Bestuursreglement “lid worden & lid zijn”
vv Westerwolde
01‐Inleiding:
Aangaande het bestuursreglement lid worden of zijn, heeft de vv Westerwolde regels opgesteld die
hierbij kunnen helpen.
Het bestuur en de desbetreffende commissie dragen dit bestuursreglement actief uit.
02‐Algemeen:
Dit bestuursreglement geldt voor alle leden die contributie dienen te betalen en of die leden die
boetes ontvangen.
Doelstelling
De vv Westerwolde wil alle leden die lid worden, of zijn, van de vereniging, middels dit reglement
kenbaar maken wat de voorwaarden van het lidmaatschap zijn en ook inhouden.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, die lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger wil gaan werken bij de
vv Westerwolde, moet van dit reglement op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook
de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van dit reglement.
Dit reglement moet worden uitgedragen en nageleefd door een ieder bij de vv Westerwolde.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over regels die gelden wanneer men lid wil
worden, of lid is, bij de vereniging.
03‐Lid worden:
Een ieder die lid wil worden van de vv Westerwolde dient zich aan te melden via het zogenaamde
‘aanmeldingsformulier vv westerwolde’ welke is te vinden op de site, of te verkrijgen via het bestuur.
Dit formulier dient naar waarheid te worden ingevuld en te worden voorzien van alle gevraagde
informatie.

Een ieder die lid wil worden dient de volgende voorwaarden te aanvaarden en of te weten:
‐Onder de 16 jaar, is de ouder / verzorger, verantwoordelijk en aansprakelijk
‐Het aanmeldingsformulier compleet invullen en op de hoogte zijn van de inhoud
‐Aanmelding dient te worden overhandigt aan het secretariaat
‐Aanmelding voorzien van pasfoto en kopie paspoort of id, ivm verplichte spelerspas
‐Op de hoogte zijn van het beleid, statuten en de diverse reglementen van de vereniging
‐De vastgestelde contributie per kwartaal te voldoen en tot het eind van het lopende seizoen
‐Opzegging dient schriftelijk en wel een maand voor het lopende seizoen
‐Bestuursleden, trainers, alsmede vrijwilligers zijn gevrijwaard van elke aansprakelijkheid
‐Heeft geen financiële achterstand bij een andere voetbalvereniging
‐Wanneer afgelopen 3 jaar lid geweest bij een andere vereniging, dan is ook een overschrijving
verplicht naar de vv Westerwolde
‐Is pas speelgerechtigheid na acceptatie en toekenning van een spelersnummer/pas van de KNVB

04‐Lid zijn:
Een ieder die lid is van de vv Westerwolde dient zich te hebben aangemeld via het zogenaamde
‘aanmeldingsformulier vv westerwolde’ welke is te vinden op de site, of te verkrijgen via het bestuur.
Dit formulier dient naar waarheid te worden ingevuld en te worden voorzien van alle gevraagde
informatie.
Een ieder die lid is dient de volgende voorwaarden te aanvaarden en of te weten:
‐Onder de 16 jaar, is de ouder / verzorger, verantwoordelijk en aansprakelijk
‐Aanvaardt de rechten en plichten die de vv Westerwolde stelt aan zijn leden
‐Op de hoogte zijn van het beleid, statuten en de diverse reglementen van de vereniging
‐De vastgestelde contributie per kwartaal te voldoen en tot het eind van het lopende seizoen
‐Opzegging dient schriftelijk en wel een maand voor het lopende seizoen
‐Bestuursleden, trainers, alsmede vrijwilligers zijn gevrijwaard van elke aansprakelijkheid
‐Heeft geen financiële achterstand
‐Wanneer overschrijving gewenst naar een andere vereniging, mag er geen financiële achterstand
zijn en dient er door het bestuur een overschrijving te worden ingevuld
05‐Contributie:
Een financiële verplichting voor leden, noemt de vereniging contributie. Deze contributie wordt elk
jaar vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering en is te vinden op de site, of via het bestuur.
De vereniging kent 3 soorten contributie, te weten:
‐Contributie voor spelende leden, dus voetballers;
Voor spelende leden geldt dat de contributie elk kwartaal automatisch wordt geïncasseerd.
‐Contributie voor spelende leden met functie, dus voetballers die ook vrijwilliger zijn;
Voor spelende leden met functie geldt dat de contributie elk kwartaal automatisch wordt
geïncasseerd.
‐Contributie voor steunende leden, voetballen niet, maar steunen de vereniging;
Voor steunende leden geldt dat de contributie elk jaar middels een nota dient te worden
voldaan.

06‐Boetes:
Financiële verplichting strafmaatregelen voor leden, noemt de vereniging boetes. Deze boetes zijn
bijvoorbeeld veroorzaakt door een gele of rode kaart, of door vernieling ed. Deze boetes worden elk
jaar vastgesteld door de KNVB en door de Algemene Leden Vergadering en zijn te vinden op de site,
of via het bestuur.
Boetes van een speler worden altijd door de verenging voldaan aan de KNVB. Hierna krijgt de
desbetreffende speler een nota van deze, welke binnen 14 dagen na tekening, dient te worden
voldaan aan de vereniging.

07‐Het niet na komen van een financiële verplichting:
Het niet na komen van een financiële verplichting kan gebeuren en dus een reden hebben. Wanneer
dit het geval is, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij iemand van het bestuur, wanneer een geldige
reden ten grondslag, kan er een regeling worden getroffen. Wanneer men in bovenstaande in
gebreke blijft, volgen er sancties.
Deze sancties zijn:
‐Het versturen van herinneringen, waardoor er administratiekosten bij komen, waardoor de
verplichting dus verhoogt
‐Het, na een half jaar, uitsluiten van wedstrijden en trainingen
‐Het niet mee werken met een eventuele overschrijving naar een andere vereniging
‐Het melden van het feit aan de KNVB
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