
VOETEALUEREIIIGIHG D. I.O. 30 D BUTEIII

ALGEMEEN REGLEMENT DIO'30

Artikel l Naam enZetel.
De verenigingdraagt de naam: Voetbalvereniging Door Inspanning Ontspanning, bij verkorting genaamd DIO '30.
Zij is gevestigd te Druten.
De kleuren van de vereniging zijn: rood - wit.
Het spoÍtenue bestaat uit: rood shirt, witte broek en rode kousen.

Artikel2 Duur, doel en middelen ter beschikking van het doel.
De duur van de vereniging, haar doel en de wijze waaÍmee zij dit doel tracht te bereiken zijn omschreven in de

artikelen 2 en 3 varr de statuten.

Artikel3 Leden.
De vereniging bestaat uit:
1. ereleden
2. actieve leden
3. niet actieve leden.

Artikel4 Actieve leden.
Actieve leden zijn: senioren, junioren en pupillen. Zlj zijn gerechtigd aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen.

Artikel5 Ereleden.
Ereleden zijnzij, die zichjegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het

bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering, met tenminste 213 van de
uitgebrachte geldige sternrnen, als zodanig zijn benoemd.

Artikel6 Niet actieve leden.
Niet actieve leden zijn zij, die niet aan oefeningen en wedstrijden deelnemen

Artikel T Verkrijging van het lidmaatschap.
Het lidmaatschap kan men verkrijgen door zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de vereniging en het
betalen van het door het bestuur vastgestelde inschrijfgeld. Men is als lid aangenomen na schriftelijke bevestiging
van het secretmiaat.

Artikel S Beëindiging van het lidmaatschap.
l. Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid
b. opzegging van het lidmaatschap
c. door opzegging namens de vereniging
d. royement, zoals bedoelt in artikel 6 lid 6 van de statuten
e. door beëindiging van het lidmaatschap van de K.N.V.B.
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Opzegging namens de vereniging, geschiedt door het bestuur.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten
vermelde eisen voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hrj zrjn verplichtingenjegens de vereniging niet
trakomt, of warureer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid ofdoor de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van
het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter, het lidmaatschap kan
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.

Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is
bekend geworden of medegedeeld, door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te
zijnen opzichte uitsluiten.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het woegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Ingeval een lid door de K.N.V.B. is geroyeerd, is het bestuur verplicht, na het onherroepelijk worden van dit
royement, het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel9 Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van I juli tot en met 30 juni.

Artikel l0 Het bestuur.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerde{arige personen, te \ryeten een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester, die door de Algemene Vergadering uit de leden in hoedanigheid gekozen worden voor een

termijn van 3 jaren. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.

b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.

Artikel l1 Bestuurszaken.
Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zljtt bevoegdheid, in haar gehele omvang te

behartigen.

Artikel 12 De voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven de
statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van
de vereniging. Zo hlj dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet
behoeven, door hem worden meeondertekend. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast,
behoudens het recht der Algemene Vergadering om daarin wijziging te brengen; hij heeft het recht de
beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze
weer te hervaffen, zo 1/3 van de ter Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden van het verlangen
daartoe kenbaar maakt"

Artiket 13 De secretaris.
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast
met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden nÍImens de vereniging door hem
ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de gewone Algemene Vergadering brengt hij
het jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst of register bij, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken.

5.

6.

Pagina 2van{



Artikel 14 De penningmeester.
De peruringmeester beheert de geldmiddelen; hij draagf zorgvoor de inning van de contributies en bijdragen en
houdt boek van alle inkomsten 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 niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden, welke niet
nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te
stellen regelen. Op de gewone Algemene Vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij een
begroting in betrefEende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.
Hij is wel verplicht aan de kascommissie nzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook
overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de coÍ[nissie van hem ter zake van zljnbeheer mocht verlangen.
Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

Artikel 15 Overige bestuursleden.
Het bestuur bepaalt, welke taak ieder der commissarissen in het bijzonder zal hebben te vervullen.
Zij doeÍ hiervan, hetzij in het cluborgaan ,hetzlj door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle
leden.

Artikel 16 Dagelijks bestuur.
Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, hetwelk dan wordt gevormd door voorzitter,

'-\ secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur behandéh die zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die,
welke het worden opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering
mede.

Artikel 17 Stemgerechtigde leden
Stemgerechtigd zijn alle leden vanaf zestien jaar. Zijbrengentelkens één stem uit. Ieder lid is bevoegd zijn stem te
doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 1 8 j aar of ouder. Een lid heeft geen stemrecht over
zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Artikel 18 Gewone jaarlijkse algemene vergadering.
Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (aarvergadering)
worden gehouden. Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld. De algemene
vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien
dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vemrelding van de agenda, plaats en tijdstip van de vergadering.

Artikel 19 Agenda
Op de vergadering bedoeld in het vorige artikel, zullen buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst,
de navolgende vaste agendapunten worden behandeld.

A. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

B. Jaarverslag vanhet bestuur;

C. Financieel jaarverslag over het afgelopen boe§aar;
D. Verslag van de kascommissie;

E. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;

F. Vaststelling van de contributies;

G. Vaststelling van de begroting;

H" Benoemingbestuursleden;

I. Benoemingcommissieledenftascommissie);

J. Rondwaag.

l-
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Artikel 20 Andere algemene vergaderingen
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht.
Het bestuur is daartoe verplicht indien een ,gdanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende
gedeelte der stemmen daartoe schriftelijk verzoekÍ, met opgave van de te behandelen punten.
In dit geval dient de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden.

Artikel 2l Bestuursvergaderingen
Bestuurvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter ofop voorstel van 2 bestuursleden,
belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet ten minste de meerderheide der
bestuursleden aanwezig is.

Artikel22 Commissies
Door de Algemene Vergadering wordt jaarlijks een kascommissie gekozen.
Een elftal commissie en eventuele andere commissies kunnen door het bestuur worden benoemd of door de
Algemene Vergadering worden ingesteld. De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij
in de vervulling van haar taak.

Artikel 23 Kascommissie

A. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid die
geen deel mogen uitrnaken van het bestuur.

B. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af- Zij zijn
aansluitend slecht éénmaal hernoembaar.

C. De kascommissie onderzoekÍ de balans en de staat vaÍr baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.

Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewaagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen enintage van de boeken en de bescheiden van de
vereniging te geven.

Artikel24 Contributie
De contributie wordt door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur vastgesteld.
Er kunnen verschillende categorieën worden vastgesteld, die elk een verschillende bijdrage betalen.
Ereleden zijn wijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel25 Straffen
1. In het algemeen zal strafbaar Àjnzodanighandelen of nalaten dat in strijd is met statuten, reglementen enlof

besluiten van organen van de vereniging of van de K.N.V.B. of waardoor de belangen van de vereniging, de

K.N.V.B. of de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

2. In geval van overtreding is het bestuur bevoegd de volgende straffen op te leggen:

A. berisping

B. schorsing

C. royement
3. De termijn van de schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld, maar kan ten hoogste negen maanden zijn.
4. Royement kan alleen worden uitgesproken warrneer een lid in ernstige mate in sfiijd met de statuten,

reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.

Artikel26 Slotbepaling
In alle gevallen, waarin het Algemeen Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Ieder lid wordt geacht, de bepalingen van de statuten en het algemeen reglement te kennen, alsmede alle verder
wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.
De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits deze niet in strijd
komen met de statuten en met de bepaling van dit reglement in die gevallen, waarin een bijzondere meerderheid
wordt vereist.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van w DIO'30 van 12 oktober 1999.
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