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Huishoudelijk Reglement  
 
 
*Lidmaatschap  
Middels het aanmeldingsformulier kan men zich aanmelden als lid van Arcades Korfbalsport. 
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. We verwachten dat elk lid het gehele jaar actief 
blijft bij onze vereniging en niet halverwege het seizoen stopt. Blijf je zonder geldige reden weg, 
dan zijn de andere speelsters van het team hiervan de dupe. 
 
* Contributie  
De leeftijd op 1 januari van het desbetreffende competitieseizoen (peildatum) bepaalt de 
contributie. De contributie wordt middels automatische incasso geïncasseerd. Hiervoor dient het  
machtigingsformulier ingevuld te worden. Deze incasso vindt per jaar plaats in 1 termijn op 1 
september. 
 
De hoogte van de contributie en het wasgeld worden tijdens de jaarvergadering ter goedkeuring 
voorgelegd en na stemming van de leden vastgesteld.  
 
In geval van het niet tijdig voldoen van de contributie ontvangt het lid een aanmaning. In deze 
aanmaning wordt een termijn gesteld waarbinnen de contributie moet worden voldaan. Indien na 
deze periode de contributie nog niet is voldaan, dan mag er niet deelgenomen worden aan 
wedstrijden. 
 
* Opzegging lidmaatschap  
Indien een lid het lidmaatschap voor het volgende seizoen wenst te beëindigen dan dient dit voor 1 
april schriftelijk doorgegeven te worden bij het secretariaat. Het lid zal het lopende seizoen nog 
gewoon afmaken. 
 
Meldt men zich na 1 april af dan geldt de volgende regel: betaling van de contributie voor het 
volgende seizoen. Arcades is verplicht om aan de bond de gehele bijdrage voor het jaar af te 
dragen, óók wanneer er tussentijds opgezegd wordt.  

 
*Contributie in bijzondere gevallen zoals langdurig niet kunnen spelen door blessure, 
zwangerschap, stage in buitenland.  
In principe is het de verantwoordelijkheid van het lid zelf (en/of ouders) om dit door te geven en 
dan de beslissing te nemen of men voor het komend seizoen zich af meldt als spelend lid en 
bijvoorbeeld ervoor kiest om als niet spelend/rustend lid van de club te worden. Voor het lopend 
seizoen blijft de volledige contributie verschuldigd. Dit zijn de standaard regels. Het bestuur kan in 
overleg met het desbetreffende lid anders besluiten en een afwijkende regeling treffen.  
 
Vrijwilligers, coaches, trainers en bestuursleden die NIET korfballen worden opgegeven als niet 
spelend lid bij de bond maar hoeven geen contributie te betalen.  
 
*Verzekeringen  
Arcades heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering gesloten mede ten 
behoeve van de leden. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij het bestuur. 
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* Kleding en schoeisel 
Je ontvangt een shirt van de club (in de kleuren magenta, zwart, wit en grijs) en je zorgt zelf voor 
een zwart rokje en zwarte lange kousen. Om de uniformiteit te waarborgen moet het 
voorgeschreven type afgenomen worden bij Macron Store Deurne. Bij het zoekraken en/of schade 
aan het shirt door onjuist gebruik zal een geldelijke vergoeding ter waarde van de eventuele 
nieuwwaarde vergoed moeten worden.  
 
Tijdens de veldcompetitie draagt men voetbal- of korfbalschoenen. Tijdens de zaalcompetitie 
draagt men binnen zaal-sportschoenen (die niet buiten zijn gedragen). 
 
Bij wedstrijden adviseren wij een trainingspak voor een goede warming-up bij kou of regenachtig 
weer.  
 
*Tijdstippen van aanwezigheid  
De tijdstippen waarop je in ieder geval aanwezig dient te zijn:  
*Thuiswedstrijden - 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de buitencompetitie en 30 
minuten voor aanvang van de wedstrijd in de binnen competities  
*Uitwedstrijden - het bekendgemaakte tijdstip van vertrek  
*Trainingen - 15 minuten voor aanvang van de training  
*Overige activiteiten - het bekendgemaakte tijdstip  
Dit zijn tijdstippen waarop je in ieder geval aanwezig moet zijn; de train(st)er/coach hebben de 
mogelijkheid om deze tijdstippen te veranderen.  
 
*Afmelding bij verhindering  
Bij verhindering ben je verplicht om je tijdig af te melden bij je train(st)er/coach:  
*Een training - uiterlijk één uur voor aanvang van de training  
*Een wedstrijd - meld dit zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk op de dag  
voorafgaand aan de wedstrijddag voor 18.00 uur  
Dit zijn tijdstippen waarop je in ieder geval afgemeld moet zijn; de train(st)er/coach hebben de 
mogelijkheid om deze tijdstippen te veranderen.  
 
*Vervoer  
Tijdens de veldcompetitie en de zaalcompetitie vertrekken de teams bij de afgesproken 
accommodatie i.o.m. de coaches tenzij anders aangegeven.  
 
Een rijschema voor de uitwedstrijden wordt op tijd uitgereikt. In het rijschema wordt er rekening 
gehouden met het aantal speelsters die mee moeten naar de wedstrijd en zal iedereen even vaak 
worden ingedeeld. Het is dus niet mogelijk om andere familieleden mee te nemen. Indien men 
verhinderd is om te rijden dan dient men zelf voor vervanging te zorgen c.q. te ruilen.  
 
*Douchen  
Iedereen adviseren en stimuleren wij om zich na afloop van een wedstrijd en training te douchen. 
Daarnaast is het gewenst vanuit hygiënische overwegingen daarbij gebruik te maken van 
badslippers.  
 
* Spelerskaart en pasfoto  
Sinds 2016 verplicht de KNKV het gebruik van een digitaal wedstrijdformulier. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de mobile app “Sportlinked” . In deze app zijn gegevens per speler 
opgenomen, waaronder ook een pasfoto. KNKV zorgt voor beveiliging van deze persoonlijke 
gegevens waaronder naam en geboortedatum.  
 
*Indeling van teams  
De Technische Commissie in overleg met de hoofdtrainer en jeugdbegeleider maken de 
teamindeling en overlegt hierover met de je train(st)er/coach en het bestuur. Het indelen geschiedt 
zoveel mogelijk op basis van leeftijd en volgens de indelingsregeling van het KNKV. Het kan echter 
wel zo zijn dat in uitzonderlijke gevallen speelsters eerder omhoog gezet worden of dat het nog 
even beter is om in een team te blijven. 
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*Boetes  
Alle leden zijn verplicht om opgelopen boetes (vóór, tijdens of na een wedstrijd) zelf te betalen. 
Hier kan het bestuur niet verantwoordelijk voor worden gehouden.  
 
*Gebruik van accommodatie  
Het gooien of trappen van een bal in tot de accommodatie behorende gebouwen, zoals 
kleedlokalen, materialenhok en kantine is verboden, evenals het moedwillig vervuilen dan wel 
vernielen van de accommodatie, zowel binnen als buiten.  
 
Na de training en/of wedstrijd dient men de lokalen netjes achter te laten. In de kleedlokalen en 
het materialenhok is roken ten strengste verboden. Materialen: zorg er met z’n allen voor dat onze 
korven en ballen in orde blijven.  
 
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van 
leden en derden in de gebouwen aanwezig. 
 
Door de korfbalvereniging geleden financiële schade, veroorzaakt door b.v. moedwillige vernieling / 
vervuiling van de accommodatie, zal worden doorberekend aan de veroorzaker van dit financiële 
onheil.  
 
* Fluiten  
Met het opleiden van scheidsrechter beginnen wij met spelende leden vanaf 16 jaar. Ieder spelend 
lid vanaf 18 jaar wordt ingedeeld voor het fluiten van wedstrijden.  Van deze leden wordt verwacht 
dat zij een kwartier voor aanvang aanwezig zijn om te fluiten. Kan in uitzonderlijke gevallen dit 
niet, dan moet men zelf voor vervanging zorgen. (bijv. door te ruilen)  

Wanneer men ruilt, moet dit ook doorgeven worden aan de scheidsrechterscommissie en aan de  
betreffende leiding.  
 
*Zaalwacht  
De ouders van de speelsters worden ingedeeld als zaalwacht tijdens de binnencompetitie. 
 
*Hulp bij acties/activiteiten 
Per jaar organiseert Arcades enkele sponsoracties en activiteiten welke een verplichte deelname 
vragen van al onze leden en ouders van leden om hulp te  bieden.  
 
* Schorsing/royement  
Het bestuur is gerechtigd tot schorsing/royement van een lid over te gaan in de navolgende 
gevallen:  
- Een schorsing kan worden opgelegd in geval van het niet voldoen aan verenigingsverplichtingen 
en/of wangedrag;  
Een schorsing kan zijn een algemene of bijzondere schorsing. In geval van schorsing kan een lid 
geen enkel verenigingsrecht uitoefenen en in geval van een bijzondere schorsing de door het 
bestuur aangeduide verenigingsrechten niet.  
- Een schorsing wordt opgelegd voor bepaalde tijd. Het bestuur bepaald deze termijn.  
- In geval van het niet tijdig voldoen van de contributie ontvangt het lid een aanmaning. In deze 
aanmaning wordt een termijn gesteld waarbinnen de contributie moet worden voldaan. Indien na 
deze periode de contributie nog niet is voldaan dan mag er niet deelgenomen worden aan 
wedstrijden en kan het bestuur zelfs overgaan tot royement van het lid. 
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* Representatie 
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig 
kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt: 

1. Huwelijk van een lid  
2. Geboorte zoon/dochter van een lid  
3. Bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind  
4. Bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid  
5. Kampioenschap (attentie 1x per seizoen) 

Overige representaties en attentie te bepalen door het bestuur 
 
* Gebruik adressenbestand/e-mailadressenbestand  
Het bestuur geeft geen toestemming voor het gebruik van ons adressenbestand/ 
e-mailadressenbestand voor commerciële noch andere doeleinden. Indien men om bepaalde 
redenen gebruik wenst te maken van het adressenbestand/e-mailadressenbestand dan dient men 
hiervoor vooraf toestemming te vragen aan het bestuur.  
Bij wijzigingen van persoonlijke gegevens is een lid zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van 
de juiste gegevens. Dit dient schriftelijk door gegeven te worden bij het secretariaat.  
 
  
* Slotbepalingen 
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
 
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging. 
 
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden direct in 
werking na vastlegging in de algemene ledenvergadering. 
 

In alle voorkomende situaties waarvoor in dit reglement niets is geregeld beslist het 

bestuur. 

 
 


