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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Hockeyclub Voorne 

 
 

NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
De vereniging is genaamd: Hockeyclub Voorne (kortheidshalve aan te 
duiden met: HC Voorne). 

 

TENUE 
Artikel 2 
Tenue 
Het tenue van de vereniging: lichtblauw shirt met donkerblauwe strook van 
oksel tot heup, donkerblauwe broek/rok, lichtblauwe sokken. 
Uittenue 
Het tenue dient voor alle spelers gelijk te zijn, waarbij de kleur van het shirt 
en sokken duidelijk afwijkend dient te zijn van het thuis spelend team. 

 

LIDMAATSCHAP 
Artikel 3 

1. Het lidmaatschap is persoonlijk. 
2. Seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende 

verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn. 
3. Juniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende 

verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar worden nader 
onderscheiden in: 

  juniorleden A: juniorleden A zijn zij, die voor één oktober van 
het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog 
geen achttien jaar zijn; 

  juniorleden B: juniorleden B zijn zij, die voor één oktober van 
het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog 
geen zestien jaar zijn; 

  juniorleden C: juniorleden C zijn zij, die voor één oktober van 
het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog 
geen veertien jaar zijn; 

  juniorleden D: juniorleden D zijn zij, die voor één oktober van 
het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen 
twaalf jaar zijn; 

  juniorleden E: juniorleden E zijn zij, die voor één oktober van 
het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn; 

  juniorleden F: juniorleden F zijn zij, die voor één oktober van 
het lopende verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn; 

  juniorleden 'benjamin': juniorleden 'benjamin' zijn zij, die voor 
één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen zes 
jaar zijn. De benjamins zijn trainingslid en spelen geen 
competitie. 
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4. G/GL-leden (leden met verstandelijke en/of geestelijke beperking) 
zijn zij die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger 
zijn dan achttien jaar of die voor één oktober van het lopende 
verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn. 

5. Indien leden minderjarig zijn dan wel G/GL-leden zijn worden zij 
vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger(s). Ieder 
lid of hun wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht de statuten en 
het huishoudelijk reglement te kennen en er naar te handelen. De 
statuten en het huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij het 
secretariaat en zijn te verkrijgen via de website van de vereniging. 

6. De leden of hun vertegenwoordigers worden geacht om de 
hieronder nader genoemde aanvullende diensten uit te voeren: 
a. leiden van wedstrijden als scheidsrechter of spelleider 
b. behalen van de clubscheidsrechterskaart, vanaf het jaar dat men 
veertien jaar wordt 
c. bardiensten/coördinator van de dag 
d. vervoerdiensten 
De aanvullende diensten onder c en d worden geacht door de 
wettelijke vertegenwoordiger van de jeugdleden te worden 
uitgevoerd. 

7. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van informatie 
via de website www.hcvoorne.nl. 

8. Door het verwerven van het lidmaatschap van de vereniging 
verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen van 
statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement. 

9. Indien leden en/of ouders/verzorgers van leden bezwaar hebben 
tegen het plaatsen van foto's van zichzelf en/of hun kinderen op de 
website of andere officiële uitgaven kunnen schriftelijk bezwaar 
maken bij het secretariaat. Teamfoto's en foto’s van toernooien / 
feesten worden, in verband met veiligheid en het respecteren van 
privacy, zo min mogelijk close-up genomen. De namen behorende 
bij teamfoto's worden op alfabetische volgorde gezet. 

10. Elk team adopteert aan het begin van het seizoen een taak in 
overleg met het bestuur. Het team voert deze taak op aangeven van 
het bestuur een aantal keren per jaar uit. 

 

WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING 
Artikel 4 

1. Een natuurlijk persoon die seniorlid, juniorlid of G/GL-lid wenst te 
worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken 
inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de 
secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur 
aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden 
toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt mede- 
ondertekend door hun wettige vertegenwoordiger. Een G/GL-lid kan 
alleen worden toegelaten als G/GL-lid indien het inschrijfformulier 
wordt medeondertekend door hun wettige vertegenwoordiger. 

http://www.hcvoorne.nl/
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2. Zo spoedig mogelijk na het indienen van de aanvraag ontvangt de 
aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk bericht over diens 
al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet- 
toelating wordt de reden daarvan vermeld. 

3. De datum van toetreding is afhankelijk van de datum van acceptatie. 

4. Voor diegenen die gedurende het boekjaar (beginnend op 1 juni en 
eindigend op 31 mei daaropvolgend) seniorlid, juniorlid of G/GL-lid 
worden, geldt dat zij, indien zij lid worden vóór 1 januari van het 
betreffende boekjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. 
Indien zij seniorlid, juniorlid of G/GL-lid worden ná 1 januari van het 
betreffende boekjaar, zijn zij de helft van de contributie 
verschuldigd. 

5. Het entreegeld bedraagt € 35,00 (zegge: vijfendertig euro) ongeacht 
het tijdstip van aanmelding/acceptatie van het lidmaatschap. 

 

TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
ONDERSTEUNENDE LEDEN 
Artikel 5 
Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een 
ondersteunend lid en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in 
ieder geval geldt dat: 

ook niet-leden van de vereniging ondersteunende leden kunnen zijn; 
de financiële bijdrage waarmee een ondersteunend lid de vereniging 
steunt ten minste € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro) per boekjaar 
dient te bedragen; 

  het ondersteunende lid dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het 
bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de 
vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van 
de betreffende nota; 

  het lidmaatschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, 
tenzij het ondersteunende lid of het bestuur het lidmaatschap 
schriftelijk beëindigt met een opzegtermijn van 4 weken of tenzij 
nader schriftelijk tussen het bestuur en het ondersteunende lid 
anders wordt overeengekomen. Er zal geen restitutie plaatsvinden 
van de reeds betaalde contributie. 

  het ondersteunende lid toegang heeft tot de algemene 
ledenvergadering zonder stemrecht of spreektijd anders dan met 
toestemming van de voorzitter. 

 

LEDENREGISTRATIE 
Artikel 6 

1. De ledenadministratie houdt een register bij waarin de namen, 
adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, datum van toetreding 
en datum van opzeggen van de leden worden bijgehouden. 

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres, telefoonnummer(s) 
of e-mailadres hiervan onverwijld de ledenadministratie schriftelijk in 
kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten 
worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te 
achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald. 
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3. De ledenadministratie draagt er zorg voor dat de leden worden 
aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 

 

EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de 
voorschriften van artikel 10 van de statuten van de vereniging na te leven. 
Indien deze opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het 
bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van 
het lopende boekjaar doen geschieden, in geval deze opzegging 
geschiedde: 

  wegens verhuizing naar buiten de regio waar de vereniging haar 
zetel heeft; 

op grond van medisch advies; 

op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende 
redenen. 

 

CONTRIBUTIE 
Artikel 8 

1. Seniorleden, juniorleden en G/GL-leden zijn aan de vereniging 
verschuldigd: 
a. entreegeld (eenmalig); en 
b. contributie. 

2. Ereleden en leden van verdienste zijn, indien zij niet tevens seniorlid 
zijn, niet contributieplichtig. Leden voor het leven zijn, ook al zijn zij 
junior-/seniorlid, niet contributie plichtig. 

3. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks 
door het bestuur vast te stellen en door de algemene 
ledenvergadering goed te keuren contributie. 

4. Nieuwe seniorleden, juniorleden of G/GL-leden betalen eenmalig 
een entreegeld van € 35,00 (zegge: vijfendertig euro). Dit bedrag is 
vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering. Dit geldt niet bij overgaan van juniorlid naar 
seniorlid. In specifieke gevallen beslist het bestuur. 

5. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van de 
contributie vóór 15 augustus van het lopende boekjaar. Hiertoe 
worden geen acceptgirokaarten verzonden door de vereniging. 

6. Na de vervaldatum wordt door de vereniging een aanmaning 
verzonden. Alsdan zijn administratiekosten ad. € 25,00 (zegge: 
vijfentwintig euro) verschuldigd. De hoogte van de 
administratiekosten wordt vastgesteld door het bestuur en 
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. 

7. Een lid dat twee weken na de vervaldatum nog niet volledig heeft 
voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit 
reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het 
bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap 
verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de 
betalingsverplichtingen is voldaan. 
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Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen 
geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig 
voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden 
vastgesteld op ten minste vijftien procent (zegge: vijftien procent) 
van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger 
zijn, op die werkelijke kosten. 

8. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid 
worden met ingang van het volgende boekjaar indien hij voor de 
aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen 
heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd. 

9. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer 
bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter 
beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk 
verzoek te richten aan het bestuur. 

 

SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN 
Artikel 9. 

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat 
eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan 
de vereniging, heeft aangericht. 

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door 
het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft 
respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het 
tegendeel wordt aangetoond. 

3. Elk lid dat schade aan materiaal van de vereniging heeft 
toegebracht is verplicht op verbeurte van een boete van € 75,00 
(zegge: vijfenzeventig euro) deze in een daartoe aan te leggen 
register aan te tekenen en te voorzien van zijn handtekening. 

4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan 
materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur 
wie de kosten draagt. 

5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan 
eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het 
gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig. 

6. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering 
afgesloten. 

7. De vereniging neemt voor haar rekening de 1e gele kaart die een lid 
van de vereniging heeft gekregen. Boetes voor elke 2e gele kaart en 
volgende en alle rode kaarten zijn voor rekening van het lid van de 
vereniging. Indien deze boetes niet binnen 14 dagen na 
aanschrijving zijn betaald wordt het lid tijdelijk geschorst totdat de 
betaling door HC Voorne is ontvangen. 

 
BESTUUR 
Artikel 10 

1. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het 
bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen 
onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten 
worden door de voorzitter mede-ondertekend. 
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De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene 
ledenvergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar, waarin 
beperkte gegevens van de verslagen van de commissies moeten 
worden opgenomen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter 
worden zijn taken waargenomen door de vicevoorzitter en bij 
ontstentenis van beiden door één door de overige bestuursleden 
aan te wijzen lid van het bestuur. Het bestuur beheert de zaken van 
de vereniging overeenkomstig de statuten en de daarbij behorende 
reglementen. Het bestuur neemt al die maatregelen, welke voor een 
goede gang van zaken noodzakelijk zijn. Het bestuur is in zijn 
geheel verantwoording plichtig aan de leden. 

2. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende: 
a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met 
het bestuur; 
b. het houden van het verenigingsarchief; 
c. het notuleren ter algemene ledenvergadering, tenzij een andere 
persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening 
van vastgestelde notulen; 
d. het notuleren van de bestuursvergadering en het laten 
ondertekenen van goedgekeurde verslagen; 

3. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de 
navolgende: 
a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging; 
b. het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene 
ledenvergadering over de geldstroming binnen de vereniging. 
Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk 
voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de 
vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft 
ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts 
tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de 
kascontrolecommissie. 

4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een 
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een 
bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer bestuursleden 
behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een 
bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en 
dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de 
gevolgen daarvan af te wenden. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 
Artikel 11 

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de 
oproeping bepaald. 

2. Ieder jaar worden ten minste 6 bestuursvergaderingen gehouden. 
3. De voorzitter is verantwoordelijk voor het uitschrijven van een 

bestuursvergadering. 
4. De bestuursvergadering uitnodigingen vermelden, behalve plaats 

en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 
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5. Zolang in een bestuursvergadering tenminste de helft van alle in 
functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten 
worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits met meerderheid van stemmen, ook al zijn de 
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet 
in acht genomen. 

6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders 
alsmede zij die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd. 

7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn 
afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter en 
bij afwezigheid van beiden door één door de overige bestuursleden 
aan te wijzen lid van het bestuur. 

8. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen of 
besluiten- en actielijsten gehouden. Één en ander worden op de 
door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en na goedkeuring 
ondertekend. 

 

BESTUURSBESLUITEN 
Artikel 12 

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een 
bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van de in functie 
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere 
bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een 
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering 
voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één 
andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 

2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
Alle bestuursbesluiten worden op basis van consensus of door 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. 

3. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, 
tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke 
stemming verlangen. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij 
tellen wel mee ter bepaling van enig quorum. 

5. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 
van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt 
een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering 
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door 
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 
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7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten 
vergadering kan een besluit slechts worden genomen met 
meerderheid stemmen van alle bestuurders. Het bestuur draagt 
zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die zijn 
genomen op de in dit lid bedoelde wijze. 

 

COMMISSIES 
Artikel 13 

1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze 
commissies worden ingesteld door het bestuur en kunnen te allen 
tijde ook door het bestuur worden ontbonden. Van alle commissies 
zal een actuele taakomschrijving worden geschreven welke 
wordt gearchiveerd bij de secretaris. 

2. Het bestuur kan een benoemingsprocedure vaststellen, welke 
procedure aan de betreffende commissie schriftelijk bekend wordt 
gemaakt. 

3. Elke commissie valt onder de verantwoording van een door het 
bestuur aangewezen bestuurslid. Elk bestuurslid heeft het recht de 
vergaderingen van een commissie bij te wonen. 

4. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging na 
toestemming van het bestuur deel uitmaken. 

5. Het bestuur zal door elke commissie een reglement laten 
vaststellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de 
commissie zijn vastgelegd. 

6. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit 
op verzoek van het bestuur aan het bestuur. Het bestuur brengt 
bovendien aan het einde van het boekjaar een beknopt schriftelijk 
verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 

7. Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een 
begroting voor het komende boekjaar in te dienen. Omtrent de 
financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse 
rapportage verlangen. 
 

8. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies en 
administratieve functies: 

 Hockey technische commissie hierna genoemd HTT 

 Wedstrijdsecretariaat 

 Ledenadministratie 

 Arbitragecommissie 

 Tuchtcommissie 

 Keepercommissie 

 seniorencommissie nu onderdeel van het HTT 

 jeugdcommissie nu onderdeel van het HTT 

 materiaalcommissie 

 accommodatiecommissie  

 barcommissie 

 sponsorcommissie 

 activiteitencommissie 
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 kascontrolecommissie 

[NB: als enige verplicht op grond van de statuten van de 

vereniging, overige commissies zijn optioneel, zie ook 

artikel 16 van dit reglement]; 

 vertrouwenscommissie 

9. De hockeytechnische commissie (HTT) wordt door het bestuur 
benoemd voor een periode van 3 jaar. Het HTT bestaat uit 
tenminste drie leden en maximaal acht leden. Tenminste drie leden 
van het HTT dienen lid te zijn van de vereniging. 
Het HTT organiseert alle aspecten van de hockeyactiviteiten binnen 
de vereniging met name: 

selectie en opstelling van teams 

aanstelling van coaches en trainers 

opleidingen 

bevordering van technische speelvaardigheid en 
spelinzicht 

10. De wedstrijdcommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en 
bestaat uit minimaal één en maximaal drie leden, waarbij maximaal 
twee leden deel mogen uitmaken van het bestuur en waarvan 
tenminste één persoon lid is van de vereniging. Het 
wedstrijdsecretariaat kent geen procedure van aftreden en blijft in 
functie tot nader order. Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor alle 
zaken die betrekking hebben op de wedstrijdorganisatie. 

11. De arbitragecommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en 
bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Tenminste één 
persoon van deze commissie is lid van de vereniging. De leden van 
de arbitragecommissie worden aangesteld voor een periode van 3 
jaar en zijn daarna onbeperkt herbenoembaar. De arbitrage- 
commissie heeft tot taak zorg te dragen voor een goede wedstrijd- 
leiding, de bevordering van de coördinatie van de opleiding tot 
gekwalificeerd scheidsrechter en de begeleiding van de opgeleide 
scheidsrechters. 

12. De tuchtcommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en 
bestaat uit minimaal één maar maximaal drie leden. De leden van 
de tuchtcommissie worden aangesteld voor een periode van 3 jaar 
en zijn daarna onbeperkt herbenoembaar. De tuchtcommissie heeft 
tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden 
overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging 
bepaalde. 

13. De keepercommissie is onderdeel van het HTT en bestaat uit een 
voorzitter, de trainerscoördinator en tenminste drie en ten hoogste 
vijf leden. Tenminste één persoon van deze commissie is lid van de 
vereniging. De commissie zorgt voor alle zaken die betrekkingen 
hebben op keepersgebied. 

14. De seniorencommissie is onderdeel van het HTT en wordt jaarlijks 
door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal 
acht leden. De leden van de seniorencommissie worden aangesteld 
voor een periode van 3 jaar en zijn daarna onbeperkt 
herbenoembaar. 
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De seniorencommissie heeft tot taak, overeenkomstig het in het 
wedstrijdreglement van de vereniging bepaalde, het begeleiden van 
de seniorleden. 

15. De jeugdcommissie is onderdeel van het HTT en wordt jaarlijks door 
het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal acht 
leden. Tenminste één persoon van deze commissie is lid van de 
vereniging. De leden van de jeugdcommissie worden aangesteld 
voor een periode van 3 jaar en zijn daarna onbeperkt 
herbenoembaar. De jeugdcommissie heeft tot taak, overeenkomstig 
het in het wedstrijdreglement van de vereniging bepaalde, het 
begeleiden van de juniorleden. 

16. De materiaalcommissie is onderdeel van het HTT en bestaat uit 
minimaal twee personen. Tenminste één persoon van deze 
commissie is lid van de vereniging. 
De keepercommissie is belast met de aanschaf (in overleg met en 
met toestemming van de penningmeester), onderhoud en beheer 
van keepermaterialen en hockeymaterialen 

17. De accommodatiecommissie wordt jaarlijks door het bestuur 
benoemd en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. 
Tenminste één persoon van deze commissie is lid van de 
vereniging. De leden van de accommodatiecommissie worden 
benoemd voor de duur van 3 jaar. De accommodatiecommissie 
heeft tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de 
accommodatie van de vereniging. 

18. De barcommissie bestaat tenminste uit drie leden. Tenminste één 
persoon van deze commissie is lid van de vereniging. De 
barcommissie beheert het kasgedeelte van de vereniging volgens 
de richtlijnen van het bestuur. De barcommissie stelt daartoe een 
kasreglement op dat, na goedkeuring door het bestuur, bindend is 
voor alle partijen. De barcommissie verdeelt de taken onder haar 
leden, waarbij één lid als voorzitter optreedt en één lid als 
penningmeester. 

19. De sponsorcommissie bestaat minimaal uit drie personen. 
Tenminste één persoon van deze commissie is lid van de 
vereniging. De sponsorcommissie is belast met het onderhouden 
van contacten met (toekomstige) sponsoren en het verwerven van 
sponsorgelden. 

20. De kascontrolecommissie wordt jaarlijks door de algemene 
ledenvergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die 
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, maar die beiden wel lid 
zijn van de vereniging. Eén van de leden van de kascontrole- 
commissie is niet herbenoembaar. 
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De kascontrolecommissie stelt een rooster van aftreden op. De 
leden van de kascontrolecommissie hebben gedurende ten hoogste 
twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie. De 
kascontrolecommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans 
en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en 
het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene 
ledenvergadering. De kascontrolecommissie heeft daartoe het recht 
om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat 
de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging 
beschikbaar worden gesteld. 

21. De penningmeester van de vereniging houdt regelmatig controle op 
de financiën van de barcommissie, kledingcommissie, 
sponsorcommissie, activiteitencommissie en andere daarvoor in 
aanmerking komende commissies. Aan het einde van het 
verenigingsjaar maakt de barcommissie, kledingcommissie, 
sponsorcommissie en activiteitencommissie een balans op, die na 
goedkeuring van zowel de penningmeester van de vereniging als 
door de kascontrolecommissie, zal worden verwerkt in het 
jaarverslag van de vereniging. De kascontrolecommissie heeft te 
allen tijde het recht de financiën van de barcommissie, kleding- 
commissie, sponsorcommissie en activiteitencommissie tussentijds 
te controleren. De penningmeester van de barcommissie, kleding- 
commissie, sponsorcommissie en activiteitencommissie kunnen niet 
tussentijds vervangen worden, tenzij de financiën van deze 
commissie door de penningmeester van de vereniging en door de 
kascontrolecommissie zijn gecontroleerd en in orde bevonden, 
waarvan het bestuur dan schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. 
Deze verklaring dient mede ondertekend te zijn voor overname door 
het nieuwe lid van de barcommissie, kledingcommissie, sponsor- 
commissie en activiteitencommissie die de taak als penningmeester 
overneemt. De penningmeester van de vereniging kan geen lid zijn 
van de barcommissie, kledingcommissie, sponsorcommissie en 
activiteitencommissie. 

22. De activiteitencommissie bestaat uit tenminste drie leden. 
Tenminste één persoon van deze commissie is lid van de 
vereniging. De activiteitencommissie organiseert evenementen en 
toernooien ten gunste van de vereniging. De activiteitencommissie 
stelt een kasreglement op dat, na goedkeuring door het bestuur, 
bindend is voor alle partijen. De activiteitencommissie verdeelt de 
taken onder haar leden, waarbij één lid als voorzitter optreedt en 
één lid als penningmeester. 

23. De vertrouwenscommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd 
en bestaat uit minimaal één en maximaal drie leden. Tenminste één 
persoon van deze commissie is lid van de vereniging. De leden van 
de vertrouwenscommissie worden aangesteld voor een periode van 
3 jaar en zijn daarna onbeperkt herbenoembaar. De 
vertrouwenscommissie heeft tot taak het in behandeling nemen en 
vertrouwelijk afhandelen van klachten met betrekking tot ongewenst 
gedrag van leden, commissieleden, bestuursleden en bezoekers. 
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OFFICIEEL ORGAAN 
Artikel 14 

1. De vereniging heeft een officieel orgaan (website), waarvoor de 
bijdrage die de instandhouding van dit orgaan vergt in het 
daaropvolgende boekjaar jaarlijks ter gelegenheid van de 
vaststelling van de begroting door het bestuur wordt vastgesteld. 

2. Het bestuur benoemt daartoe een hoofdredacteur, die belast is met 
het opmaken en verspreiden van het officieel orgaan. 

3. In het officieel orgaan wordt minimaal melding gemaakt van: 

wedstrijden en toernooien; 

nieuwe leden; 

aankondiging en agenda's van algemene 
ledenvergaderingen; 

elftalopstellingen; 

besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur 
nodig worden geacht. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
Artikel 15 

1. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij 
dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De 
voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet 
behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter 
vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de 
betrokkene op de vergadering. 

2. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de 
aanwezige leden voor hun aanwezigheid dienen te tekenen. Slechts 
die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst 
voorkomen nemen aan de stemmingen deel. 

3. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de 
voorzitter drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van 
de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna 
deelt de voorzitter de uitslag van de stemming aan de vergadering 
mede. 

4. Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van 
de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde 
leden daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de 
stemgerechtigde voorzitter hun stemmen uitbrengen. 

5. Van het verhandelde in een algemene ledenvergadering worden 
door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen 
persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan 
gepubliceerd of op een andere, ter keuze van het bestuur, wijze ter 
kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering te worden vastgesteld. 
De agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering dient ten 
minste te bevatten: 
1. Notulen vorige algemene ledenvergadering 

2. Jaarverslag van de voorzitter 

3. Jaarverslag van alle bestaande commissies binnen het 

verenigingsjaar 
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4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten, 

inclusief een risicoparagraaf 

5. Begroting van het komende verenigingsjaar en vaststelling van 

de contributiebedragen 

6. Bespreking van het bestuursbeleid 

7. Rapport van de kascontrolecommissie 

8. Benoeming kascontrolecommissie 

9. Verkiezing voorzitter 

10.Verkiezing overige bestuursleden 

11.Decharge oud bestuur en installatie nieuw bestuur 

12.Rondvraag 

JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
EN JAARVERSLAG 
Artikel 16 

1. Het bestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na 
einde van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten 
met een toelichting van de vereniging te maken en op papier te 
stellen. Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen kan deze 
termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. 

2. Het bestuur is verplicht deze balans en staat van baten en lasten 
gedurende zeven jaren op papier te bewaren. 

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de 
vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans 
en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring 
aan de ledenvergadering voor. Deze stukken worden ondertekend 
door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer 
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. Het ontbreken van deze melding staat goedkeuring in de 
weg. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke 
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

4. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de balans en de staat 
van baten en lasten met toelichting geven aan een accountant als 
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend 
indien daartoe gerede aanleiding bestaat. Tot het geven van deze 
opdracht is de algemene ledenvergadering bevoegd. Indien deze 
accountant een verklaring aflegt omtrent de getrouwheid van de 
onderzochte stukken, dan kan het bestuur deze met de stukken aan 
de algemene ledenvergadering overleggen. De kosten voor een 
opdracht tot eerder genoemd onderzoek komen voor rekening van 
de vereniging. Deze behoeft dan geen kascontrolecommissie te 
benoemen. Indien er geen accountantsverklaring is, dan moet een 
kascontrolecommissie worden benoemd. 
De kascontrolecommissie heeft tot taak het onderzoeken van de 
balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het 
bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene 
ledenvergadering. 
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De kascontrolecommissie heeft daartoe het recht om van het 
bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de 
waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar 
worden gesteld. 

5. Een vereniging die één of meer ondernemingen in stand houdt 
welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden 
ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto- 
omzet van deze ondernemingen. 

6. De algemene ledenvergadering keurt de jaarstukken goed. Indien 
de algemene ledenvergadering de jaarstukken aan de hand van het 
verslag van de kascontrolecommissie dan wel aan de hand van een 
accountantsrapport heeft goedgekeurd wordt het bestuur décharge 
verleend Goedkeuring brengt geen décharge voor het bestuur met 
zich mee als een goedkeurend verslag van de 
kascontrolecommissie dan wel een goedkeurend 
accountantsrapport ontbreekt. 

 

REPRESENTATIEKOSTEN 
Artikel 17 
De vereniging stelt ten behoeve van geboortes, huwelijken, overlijden of 
andere speciale gebeurtenissen een bedrag van € 40,00 (zegge: veertig 
euro) vast als representatiekosten. 

 

DOPING/ DRUGS 
Artikel 18 
Het is te allen tijde ten strengste verboden een wedstrijd te spelen en/of 
het terrein van HC Voorne te betreden onder invloed van: 

doping (zie lijst KNHB) 

softdrugs 

harddrugs 

overmatig alcohol gebruik. 
Let op: sommige medicijnen en/of voedingssupplementen kunnen worden 
aangemerkt als doping. 

  Indien er sprake is van medicijngebruik en/of 
voedingssupplementen is het raadzaam na te vragen of 
deze voorkomen op de dopinglijst en indien deze inderdaad 
op de dopinglijst voorkomen dient het gebruik tevoren bij de 
club te worden gemeld. 

  Indien achteraf blijkt dat iemand onder invloed van doping 
en/of drugs heeft deelgenomen aan wedstrijden en daardoor 
door de KNHB sancties worden opgelegd zal deze persoon 
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle boetes, 
schades en sancties. In ieder geval zal het lid voorlopig 
worden geschorst in afwachting van het schorsingsvoorstel 
van de KNHB. 
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WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 
Artikel 19 

1. Dit reglement kan slechts worden gewijzigd na goedkeuring door de 
algemene ledenvergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 
24 van de statuten van de vereniging. 

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in 
werking op de dag volgende op die waarop de algemene 
ledenvergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene 
ledenvergadering later tijdstip vaststelt. 

3. Wijzigingen in dit reglement dienen onmiddellijk ter kennis te worden 
gebracht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey 
Bond. 

4. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
bestuur. Het is verplicht een dusdanige beslissing op de 
eerstvolgende ledenvergadering ter kennis te brengen. 
Dit reglement is *vastgesteld/*gewijzigd en aangevuld door de 
algemene ledenvergadering de dato * en per *die datum/* in werking 
getreden. 
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REGLEMENT VERTROUWENSPERSONEN 

Toepassing reglement en definities 
1. Dit reglement is van toepassing op 

a. elk lid van HC Voorne; 
b. niet-leden die op vrijwilligersbasis e/o in een bestuurlijke functie 
voor de vereniging HC Voorne zich beschikbaar stellen (tezamen: 
‘HC Voorne leden’). 

2. Onder een klacht wordt verstaan: elke klacht op het gebied van 
ongewenst gedrag, zoals hierna beschreven. 

3. Onder klager wordt verstaan: ieder HC Voorne lid of iedere gast van 
HC Voorne die last heeft van of zelf geconfronteerd wordt met 
ongewenst gedrag. 

4. Onder klager kan eveneens worden verstaan: iedere persoon die in 
het contact met een HC Voorne lid last heeft van of zelf 
geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. 

5. Onder aangeklaagde wordt verstaan: ieder HC Voorne lid tegen wie 
een klacht zich richt. 

 
Gewenst gedrag 

6. HC Voorne wil een vereniging zijn waar HC Voorne leden elkaar en 
hun gasten behandelen op een open, sportieve en respectvolle 
wijze, en waar HC Voorne leden en hun gasten zich veilig en prettig 
voelen. 

7. HC Voorne verwacht van de HC Voorne leden dat zij zich jegens 
anderen gedragen met inachtneming van elkanders persoonlijke 
levenssfeer, en met respect voor elkanders fysieke en geestelijke 
integriteit. 

8. HC Voorne verwacht van de HC Voorne leden dat zij een ieder, die 
zich zodanig gedraagt dat dat door anderen als ongewenst gedrag 
wordt ervaren, daar onmiddellijk op aanspreken. 

 
Ongewenst gedrag 

9. Als ongewenst gedrag wordt beschouwd elk gedrag dat wordt 
ervaren als: 

sociaal isoleren; 

sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken; 

bespotten of pesten; 

roddelen (met onwaarheden); 

bedreiging, verbaal of lichamelijk; 

seksuele intimidatie (ongewenste seksuele toenadering, 
verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of 
fysiek gedrag van seksuele aard); 

racisme 

en elke andere handeling van een groep of van een individu, 
gericht tegen een persoon of personen die deze handelingen als 
ongewenst ervaren. 
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De vertrouwenspersoon 
10. De vertrouwenspersoon is belast met 

a. het adviseren van klagers met betrekking tot het (voornemen tot 
het) indienen van een verzoek om bemiddeling of het indienen van 
een klacht 

b. het bemiddelen tussen klager en aangeklaagde indien beide 

partijen daarom vragen 

c. het bieden van steun aan de klager tijdens een klacht procedure 

d. het verrichten van nazorg 

e. het adviseren van de voorzitter van het Bestuur inzake de 
gegrondheid van een klacht en de eventueel te nemen maatregelen. 

11. De vertrouwenspersoon is uitsluitend verantwoording schuldig aan 
de klager. 

12. De vertrouwenspersonen kunnen (met instemming van de klager) 
ieder afzonderlijk of gezamenlijk optreden. 

13. De vereniging streeft ernaar steeds twee vertrouwenspersonen te 
hebben. Één vertrouwens-persoon die de Seniorenafdeling 
vertegenwoordigt en één vertrouwenspersoon die de Junioren- 
afdeling vertegenwoordigt. Indien de klacht, jeugd t.o.v. senioren of 
vice versa betreft, zijn beide personen, als zijnde 
vertrouwenscommissie, de aangesproken personen om met elkaar 
te overleggen en treden ze als commissie naar buiten. De voorkeur 
gaat er naar uit dat de vertrouwenscommissie uit een man en uit 
een vrouw bestaat. De twee vertrouwenspersonen worden benoemd 
door het Bestuur van HC Voorne. 

 
Procedure in geval van ongewenst gedrag 

14. De klager kan een vertrouwenspersoon benaderen om over zijn of 
haar situatie van gedachten te wisselen en nader te bezien of, en zo 
ja, welke vervolgstappen worden genomen. 

15. De klager heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: 
a. inzetten van een bemiddelingstraject; 

b. indienen van een klacht bij de vertrouwenspersoon. 
16. Deze mogelijkheden kunnen afzonderlijk, doch ook na elkaar 

worden toegepast. 
 

Bemiddeling 
17. De vertrouwenspersoon kan, indien klager én aangeklaagde daarin 

toestemmen, bemiddelen tussen de klager en aangeklaagde, 
gericht op het doen eindigen van het ongewenst gedrag. 

18. Bij bemiddeling vindt geen onderzoek plaats en wordt geen 
uitspraak gedaan over de gegrondheid van de klacht. 

 
Klacht 

19. De indiening van de klacht dient schriftelijk te geschieden bij één of 
beide vertrouwenspersonen en bevat een omschrijving van de 
gebeurtenissen voorafgaande aan en tijdens het door de klager 
gestelde ongewenste gedrag onder vermelding van de naam van de 
aangeklaagde. 
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20. De vertrouwenspersoon bevestigt per omgaande de ontvangst van 
de klacht aan de klager en zorgt ervoor dat de aangeklaagde op de 
hoogte wordt gesteld van het feit dat er een klacht tegen hem of 
haar is ingediend. 

21. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt klager in de 
gelegenheid gesteld zijn of haar klacht mondeling toe te lichten ten 
overstaan van één of beide vertrouwenspersonen. Van dit gesprek 
wordt een verslag gemaakt, dat in afschrift aan de klager en 
aangeklaagde wordt gezonden. 

22. De klager heeft te allen tijde de mogelijkheid de klacht in te trekken. 
23. De aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich binnen twee 

weken na ontvangst van het verslag zoals bedoeld in artikel 21 
schriftelijk of mondeling te verweren. Een afschrift van het schriftelijk 
verweer zal naar de klager worden gezonden. 

24. Van een mondeling verweer wordt een verslag gemaakt, dat in 
afschrift aan de aangeklaagde en klager wordt gezonden. 

25. Binnen zes weken na indiening van de klacht brengt de 
vertrouwenspersoon een met redenen omkleed advies uit aan de 
voorzitter van het Bestuur over de gegrondheid van de klacht en de 
eventueel te nemen maatregelen. 

26. Het Bestuur kan de volgende maatregelen opleggen: 
a. waarschuwing; 

b. tijdelijke schorsing; 

c. royement; 

d. beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst; 

e. beëindiging van het bestuurslidmaatschap; 

f. ontzegging van de toegang tot de vereniging; 

g. een andere door de vertrouwenspersoon te adviseren maatregel. 
27. Binnen één week na het uitbrengen van het advies neemt het 

Bestuur een beslissing. 
28. Via de voorzitter van het Bestuur ontvangen de klager en 

aangeklaagde een exemplaar van de schriftelijk en met redenen 
omklede beslissing. De vertrouwenspersonen ontvangen een 
afschrift van deze beslissing. 

29. Degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de behandeling 
van een klacht, zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens 
waarvan zij als zodanig kennis nemen. 

30. Een algemene klacht, niet betrekking hebbende op gebied van 
ongewenst gedrag, jegens onze vereniging HC Voorne, dient bij het 
Hoofdbestuur te worden ingediend. 

 
Onvoorziene gevallen 

31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
Bestuur na overleg met de vertrouwenspersonen. 

 
Inwerkingtreding reglement 

32. Dit reglement is in werking getreden op het moment van met de 
vaststelling van het huishoudelijk reglement. 
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Veilig sportklimaat 

Het bestuur verwacht van haar leden, kaderleden en leden in overige functies dat 
ze club op een goede en nette manier vertegenwoordigen. Hiervoor zijn door 
NOC NSF gedragsregels samengesteld. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te 
zijn van deze regels en er naar te handelen. Daarnaast moet iedereen bij HC 
Voorne in een veilige omgeving kunnen sporten en werken. Zaken als pesten, 
discriminatie, seksuele intimidatie en conflicten/ruzies proberen we te voorkomen. 
Hiervoor heeft het bestuur omgangsregels vastgesteld. Indien het zich wel 
voordoet moet er voor iedereen een mogelijkheid zijn om zijn of haar probleem 
onder de aandacht te brengen. Hiervoor heeft het Bestuur een protocol 
Vertrouwenspersoon opgenomen. Daarnaast vragen wij van alle trainers en 
leiders die met de jeugd een gaan een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

 

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport 

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal 
gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die 
aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van 
sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is 
toegestaan. 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 

sporter zich veilig voelt (om te bewegen). 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die 

de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de 
sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts) misbruik of 
seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de 
jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 
beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de 
sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als 
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn 
bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd 

en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich 
bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of 
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de 
begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat 
zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt 
geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige 
verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering. 

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die 
betrokken is bij de sporter worden nageleefd. Indien hij gedrag signaleert dat 
niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon 
daarop aanspreken. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen 
de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
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Overige gedragsregels seniorenleden, jeugdleden en G/GL-
leden Hockeyclub Voorne 

1. We houden alles in en rond het clubgebouw, kleedkamers en rond 
het veld schoon en intact. 

2. Laat afval niet slingeren – gooi het in de daarvoor bedoelde 
afvalcontainer; 

3. Glaswerk blijft binnen, dus niet naar het veld 
4. Alcoholische dranken zijn verboden in de kleedkamers, op en rond 

de velden en op de tribune. 
5. Er geldt een algeheel rookverbod in het clubgebouw en op de 

velden. 
6. Kleedkamers worden netjes en opgeruimd achtergelaten. 
7. Alcoholmisbruik e/o overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik is ten 

strengste verboden in het clubgebouw en op het terrein van HC 
Voorne (d.i. inclusief het parkeerterrein). 

8. Vlaggen en minidoeltjes na de laatste wedstrijd terug brengen naar 
de daarvoor bestemde locaties. 

9. Fietsen, brommers en of scooters zijn verboden langs de velden. 
Plaats deze in de daarvoor bestemde rekken. 

10. Een dug-out is geen goal. 
11. Na een wedstrijd maakt het Voorne-team beide dug-outs schoon. 
12. Toeschouwers blijven buiten de omheining van het veld. 
13. Aanmoedigingen langs de lijn zijn positief en opbouwend. 
14. Geen commentaar op een scheidsrechter / spelleider. 
15. Er bestaat een verplichting om te rijden bij uitwedstrijden en 

bardiensten te draaien 
16. Ieder lid is verplicht de scheidsrechters- dan wel spelleiders functie 

regelmatig uit te voeren. 
17. Ieder lid wordt geacht op tijd te zijn voor de trainingen en 

wedstrijden. 
18. De scheidsrechters of spelleiders dienen 30 minuten voor aanvang 

van de wedstrijd aanwezig te zijn. 
19. Neem de regels voor de velden in acht en handhaaf deze. 
20. HEBT RESPECT VOOR ELKAAR. 
21. Spreek personen aan op hun gedrag. 
22. Elk team adopteert jaarlijks een taak binnen de vereniging en voert 

deze een aantal keren per jaar uit. 
23. Honden zijn in principe niet gewenst en indien een hond wordt 

meegenomen dient deze te allen tijde aangelijnd te zijn. Het is in 
ieder geval ten strengste verboden om de hond op het terrein zijn 
behoefte te laten doen. 
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24. Het Bestuur kan de volgende maatregelen opleggen, indien een lid 
zich niet aan de bovengenoemde gedragsregels houdt: 

waarschuwing; 

tijdelijke schorsing; 

royement; 

beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst; 

beëindiging van het bestuurslidmaatschap; 

ontzegging van de toegang tot de vereniging; 

een andere door de vertrouwenspersoon te adviseren 
maatregel 

 

SANCTIEBELEID ARBITRAGE 
1. Een scheidsrechter of spelleider die een veldwedstrijd dient te 

fluiten/leiden dient uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van de 
wedstrijd zijn aanwezigheid te melden bij de wedstrijdbalie aan de 
bar; 

2. Een scheidsrechter die is ingedeeld voor het fluiten van één of meer 
zaalwedstrijden dient uiterlijk 30 minuten vóór vertrek van het te 
fluiten team aanwezig op de met dat team afgesproken 
vertreklocatie; 

3. Indien een scheidsrechter/spelleider om welke reden dan ook niet in 
staat is om de wedstrijd te fluiten/leiden dient hij/zij tijdig binnen 
zijn/haar eigen team voor vervanging zorg te dragen; 

4. Mocht de ingedeelde scheidsrechter/spelleider niet tijdig aanwezig 
zijn zodat de wedstrijd/en niet kunnen worden gespeeld dan wel niet 
op tijd kunnen beginnen zullen er aan hem/haar sancties worden 
opgelegd. 

5. Bij niet het niet dan wel niet tijdig verschijnen van een veldwedstrijd 
worden de navolgende sancties worden opgelegd: 
a. Hij/zij zal worden geschorst voor de eerstvolgende te spelen 

eigen wedstrijd 
b. Hij/zij wordt weer ingedeeld voor het fluiten/leiden van een 

wedstrijd 
6. Bij het niet dan wel niet tijdig verschijnen op de afgesproken 

vertreklocatie bij één of meer zaalwedstrijden worden de 
navolgende sancties opgelegd: 
a. Hij/zij zal worden geschorst voor de eerstvolgende te spelen 

eigen wedstrijd/wedstrijden gelijk in aantal van de niet gefloten 
wedstrijden 

b. Hij/zij wordt weer ingedeeld voor het fluiten van zaalwedstrijden 
gelijk in aantal van de niet gefloten wedstrijden 

c. Mocht het niet meer mogelijk zijn om vervangende 
zaalwedstrijden te fluiten zal hij/zij weer worden ingedeeld voor 
het fluiten/leiden van veldwedstrijden in dit voorkomende geval 
zal het aantal van de veldwedstrijden worden gehalveerd 

7. Indien hij/zij geen gevolg geeft aan de sancties genoemd onder de 
punten 5b, 6b en 6c zullen de sancties worden verdubbeld 

8. Indien hij/zij wederom aan punt 7 geen gehoor geeft zal een 
gesprek met een lid van arbitragecommissie plaatsvinden waarbij 
eventuele andere maatregelen zullen worden besproken. 


