
Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging VIPS ’83

per juni 2015

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Art. 1 Volleybalvereniging VIPS ’83 is opgericht op 1 juni 1983 te Enschede.

Art. 2 In verband met de aanwezigheid van een (naam)sponsor hanteert de vereniging sinds 1
september 2014 als naam Fellini VIPS ‘83. Dit is conform hetgeen in het sponsorcontract is
afgesproken.

Art. 3 De vereniging stelt zich ten doel de volleybalsport te beoefenen en te bevorderen. Zij tracht
dit doel onder meer te bereiken door:
a) het houden van trainingen;
b) het deelnemen aan de competitie van de Nevobo;
c) het deelnemen aan en uitschrijven van toernooien.

Art. 4 Dit huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen in aanvulling op hetgeen in de statuten
van de vereniging is vastgelegd.

Art. 5 Ieder lid van de vereniging  wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en zich
volgens de bepalingen te gedragen.

Hoofdstuk 2

Lidmaatschap

Art. 6 Algemeen: om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van volleybalvereniging VIPS ‘83
en/of de competitie van de Nevobo, dien je lid te zijn van volleybalvereniging VIPS ‘83.

Art. 7 Volleybalvereniging VIPS ‘83 kent de onderstaande vormen van lidmaatschap:
7.1 Competitie spelend lid: dit lid neemt in één van de teams van volleybalvereniging

VIPS ‘83 deel aan de volleybalcompetitie van de Nevobo.
7.2 Trainend lid: dit lid neemt deel aan de trainingen georganiseerd door

volleybalvereniging VIPS ‘83.
7.3 Erelid: dit lid heeft deze titel ontvangen in verband met speciale betekenis voor of

bijdrage aan volleybalvereniging VIPS ‘83. Het erelidmaatschap geldt voor het hele
leven.

7.4 Tientjes lid (of donateur): dit lid is passief (niet-spelend) betrokken bij de vereniging
en wil graag op de hoogte blijven van het wel en wee van volleybalvereniging VIPS
‘83 of wil deelnemen aan speciale activiteiten van volleybalvereniging VIPS ‘83.

Art. 8 Aanvang lidmaatschap:
8.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd met een schriftelijke melding bij de secretaris

van volleybalvereniging VIPS ‘83. Dit kan middels een formulier op de website, een
mailtje of andere schriftelijke vorm.

8.2 Pas na een schriftelijke bevestiging van de secretaris start het lidmaatschap
daadwerkelijk.



Art. 9 Duur lidmaatschap:
Het lidmaatschap loopt tot het einde van het verenigingsseizoen (31 juli) en wordt jaarlijks
stilzwijgend verlengd voor de periode van een jaar.

Art. 10 Einde lidmaatschap:
10.1 Een beëindiging van het lidmaatschap wordt uiterlijk 30 juni schriftelijk doorgegeven

aan de secretaris van volleybalvereniging VIPS ‘83.
10.2 Pas na een schriftelijke bevestiging van de secretaris eindigt het lidmaatschap

daadwerkelijk op de door de secretaris bevestigde datum.

Hoofdstuk 3

Contributie

Art. 11 Algemeen: ieder lid wordt geacht een financiële bijdrage aan volleybalvereniging VIPS ‘83 te
leveren in de vorm van een verenigingscontributie.

Art. 12 Contributiehoogte:
12.1 Jaarlijks wordt de hoogte van de verenigingscontributie voor de verschillende

lidmaatschapstypen vastgesteld door de ALV en gecommuniceerd via de website.
12.2 Naast de verenigingscontributie kan de Nevobo aanvullende contributies in rekening

brengen voor competitie spelende leden. Ook de hoogte van deze contributies wordt
aan het begin van het seizoen aan de leden gecommuniceerd.

12.3 Voor ereleden geldt een algehele vrijstelling voor de verenigingscontributie, ook als
dit lid tevens trainend of competitie spelend lid is.

Art. 13 Betalingsverplichting:
13.1 De verplichting tot het betalen van contributie start direct met de start van het

lidmaatschap.
13.2 De secretaris en/of de penningmeester informeert het lid over de betalingsdetails als

rekeningnummer, hoogte en moment van betalen.
13.3 De verplichting tot het betalen van contributie eindigt als het lidmaatschap eindigt en

aan alle betalingsverplichtingen gedurende het lidmaatschap is voldaan.
13.4 Bij het niet tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen kan het bestuur een lid

uitsluiten van training- en/of competitiedeelname.

Art. 14 Periodieke betaling:
14.1 De verenigingscontributie wordt eenmaal per jaar voor 1 september aan

volleybalvereniging VIPS ‘83 betaald.
14.2 Een gespreide betaling is mogelijk in termijnen welke vervallen op respectievelijk, 1

september, 1 december en 1 maart. Het bedrag per termijn wordt door het bestuur
vastgesteld.

14.3 Voor de gespreide betaling van de contributie is het seizoen opgedeeld in drie
periodes:
Periode 1: 1 september tot 1 december
Periode 2: 1 december tot 1 maart
Periode 3: 1 maart tot 1 juni

Art. 15 Contributie voor onvolledig jaar:
Een lid waarvan het lidmaatschap later in het seizoen start, is slechts verenigingscontributie
verschuldigd vanaf de maand waarin het lidmaatschap aanvangt.



Art. 16 Contributievrijstelling en restitutie:
16.1 In enkele bijzondere gevallen kan een lid tijdelijk geheel of gedeeltelijk worden

vrijgesteld van de verenigingscontributie:
16.1.1 Langdurige blessure

16.1.2 Zwangerschap
16.1.3 Stage in het buitenland en/of tijdelijk werk in het buitenland.

16.2 Als er sprake is van een van bovenbeschreven situaties, kan het lid een schriftelijke
aanvraag doen bij de penningmeester voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling
voor één of meerdere betalingsperiodes. Een vrijstelling is alleen mogelijk voor
toekomstige periodes.

16.3 Voorwaarden en bedragen worden jaarlijks door de ALV vastgesteld en
gecommuniceerd.

16.4 Vrijstelling geldt slechts voor de verenigingscontributie en heeft nooit betrekking op
contributies van de Nevobo.

Hoofdstuk 4

Bestuur van de vereniging

Art. 17 Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en verricht de daarvoor
noodzakelijke werkzaamheden.

Art. 18 Eén van de bestuursleden vervult de functie van verenigingsscheidsrechter coördinator (VSK),
die is belast met alle zaken ten aanzien van wedstrijden.

Art. 19 Eén van de bestuursleden vervult de functie van coördinator technische commissie (CTC), die
is belast met het contact tussen het bestuur en de technische commissie.

Hoofdstuk 5

Communicatie

Art. 20 De vereniging heeft een website waarop informatie gepubliceerd wordt. Daarnaast kunnen
andere digitale middelen gebruikt worden voor communicatie.

Art. 21 Er is een webteam dat zorg draagt voor de website.

Art. 22 Het bestuur benoemt het webteam, maar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de
inhoud.

Art. 23 Er zijn voorzieningen voor e-mail verkeer, ieder lid krijgt een eigen e-mailadres en er zijn
groepsadressen voor de teams en het bestuur.



Hoofdstuk 6

Technische Commissie (TC)

Art. 24 De technische commissie bestaat uit de CTC plus één vertegenwoordiger van elk team. De
CTC mag tevens de vertegenwoordiger van zijn team zijn.

Art. 25 De vertegenwoordigers van de teams worden aangewezen door hun team, telkens voor de
duur van één jaar.

Art. 26 Indien een team niet langer in de TC vertegenwoordigd is, blijft de TC bevoegd.

Art. 27 De TC is belast met volleybaltechnische zaken binnen de vereniging. Dit behelst onder meer
de volgende taken: - samenstelling van de teams - indeling van nieuwe leden in de teams -
het voorzien in trainers en coaches voor de teams. Een en ander geschiedt zoveel mogelijk in
overleg met de betreffende teams en leden.

Hoofdstuk 7

Activiteiten Commissie (AC)

Art. 28 De activiteiten commissie bestaat uit minimaal 5 personen en wordt elk jaar op de ALV voor
de duur van één jaar benoemd. Leden kunnen onbeperkt herbenoemd worden.

Art. 29 De activiteiten commissie verzorgt minimaal 3 activiteiten per jaar voor leden van de
vereniging.

Art. 30 Voor het organiseren van de activiteiten krijgt de activiteiten commissie jaarlijks een budget,
welke wordt vastgesteld door de ALV. De activiteiten commissie doet elke jaar verslag van de
activiteiten op de ALV.

Art. 31 Indien een team of een groep leden een activiteit wil organiseren blijft hiervoor ruimte
bestaan. Er dient te allen tijde hierover wel gecommuniceerd/overlegd te worden met de
activiteiten commissie.

Hoofdstuk 8



Plichten van een team

Art. 32 Alle competitiespelende leden zijn ingedeeld in teams en hebben daarbij als teams hebben
een aantal verplichtingen. Deze bestaan uit:
32.1 Ieder team is verplicht om scheidsrechters te leveren, waarbij ieder

competitiespelend lid in bezit moet zijn van een fluitbewijs. Nieuwe leden moeten in
het lopende jaar zo snel mogelijk een fluitbewijs te halen.

32.2 Aan het begin van het seizoen ontvangt het team een overzicht van de te fluiten
wedstrijden. Het team dient zelf een indeling te maken wie welke wedstrijd fluit.

a) Indien het team niet met een reactie komt voor de door de VSK gestelde
deadline, dan zal de VSK een indeling maken.
b) Bij verhindering van een scheidsrechter, dient de aangestelde
scheidsrechter in eerste instantie zelf te zorgen voor een vervanger.
Vervolgens gaat deze verantwoordelijkheid over naar het team.
c) 1 teamlid is verantwoordelijk is verantwoordelijk voor de communicatie
over scheidsrechters binnen het team.

32.3 Het draaien van wedstrijdleiding. De indeling wordt door de VSK gemaakt. Ieder team
moet een aantal keer per jaar velden opbouwen en/of afbreken op wedstrijdavonden
en zorgdragen voor het ophalen en/of wegbrengen van de wedstrijdmap.

Hoofdstuk 9

Materiaalbeheer

Art. 33 Binnen volleybalvereniging VIPS ‘83 zijn verschillende materialen in omloop, zoals:
wedstrijdshirts, ballen, ballenkarren en vesten.

Art. 34 Vanuit de vereniging is de penningmeester belast met het beheer van deze materialen.

Art. 35 De volgende materialen worden door de vereniging ter beschikking gesteld aan de spelers.
De vereniging blijft te allen tijde eigenaar van deze materialen.
35.1 Wedstrijdshirts: dit is het shirt waarin de Nevobo competitie gespeeld wordt. Het

shirt wordt ter beschikking gesteld door de vereniging aan competitiespelende leden.
Bij einde lidmaatschap is het lid verplicht zijn shirt in te leveren.

35.2 Vesten: Ieder competitiespelend lid krijgt de beschikking over een vest welke
eigendom van de vereniging is. Bij einde lidmaatschap is het lid verplicht zijn vest in
te leveren.

35.3 Voor het wedstrijdshirt en het vest dient een borg betaald te worden welke
geretourneerd wordt op het moment dat een lid zijn shirt en vest onbeschadigd
inlevert.

35.4 Ballen: ieder competitie spelend team krijgt de beschikking over een set van
minimaal 5 volleyballen en een ballentas. Jaarlijks ontvangt het team één nieuwe bal
en wordt er één bal ingenomen. Bij verlies, diefstal of beschadiging zal het team zelf
voor een vervangende bal moeten zorgen.

35.5 Ballenkarren: Er zijn een aantal ballenkarren beschikbaar gesteld aan trainers. Deze
zijn eigendom van de vereniging en moeten weer aan de vereniging teruggegeven
worden indien een trainer niet meer actief is binnen de vereniging.

Art. 36 Overige materialen, zoals wedstrijdbroekjes, waterflessen, inspeelshirts, beachballen,
enzovoort, worden niet door de vereniging ter beschikking gesteld en worden door de leden
zelf aangeschaft. De wedstrijdbroekjes dienen volledig te passen in het uniforme beeld van
het team en de vereniging.



Hoofdstuk 10

Boetes

Art. 37 Door externe partijen opgelegde boetes worden, indien en voor zover zij door de schuld van
individuele leden dan wel een bepaald team zijn veroorzaakt, doorberekend aan het
betreffende lid c.q. team. Bij gerezen geschillen beslist het bestuur.

Art. 38 De penningmeester stuurt voor boetes als genoemd in art. 37 een rekening aan het
betreffende lid c.q. team.

Hoofdstuk 11

Slotbepalingen

Art. 39 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaatsvinden door een besluit van de
ledenvergadering van de vereniging.

Art. 40 Een schriftelijk voorstel tot wijziging dient tenminste twee weken voor de datum van de
ledenvergadering aan de leden te worden toegezonden.

Art. 41 Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet.


