
 Volleybalvereniging S.C. Veenwouden
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Naam en plaats van vestiging
Art. 1
De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging S.C. Veenwouden. Zij is gevestigd te Veenwouden.

Doel en middelen
Art. 2
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het volleybalspel te bevorderen, mede als een 
middel voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. Het uitschrijven, regelen en houden van volleybalwedstrijden.
b. Het doen geven van leiding aan hen, die het volleybalspel willen beoefenen.
c. Alle middelen haar ten dienste staande, welke wettelijk zijn geoorloofd.

Verenigingsjaar
Art. 3
Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus daaraan volgend.

Lidmaatschap
Art. 4
De vereniging bestaat uit:
a. Gewone leden.
b. Jeugdleden (t/m 17 jaar).
c. Ondersteunende leden, dit zijn leden die door een geldelijke bijdrage de vereniging steunen.
d. Ereleden, dit zijn leden die door bijzondere verdienste jegens de vereniging, door een algemene 
ledenvergadering met tenminste de helft van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn 
benoemd. Het erelidmaatschap kan worden verleend aan leden, en is tevens verenigbaar met het 
gewone of ondersteunend lidmaatschap. Zij hebben dezelfde rechten als een gewoon lid.
Slechts een algemene ledenvergadering kan een dergelijke benoeming met de voorgeschreven 2/3 
stemmenverhouding weer teniet doen.
De ereleden zijn ontheven van de plicht tot het betalen van contributie.

Verkrijgen van het lidmaatschap
Art. 5
Personen die als lid wensen toe te treden, melden zich bij een der bestuursleden. Het bestuur beslist 
tot toelating, resp. tot niet toelating, waarvan mededeling wordt gedaan aan de betrokkene.
Het bestuur is niet verplicht de reden op te geven, waarom een kandidaatlid wordt geweigerd. Bij een
weigering van het lidmaatschap, heeft een kandidaatlid recht van beroep op de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering.

Art. 6
Het huishoudelijk reglement is via de website te verkrijgen. 

Art. 7
De toegelaten leden zijn verplicht:
a. regelmatig aan hun financiële verplichtingen te voldoen en nimmer een grotere contributie 
achterstand te hebben dan maximaal 3 maanden.
b. Het huishoudelijk reglement van de vereniging nauwkeurig na te leven.



c. Besluiten van het bestuur op te volgen.
d. Tijdig bericht van verhindering te geven, wanneer zij niet aan wedstrijden of trainingen kunnen 
deelnemen.

Art. 8
Alle leden die aan NeVoBo wedstrijden deelnemen, zijn verplicht het voorgeschreven clubtenue, dat 
voor eigen rekening dient te worden aangeschaft, te dragen.

Einde van het lidmaatschap.
Art. 9
Het lidmaatschap der vereniging eindigt:
Door vrijwillig bedanken met inachtneming van de voorwaarden volgens art. 10, door royement en 
door overlijden.

Art. 10
Wenst men als lid te bedanken, dan kan dit alleen per 1 september. Opzegging van het lidmaatschap 
dient 1 maand voor de opzeggingsdatum schriftelijk aan de secretaresse te worden meegedeeld.
Afschrijving als lid heeft echter alleen plaats, indien aan alle verplichtingen is voldaan.

Art. 11
Ontzegging (royement) van het lidmaatschap kan plaats vinden in de volgende gevallen:
a. wanbetaling
b. wangedrag
c. het schaden van de belangen en/of de goede naam van de vereniging

Art. 12
Wanbetaling is aanwezig, indien een lid meer dan 3 maanden contributie schuld heeft. In de eerste 
plaats kan haar het deelnemen aan wedstrijden en trainingen worden ontzegd.
Wanneer een lid weigerachtig blijft haar contributieschuld te voldoen zal de penningmeester, na 
voorkennis van het bestuur, het lid tot betaling manen. Wanneer vervolgens binnen 14 dagen na deze
door de penningmeester per aangetekende brief verstuurde aanmaning tot betaling, niet aan de 
plicht tot betaling is voldaan kan worden overgegaan tot royering van de betreffende persoon.

Art. 13
Alvorens tot royering van een lid wegens wangedrag of het schaden van de vereniging wordt 
overgegaan, moet het bestuur het desbetreffende lid eerst schriftelijk waarschuwen. Treedt geen 
verbetering op dan kan het bestuur overgaan tot schorsing.

Art. 14
De ontzegging (royement) van het lidmaatschap geschied door het bestuur. Het bestuursbesluit 
wordt op de eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachtiging aangeboden. Bij niet bekrachtigen met
een meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen wordt het bestuursbesluit geacht te zijn 
vervallen. Van een schorsing en een royement wordt schriftelijk kennis gegeven aan het betrokken lid.
Degenen die zijn geroyeerd, verliezen onmiddellijk alle rechten uit lidmaatschap voortvloeiende, zij 
zijn evenwel gehouden alle verplichtingen, waaraan nog niet is voldaan, na te komen.

Het bestuur van de vereniging.
Art. 15
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 leden. Het bestuur 
wordt gekozen uit leden, die zich, tot voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering verkiesbaar 
hebben gesteld. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt verkiezing plaats bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 



Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, lid jeugdzaken en tweede secretaris.
Eén van de bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter en de penningmeester, vervult de 
functie van wedstrijdsecretaris, tenzij het bestuur meent hiermede een lid van buiten het bestuur te 
moeten belasten. Wanneer een functie vacant is, wordt deze tijdelijk overgenomen door de overige 
bestuursleden. Andere combinaties van functies zijn toegestaan.
De voorzitter wordt door de jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemd. De overige functies 
worden onderling door het bestuur verdeeld. De jaarlijkse algemene ledenvergadering kan beslissen, 
dat het aantal bestuursleden tot meer dan 5 wordt uitgebreid. Een dergelijke beslissing geldt alleen 
voor het lopende verenigingsjaar.

Art. 16
Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de vereniging. De taak van het 
bestuur is het behartigen van de belangen van de vereniging en zorg te dragen voor het nakomen van
de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere bepalingen en regelingen.
Het bestuur is aan de algemene ledenvergadering verantwoording van haar daden schuldig.

Art. 17
Een bestuurslid wordt voor 4 jaar gekozen in het bestuur. Na 4 jaar kan men zich herkiesbaar stellen. 
Jaarlijks treden leden van het bestuur af volgens rooster. In een vacature wordt in de algemene 
ledenvergadering voorzien. Bij afwezigheid of tussentijds aftreden van een bestuurslid zullen diens 
functies door een der overige bestuursleden of door een door het bestuur aangewezen lid worden 
waargenomen tot diens terugkeer of tot een benoeming in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering zal hebben plaatsgehad. Degene die een tussentijdse vacature opvult en tot 
bestuurslid is gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats zij is gekomen moest 
aftreden.
Het bestuur stelt kandidaten voor, die in aanmerking komen voor een bestuursfunctie.
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk opgegeven worden voor de vergadering waarin 
bestuursverkiezing zal plaatsvinden, door minimaal 5 stemgerechtigde leden bij de secretaresse. Bij 
deze opgave moet worden overlegd een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waaruit blijkt dat 
deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Als er niemand voorgedragen is, kunnen tijdens de vergadering kandidaten voorgesteld worden 
zonder aan de eis te voldoen dat tenminste 5 leden de voordracht steunen.

Art. 18
Bij (tussentijds) aftreden wordt binnen 2 weken door de aftredende volledig rekening en/of 
verantwoording gedaan. Alle stukken en bescheiden die in haar bezit zijn worden overgedragen aan 
het bestuur. Een bestuurslid dat tussentijds wenst af te treden, geeft hiervan zo tijdig mogelijk bericht
aan het secretariaat.

Art. 19
Zaken die spoedeisend zijn, kunnen door het dagelijks bestuur (voorzitster, penningmeesteresse en 
secretaresse) afgehandeld worden. Dit moet gemeld worden tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering.

Art. 20
Een bestuurslid dat haar functie niet naar behoren vervult, kan door een algemene ledenvergadering 
uit haar functie worden ontzet door 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Voorzitster
Art. 21
De voorzitster geeft leiding aan de vereniging. Zij is bij elke officiële gelegenheid de woordvoerster 
van de vereniging. Zij leidt bestuurs- en ledenvergaderingen. Als zij het van belang acht kan zij 



bepalen dat alle of bepaalde stukken door haar of meerdere bestuursleden ondertekend moeten 
worden. Zij heeft het recht de discussie te sluiten, maar is verplicht deze weer te openen, indien de 
helft van de aanwezige leden dit verlangt. 
Bij afwezigheid wordt zij vervangen door de vice voorzitster.

Secretaresse
Art. 22
De secretaresse voert de administratie van de vereniging voor zover deze niet aan anderen is 
opgedragen.
Zij voert de briefwisseling, zo mogelijk in overleg maar altijd uit naam van het bestuur, ondertekent 
alle stukken die van het bestuur uitgaan en is verplicht daarvan kopie te houden.
Zij maakt een jaarverslag door haar opgesteld en ondertekend voor de algemene ledenvergadering.
Aan het eind van het verenigingsjaar plaatst zij de ingekomen stukken en de kopieën van de 
uitgaande stukken overzichtelijk in het archief.
Zij onderhoudt de ledenlijst, en verstrekt mutatieberichten aan de penningmeester.
De tweede secretaresse is belast met het maken van de notulen van bestuurs- en 
ledenvergaderingen. 
Tevens zorgt zij voor publikatie in het cluborgaan van bestuursbesluiten, behalve die waarvan 
publikatie niet van belang is.

Penningmeester
Art. 23
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan 
de vereniging toekomende en van betaling van alle door hem verschuldigde gelden. Hij is 
aansprakelijk voor de onder zijn beheer staande baten, tenzij hij overmacht kan aantonen. Hij is 
verplicht nauwkeurig te boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven.
In de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over alle ontvangsten en uitgaven van de 
vereniging over het afgelopen verenigingsjaar. Tevens geeft hij een begroting voor het komende 
verenigingsjaar. Hij stelt de kascommissie, voor het houden van de bedoelde vergadering, in de 
gelegenheid de kas, boeken en bescheiden te controleren. De penningmeester wordt voor zijn 
beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Bij tussentijds aftreden brengt 
de kascommissie binnen 8 dagen na zijn aftreden schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

Commissies
Art. 24
Zowel door de algemene ledenvergadering als door het bestuur kunnen al dan niet tot het bestuur 
behorende leden van de vereniging tot lid van een commissie, die het bestuur voor bepaalde zaken 
behulpzaam zijn, worden benoemd. De commissies brengen van hun werkzaamheden verslag uit op 
bestuurs- en/of algemene ledenvergaderingen.

Kascommissie
Art. 25
De kascommissie bestaat uit 2 leden en een plaatsvervangend lid, zij mogen geen bestuurslid zijn en 
worden zonder voordracht van het bestuur uit gewone en ondersteunende leden gekozen. Elk jaar 
treedt minstens 1 lid volgens rooster af. De kascommissie controleert minstens 1 maal per jaar de kas 
en de boeken van de penningmeesteresse, en brengt de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag
uit over de jaarlijkse rekening en verantwoording van de penningmeesteresse. De leden hebben 
maximaal 2 achtereenvolgende jaren zitting.

Toernooicommissie
Art. 26



De toernooicommissie bestaat uit minimaal 3 leden. Zij draagt zorg voor het organiseren van 
toernooien met instemming van het bestuur. De toernooicommissie streeft ernaar dat inkomsten en 
uitgaven ten behoeve van toernooien met elkaar in overeenstemming zijn.

Redactiecommissie
Art. 27
De redactiecommissie bestaat uit tenminste 3 leden. De benoeming geschiedt voor de duur van een 
verenigingsjaar. De commissie zorgt voor het regelmatig verschijnen van het cluborgaan. De 
eindredacteur maakt deel uit van het bestuur. Zijn adres is dat van de redactie. De redactie heeft het 
recht om, indien naar haar oordeel, een ingezonden stuk niet strookt met de bedoelingen en 
doelstellingen van de vereniging, dat artikel niet in het cluborgaan te plaatsen. Hiervan wordt 
mededeling gedaan aan de inzender en aan het secretariaat van de vereniging. De inzender kan van 
de beslissing van de redactie in beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur kan bepalen, dat tegen 
opneming van het artikel geen bezwaar bestaat.

Vergaderingen
Art. 28
Bestuurs- en commissie vergaderingen zijn geldig als de meerderheid der leden aanwezig is, en alle 
leden minstens 2 x 24 uur van te voren zijn uitgenodigd. Ereleden mogen op hun verzoek 
bestuursvergaderingen bijwonen, zij hebben adviesrecht.

Algemene ledenvergadering
Art. 29
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in het najaar. Op een door het bestuur te bepalen 
dag, uur en plaats.
In ieder geval wordt behandeld:
*notulen vorige algemene ledenvergadering
*jaarverslag secretaresse
*jaarverslag penningmeester
*verslag kascommissie
*begroting komend verenigingsjaar
*vaststellen bedrag contributie en spelerskaart
*jaarverslag commissies
*benoeming commissies
*bestuursbeleid

De oproep tot de algemene jaarlijkse ledenvergadering moet minstens 2 weken van te voren 
geschieden, met bijvoeging van de agenda.

Art. 30
Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden uitgeschreven indien minimaal 3 bestuursleden
dat wensen. Of op verzoek van minstens 10% van de stemgerechtigde leden. Dit verzoek moet 
schriftelijk en onder opgaaf van reden bij de secretaris worden ingediend. In dat geval dient de 
vergadering binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden.

Stemmingen
Art. 31
Stemrecht hebben gewone leden en ereleden mits zij tevens gewoon lid zijn. Ondersteunende leden 
hebben geen stemrecht. Elk lid heeft het recht tijdens de vergadering zaken te bespreken, die in het 
belang van de vereniging zijn.



Een lid dat verhinderd is een algemene ledenvergadering bij te wonen, kan, indien over zaken 
gestemd wordt, zijn stem door een ander lid bij volmacht laten uitbrengen. Het model van die 
volmacht wordt door het bestuur vastgesteld.

Art. 32
Jeugdleden (t/m 17 jaar) en/of hun ouders hebben tot de vergadering toegang. Zij hebben echter 
geen stemrecht.

Art. 33
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij het verkiezen van personen vindt kandidaatstelling door
het bestuur plaats, uitgezonderd de kascommissie. De voorzitster wijst de leden van het stembureau 
aan. Bij enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen, tenzij stemming door 1/3 
der stemgerechtigde leden wordt gevraagd.

Art. 34
Besluiten worden genomen en benoemingen vastgesteld bij meerderheid van geldig uitgebrachte 
stemmen. Bij staken van stemmen in een bestuursvergadering beslist de voorzitster. Bij staken van 
stemmen in een algemene ledenvergadering over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Bij het stemmen over personen waarbij niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een 
herstemming gehouden tussen de 2 personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen.

Art. 35
Ongeldige stemmen zijn ondertekende-, blanco- en onduidelijke stembriefjes en tevens briefjes 
waarop toevoegingen voorkomen. Stembriefjes waar meer kandidaten op voorkomen dan gekozen 
moeten worden zijn ongeldig.

Geldmiddelen
Art. 36
De gelden van de vereniging worden bijeengebracht door:
-contributie van de leden
-bijdragen, giften van ondersteunende leden en begunstigers
-schenkingen en andere buitengewone ontvangsten

Art. 37
De contributie wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur 
vastgesteld, en geïnd volgens regels vast te stellen door het bestuur. Leden kunnen, indien daartoe 
gegronde reden bestaan, op verzoek door het bestuur geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van 
contributiebetaling.

Art. 38
Ondersteunende leden zijn zij die met een jaarlijkse minimum bijdrage, vast te stellen door het 
bestuur, de vereniging steunen en door het bestuur zijn toegelaten. Zij ontvangen het cluborgaan en 
hebben vrije toegang tot feestavonden, zo die worden gehouden.

Trainingen
Art. 39
De trainingen worden gehouden op door het bestuur te bepalen dagen en uren. Uitsluitend op de 
voor hen vastgestelde uren hebben leden het recht de training bij te wonen.

Art. 40
De trainingen worden gehouden onder de door het bestuur aangewezen leiding. Is de voor de 
training aangewezen leider niet aanwezig, dan zorgt het STK of het bestuur voor een vervanger. De 



met de leiding belaste persoon is gerechtigd, personen, die zich schuldig maken aan wangedrag, het 
verdere trainen of mede spelen te ontzeggen. De leider doet van voorgedane onregelmatigheden 
onmiddellijk melding aan het bestuur.

Art. 41
Leden zijn verplicht:
-aan de trainingen deel te nemen
-er naar te streven aan trainingen zo doelmatig mogelijk deel te nemen
-tijdens de training een sportkostuum te dragen
-na de training het gebruikte materiaal op te ruimen

Aanvoerster
Art. 42
De aanvoerster wordt gekozen door het team. Zij is de leidster en vertegenwoordigster van de 
vereniging bij de wedstrijden van het team. Gedurende het spel hebben de overige speelsters zich 
aan de beslissingen van de aanvoerster te onderwerpen. Indien trainer of coach geen bepaalde 
opstelling heeft aanbevolen, zal de aanvoerster daarvoor zorg dragen.
Indien een aanvoerster zich niet voldoende bewust is van haar verantwoordelijkheid kan zij door de 
trainer, de coach of door het bestuur worden ontheven van haar functie.
Bij afwezigheid van de aanvoerster zorgt zij zo mogelijk in overleg met de trainer en/of coach voor 
een invalster, die haar bevoegdheid overneemt.

Slotbepalingen
Art. 43
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk haar leden financieel te steunen bij een aan hen overkomen
ongeval of de gevolgen daarvan van welke aard dan ook. Tijdens trainingen en wedstrijden spelen de 
leden op eigen risico. 

Art. 43a
Er wordt vanuit gegaan dat foto's en/of film/video opnames van leden van de 
volleybalvereniging S.C. Veenwouden via de media/social media en de website naar buiten 
gebracht kunnen worden. Heeft een huidig lid bezwaar hiertegen, dan dient men dit 
schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Wat betreft de website: een betreffende foto 
kan van de website gehaald worden.

Art. 44
Alle functies kunnen zowel door dames als door heren worden bekleed. In dit reglement kan men bij 
de zij vorm de hij vorm lezen en omgekeerd.

Art. 45
Moedwillige beschadiging of vernieling van eigendommen van de vereniging door leden van de 
vereniging, wordt door het bestuur bestraft met vergoeding van de onkosten.

Art. 46
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijke 
reglement. Op verzoek wordt door de secretaris een kopie van de statuten verstrekt. Alle leden zijn 
verplicht genoegen te nemen met de besluiten, welke door een algemene ledenvergadering zijn 
genomen, onverschillig of zij al dan niet bij het behandelen van het onderwerp aanwezig zijn 
geweest.

Art. 47



Wanneer een lid de statuten en/of het reglement niet naleeft kan door het bestuur maximaal 2 
maand schorsing worden opgelegd.

Art. 48
Besluiten door het bestuur genomen, kunnen ten allen tijde, ten genoegen van de leden, op een 
algemene ledenvergadering worden herroepen.

Art. 49
-Indien een artikel van dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, zal die van het bestuur van 
kracht zijn.
-In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
-Zijn deze echter ingrijpend van aard, dan zal het bestuur verplicht zijn de leden te raadplegen.
-Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten. Mocht een artikel tegenstrijdig zijn 
met de statuten dan gelden de statuten.

Art. 50
Er kunnen alleen veranderingen in het huishoudelijk reglement worden gemaakt in een algemene of 
buitengewone ledenvergadering, waarin dit punt op de agenda staat, en die door de meerderheid 
van de aanwezige stemgerechtigde leden is goedgekeurd.

Art. 51
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 november 1993.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de VOLLEYBALVERENIGING S.C. 
VEENWOUDEN te Veenwouden, gehouden op 1 november 1993

Namens het bestuur:

Voorzitter:

Penningmeester:

Secretaresse:
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In de ledenvergadering gehouden op 1 november 1993 is het concept huishoudelijk reglement zoals 
dat stond in Netwerk 13 goedgekeurd. Tijdens de vergadering zijn er enkele wijzigingen aangebracht.

Art. 4
Toegevoegd: b. jeugdleden (t/m 17 jaar)
Veranderd: c. ondersteunende leden
d. ereleden. Ereleden worden benoemd door tenminste de helft van de geldig uitgebrachte stemmen.



Art. 14
Regel 3: meerderheid i.p.v. 2/3

Art. 17
Geschrapt: minimaal 24 uur.
Toegevoegd: Als er niemand voorgedragen is, kunnen tijdens de vergadering kandidaten voorgesteld 
worden zonder aan de eis te voldoen dat tenminste 5 leden de voordracht steunen.

Art. 20
Toegevoegd: door 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 29
Geschrapt: Laatste regel

Art. 34
Geschrapt regel 1: volstrekte.

Art. 49
Toegevoegd: - Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten. Mocht er een artikel 
tegenstrijdig zijn met de statuten dan gelden de statuten.

Art. 50
Veranderd in:
Er kunnen alleen veranderingen in het huishoudelijk reglement worden gemaakt in een algemene of 
buitengewone ledenvergadering waarin dit punt op de agenda staat en die door de meerderheid van 
de aanwezige stemgerechtigde leden is goedgekeurd.

20 nov.2012
Art. 6
Geschrapt: Wanneer er een kandidaat-lid van de secretaresse mededeling heeft ontvangen, dat zij als 
lid is aangenomen, ontvangt zij een huishoudelijk reglement, waardoor 2,50 gulden is verschuldigd. 
Per gezin op 1 adres hoeft slechts 1 huishoudelijk reglement te worden aangeschaft. 

Toegevoegd: Het huishoudelijk reglement is via de website te verkrijgen. 

20 nov. 2012
Art. 15
Veranderd:     7 leden in 5 leden.
Geschrapt:      vicevoorzitter en eindredacteur.
Toegevoegd: wanneer een functie vacant is, wordt deze tijdelijk overgenomen door de overige 
bestuursleden.

20 nov. 2013
Art. 43
Toegevoegd: 
Tijdens trainingen en wedstrijden spelen de leden op eigen risico. 

20 nov. 2013
Art. 43a



Toegevoegd: Er wordt vanuit gegaan dat foto's en/of film/video opnames van leden van de 
volleybalvereniging S.C. Veenwouden via de media/social media en de website naar buiten 
gebracht kunnen worden. Heeft een huidig lid bezwaar hiertegen, dan dient men dit 
schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Wat betreft de website: een betreffende foto 
kan van de website gehaald worden.

19 nov. 2014
Art. 17 
Veranderd: 3 in 4 jaar, nogmaals 3 in 4 jaar.


