelend team of recreantentrainingsgroep verplicht zich tot het leveren van
tenminste 4 scheidsrechters, gedurende minstens één avond per seizoen t.b.v. toernooien
georganiseerd door de volleybalvereniging OBERON, o.a. het bedrijvenvolleybal- en
buurtvolleybaltoernooi.
10. Leden worden naast het genoemde in lid 9 verplicht tot het uitvoeren van minimaal één activiteit
voor de vereniging per verenigingsjaar. Tot deze activiteiten behoren onder andere ondersteuning
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bij projecten, coaching, kaderfuncties, verenigingenmarkt, jeugduitjes, jeugdwedstrijden, arbitrage
en externe activiteiten.
Artikel 11. Gedragscode
1. Het uitgangspunt van deze gedragscode is dat alle leden zich volgens algemeen geldende
normen en waarden gedragen. Zaken betreffende het gedrag die in artikel 11 niet aan de orde
komen dienen te worden benaderd vanuit de geest hiervan.
2. Het bestuur is gerechtigd leden aan te spreken op hun gedrag bij het uitoefenen van
verenigingsactiviteiten zoals training, wedstrijden en andere openbare verenigingsactiviteiten en
bij leden die de afspraken zoals genoemd in dit reglement niet nakomen, maatregelen te treffen
bedoeld in artikel 8 van de statuten.
3. Leden gaan zorgvuldig om met de accommodatie en de inventaris van de sportfaciliteiten waar de
leden actief zijn.
4. Kleedkamers en sportzalen worden na afloop van de sportactiviteiten schoon achtergelaten. Alle
rommel wordt opgeruimd.
5. De bezittingen van anderen worden niet beschadigd of ontvreemd. Bij diefstal wordt door het
bestuur aangifte gedaan bij de politie.
6. Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan een wedstrijd of
training van de vereniging.
7. Leden mogen geen voorwerpen dragen die de kans op blessures bij anderen en zichzelf
vergroten (zoals sieraden en horloges).
8. Leden behandelen trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, officials, medespelers en
tegenspelers met respect.
9. Leden beheersen zich binnen en buiten het veld en laten zich niet uitlokken tot agressief gedrag.
10. Leden gebruiken geen vloekwoorden, scheldwoorden, discriminerende opmerkingen of ander
verbaal geweld.
11. Leden gebruiken geen fysiek geweld.
12. Leden volgen aanwijzingen van trainers, coaches, officials, zaalleiding en zaalbeheerder op.
13. Bij verhindering van een training wordt dit tijdig (maar ten minste een uur voor aanvang van de
training) gemeld aan de trainer of begeleider.
14. Leden zijn op tijd (tenminste 10 minuten voor aanvang van de training) aanwezig zodat training
geen vertraging oploopt.
15. De training of wedstrijd wordt niet voortijdig verlaten zonder duidelijke kennisgeving aan de trainer
of de begeleider. Bij minderjarige leden is het binnen de afgesproken trainingstijd verlaten van de
zaal alleen toegestaan als een bij de trainer of begeleider bekende ouder/verzorger daarbij
aanwezig is.
16. Leden assisteren met het klaarzetten en/of opruimen van materialen.
17. Leden zijn conform de geldende Nevobo-regels op tijd bij wedstrijden aanwezig (tenminste een
half uur voor de officiële aanvangstijd van de wedstrijd) zodat de wedstrijd en de wedstrijden van
de teams die later aanvangen geen vertraging oplopen.
Paragraaf 8. Competitie
Artikel 12. Deelname aan de competitie en clubtenue
1. Deelname aan competitiewedstrijden en zo mogelijk aan toernooien, geschiedt onder de naam
van de vereniging in clubtenue. De algemene ledenvergadering bepaalt het clubtenue.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden tijdig zijn geïnformeerd over de te spelen
competitiewedstrijden en informeert de leden periodiek over de competitiestanden. Deze
mededelingen geschiedt zoveel mogelijk in het artikel 9 genoemde clubblad.
Paragraaf 9. Regelingen inzake tuchtmaatregelen
Artikel 13. Tuchtregelingen
1. Voor zover de bevoegdheid niet is overgedragen aan een aparte commissie, treft, het bestuur de
maatregelen bedoeld in artikel 8 van de statuten. Tenzij de belangen van de vereniging daardoor
ernstig worden geschaad, berispt of schorst het bestuur niet dan nadat de persoon die naar
oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komt is gehoord. De te horen persoon kan zich
laten bijstaan.
2. Met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de statuten, beslist de
algemen ledenvergadering over royement. Bij het agendapunt dat handelt over het voorstel tot
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royement, heeft het lid waarop het voorstel betrekking heeft recht op verweer. Het desbetreffende
lid kan zich daarbij laten bijstaan.
Paragraaf 10. Overige regelingen
Artikel 14. Aansprakelijkheid en eigendommen
1. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van
eigendommen van leden. De vereniging aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventueel
letsel van leden.
2. Goederen die door de vereniging in bruikleen zijn verstrekt diene nbij beëindiging van het
lidmaatschap ingeleverd te worden bij het bestuur of bij een door het bestuur aangewezen
persoon.
Artikel 15. Kennis van de regelingen
Ieder lid wordt geacht de regelingen en besluiten bij of krachtens de statuten en het reglement te
kennen.
Artikel 16. Beslissingsbevoegdheid bij niet geregelde onderwerpen.
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur, tenzij de algemene
ledenvergadering in vergadering bijeen is.
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