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Artikel 1 Naam en zetel 
 De vereniging draagt de naam ‘Voetbalvereniging De Merino’s’. 
 Zij is gevestigd te Veenendaal. 
 De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit. 
 Het tenue bestaat uit witte broek en blauw shirt. 
 
Artikel 2 Doel 
De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn 
verschijningsvormen, zie artikel 3 van de statuten. 
 
Artikel 3 Leden 
De vereniging bestaat uit:   
 Spelende leden. 
 Niet-spelende leden. 
 Leden van verdienste. 
 Ereleden. 
 Donateurs. 
 
Spelende leden onderscheiden we in: 
 Senioren. 
 Junioren. 
 Pupillen. 
 Mini’s. 
 
Artikel 4 Spelende leden 
 Spelende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen. Senioren 
leden zijn zij, die voor 1 juli 18 jaar of ouder zijn. Junioren zijn zij, die de leeftijd van 18 jaar op 1 juli 
van het lopende seizoen nog niet hebben bereikt, doch minimaal 13 jaar zijn op 1 juli van het lopende 
seizoen. 
Pupillen zijn zij, die de leeftijd van 13 jaar op 1 juli van het lopende seizoen nog niet hebben bereikt, 
doch minimaal 6 jaar zijn op 1 juli van het lopende seizoen. 
Mini’s zijn zij, die de leeftijd van 6 jaar op 1 juli van het lopende seizoen nog niet hebben bereikt, doch 
minimaal 4 jaar zijn op 1 juli van het lopende seizoen. 
 
Artikel 5 Niet-spelende leden 
 Niet-spelende leden zijn zij, die zonder gerechtigd te zijn tot deelneming aan wedstrijden en 
oefeningen, de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen. Deze bijdrage kan variëren van een 
minimaal bedrag, vastgesteld door de algemene ledenvergadering, tot een bedrag naar eigen inzicht. 
Niet-spelende leden zijn gerechtigd de algemene ledenvergadering te bezoeken en gebruik te maken 
van hun stemrecht, zie artikel 19 van de statuten. 
 
Artikel 6 Ereleden en leden van verdienste 
 Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzonder verdiensten tegenover de vereniging 
en op voordracht van het bestuur of van tenminste 10 stemgerechtigde leden door de algemene 
ledenvergadering met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn 
benoemd. 
 
Artikel 7 Donateurs 
 Donateurs zijn zij, die zonder gerechtigd te zijn tot deelneming aan wedstrijden, oefeningen en 
vergaderingen, de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen. Deze bijdrage kan variëren van een 
minimaal bedrag, vastgesteld door algemene ledenvergadering, tot een bedrag naar eigen inzicht. 
 
Artikel 8 Verkrijgen van het lidmaatschap 
 Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating van het bestuur. Minderjarigen hebben 
bij aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke 
vertegenwoordiger nodig, minderjarigen worden niet ingeschreven zonder aanwezigheid van hun 
wettelijke vertegenwoordiger. De aanvraag wordt gedaan door middel van het invullen van het 
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aanvraagformulier op de website. Het bestuur is gerechtigd om de verstrekte gegevens op juistheid te 
controleren. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men ook automatisch lid 
van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan 
de statuten en reglementen van de KNVB. Het bestuur is bevoegd aan de KNVB alle gevraagde 
inlichtingen over de leden te verstrekken. 
 
Artikel 9 Einde lidmaatschap 
Het lidmaatschap eindigt, zoals beschreven in artikel 7 van de statuten, door: 
 Het overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft. 
 Opzegging door het lid. 
 Opzegging door de vereniging. 
 Ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6 van de statuten. 
 
Artikel 10 Verplichtingen van de leden 
De verplichting van de leden zijn: 
 Tijdig betalen van de contributies en boetes die opgelegd zijn door de KNVB en/of de vereniging.  
 Tijdig opgeven van adreswijziging, incassowijziging, emailadres en telefoonnummer(s). 
 Stipte nakoming van statuten en bestuursbesluiten. 
 Zorgvuldige behandeling van eigendommen en ter beschikking gestelde materialen van de 

vereniging.  
 Tijdig afmelden van deelname aan wedstrijden bij verhindering. 
 Verschijnen in het clubtenue bij wedstrijden, de kleding dient er respectabel uit te zien. 
 Volkomen gehoorzaamheid aan de aanvoerder tijdens het beoefenen van het voetbalspel. Ook zal 

hij/zij zich onthouden van commentaar op de leiding. 
 
Artikel 11 Verenigingsjaar 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
Artikel 12 Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene 
ledenvergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld 
door de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Zie voor verder informatie over het bestuur artikel 9, 10,13 en 14 van de statuten.  
 
Artikel 13 Verenigingsbelangen 
 Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn bevoegdheid, in haar 
gehele omvang te behartigen. 
 
Artikel 14 Bestuurstaak voorzitter 
 De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. De voorzitter draagt zorg 
voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en 
bepalingen. De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo de voorzitter dit dienstig 
acht kan hij/zij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn/haar handtekening niet behoeven, door 
hem/haar medeondertekend worden. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van 
de dag vast, met uitzondering van het recht van de algemene ledenvergadering om daarin wijziging te 
brengen. De voorzitter heeft het recht beraadslagingen te doen beëindigen, als hij/zij meent, dat de 
vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te hervatten, zo één derde van de 
algemene ledenvergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 
 
Artikel 15 Bestuurstaak secretaris 
 De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is 
opgedragen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem/haar ondertekend. De 
secretaris is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de algemene ledenvergadering brengt 
hij/zij verslag uit. De secretaris houdt een ledenregister bij en het verenigingsarchief wordt door 
hem/haar bewaard. 
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Artikel 16 Bestuurstaak penningmeester 
De penningmeester beheert de geldmiddelen, voor zijn/haar beheer is de penningmeester persoonlijk 
verantwoordelijk. De penningmeester draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt 
boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en schulden van de vereniging te allen 
tijde aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem/haar niet 
gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende 
uitgaven, worden door hem/haar belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Op de 
algemene ledenvergadering (jaarlijks) brengt de penningmeester verslag uit over zijn/haar beheer, ook 
dient de penningmeester een begroting in betreffende de inkomsten en uitgave voor het nieuwe 
verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn/haar beheer gedechargeerd bij besluit van de 
algemene ledenvergadering. De penningmeester is gehouden, aan de Raad van Toezicht inzage te 
geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken, 
welke de Raad van Toezicht van hem/haar ter zake beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting 
bestaat voor hem/haar tegen het bestuur, dat hem/haar te allen tijde ter verantwoording kan roepen. 
 
Artikel 17 Verdeling bestuurstaken 
Het bestuur bepaalt in overleg welke taak iedere commissaris krijgt. 
 
Artikel 18 Dagelijks Bestuur 
 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
vertegenwoordigt de vereniging in alle beslissingen, welke niet tot een gewone bestuursvergadering 
kunnen worden uitgesteld. De leden van het dagelijks bestuur moeten meerderjarig zijn. 
 
Artikel 19 Stemgerechtigde leden 
 Alle leden zijn stemgerechtigd zie hiervoor artikel 19 van de statuten. Ereleden en leden van 
verdienste hebben een adviserende stem. 
 
Artikel 20 Algemene ledenvergadering 
 Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld. De leden worden tot de 
algemene ledenvergadering schriftelijk opgeroepen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste 14 
dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering, en ook de te behandelen 
onderwerpen, zie verder hiervoor artikel 17, 18 en 19 van de statuten. 
 
Artikel 21 Buitengewone Algemene ledenvergaderingen 
De buitengewone algemene ledenvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst 
acht. 
 
Artikel 22 Bestuursvergaderingen 
 Bestuursvergaderingen worden, naar gelang de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee of 
meerdere bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, als niet 
tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 
 
Artikel 23 Commissies 
Er zijn de volgende commissies: 
 Jeugdcommissie. 
 Seniorencommissie. 
 Bouw-/onderhoudscommissie. 
 Activiteitencommissie. 
 Raad van Toezicht. 
 Sponsorcommissie. 
 Kantinecommissie. 
 Commissie Sociale Veiligheid. 
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Artikel 24 Contributie 
 De leden betalen een bijdrage welke vastgesteld wordt op de algemene ledenvergadering. De 
contributie is verplicht bij automatische incasso of vooruitbetalen. De leden worden in vijf groepen 
onderscheiden: 
 Senioren, zowel spelend als niet spelende leden. 
 Junioren. 
 Pupillen. 
 Mini’s. 
 Donateurs. 
 
Artikel 25 Straffen 
1. Wanneer spelers, leiders, trainers, kaderleden en alle overige leden van de vereniging rondom 

en/of tijdens wedstrijden of andere verenigingsactiviteiten op of rond de accommodaties van de 
vereniging, zich schuldig hebben gemaakt aan, of op een laakbare wijze betrokken zijn geweest 
bij: 
 Bedreiging, geweld, mishandeling, etc. van een medemens. 
 Vernieling, diefstal en/of heling, etc. 
 Discriminatie van een medemens. 
 Drugsgebruik. 
 Oplichting, fraude en het veroorzaken van schulden binnen de vereniging. 
 Structurele contributieachterstanden. 
 Dan wel meer in het algemeen zodanig handelen, dan wel iets nalaten waardoor de belangen 

van de vereniging ernstig worden geschaad. 
 
In die gevallen zal het bestuur van de vereniging of een daartoe door haar aangestelde commissie 
binnen de vereniging gerechtigd zijn tot het nemen van de navolgende maatregelen: 

 Berisping, dan wel ontheffing van de betrokken personen uit hun functies. 
 Schorsing voor bepaalde tijd binnen welke periode de aan het lidmaatschap verbonden 

rechten worden ontzegd. 
 Royement. 
 Opzegging met onmiddellijke ingang. 

 
2. Wanneer er zich ten aanzien van een lid een van de bovengenoemde situaties heeft voorgedaan 

en wanneer het betreffende lid wenst te worden overgeschreven naar een andere vereniging, is de 
vereniging gerechtigd om die andere vereniging van deze situatie op de hoogte te stellen en 
desgewenst over de daaraan ten grondslag liggende feiten aan die andere vereniging informatie te 
verstrekken. 

 
3. De vereniging is gerechtigd om iemand, die zich aan bovengenoemd handelen bij een andere 

vereniging, schuldig heeft gemaakt niet als lid noch als supporter toe te laten tot haar vereniging. 
 
Artikel 26 Slotbepaling 
 In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt 
geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verder wettig 
vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte regels en bepalingen, te kennen en zich hieraan en alle 
verdere besluiten te onderwerpen. Ieder lid is gerechtigd de statuten of het huishoudelijke reglement in 
te zien of te verkrijgen. De algemene ledenvergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen 
van dit reglement, mits niet in strijd komende met de statuten en met de bepalingen van dit reglement 
in de gevallen waarin een meerderheid wordt vereist. 
 


