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1 Inleiding 
 
In het huishoudelijk regelement staan eenvoudig omschreven de huisregels van de voetbalvereniging 
FC Oudewater. Het huishoudelijk regelement is een aanvulling op de statuten van FC Oudewater. 
Het bevat o.a. een omschrijving van de taken en bevoegdheden van de bestuursleden en de 
richtlijnen voor alle leden. 
 
Het huishoudelijk regelement is zorgvuldig opgesteld en mag geen tegenstrijdigheden met de statuten 
bevatten. 
Mocht dit toch zo blijken te zijn, dan hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk regelement. 
 
Het huishoudelijk regelement zal jaarlijks worden beoordeeld op actualiteit en waar nodig aangepast. 
Eventuele wijzigingen in het huishoudelijk regelement zullen aan de leden ter goedkeuring worden 
aangeboden tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 
 

2 De Vereniging 
 

De vereniging is een amateur voetbalvereniging en draagt de naam FC Oudewater 
FC Oudewater is voortgekomen uit een fusie tussen de voetbalvereniging vv Unio en Oudewater OVS 
en is gevestigd aan de Waardsedijk 213, 3421 NE Oudewater. 
 

2.1 Clubkleuren en tenue 
 

De clubkleuren zijn rood, wit, blauw 
Het tenue bestaat uit een horizontaal rood, wit blauw gestreept shirt met een blauwe broek en blauwe 
kousen. 
Alle teams, van het jongste O8 team t/m de selectie van de senioren, spelen in hetzelfde tenue. 
Sponsoruitingen kunnen per team verschillen, maar moeten voldoen aan de verenigings- en KNVB 
richtlijnen  
 
Het tenue bestaat uit 1 paar kousen, 1 voetbalbroek en 1 shirt.  
Het tenue wordt door de vereniging aan haar leden ter beschikking gesteld. Dit tenue blijft echter 
eigendom van de vereniging. 
Het tenue dient aan het eind van het voetbalseizoen, of bij beëindiging van een actieve 
voetbalcarrière, of bij beëindiging van het lidmaatschap ingeleverd te worden.  
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2.2 Verenigingsjaar 
 
 Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van het daaropvolgende jaar. 
 
3 Bestuur 

 
FC Oudewater kent een Hoofdbestuur en een Dagelijks bestuur 
Bestuursleden worden met hun portefeuilles ondersteund door commissies. 
 
Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur bestaat uit minimaal 6 personen met daarin de volgende functionarissen. 
 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Penningmeester 

• Jeugdcoördinator 

• Voetbaltechnisch zaken 

• Horeca 
Bestuurs-functionarissen moeten meerderjarig zijn. 
 
Aanbeveling is dat ook de portefeuilles: Sponsoring, PR Communicatie, Vrijwilligerscoördinatie, en 
Onderhoud door een aparte bestuur functionaris worden beheerd. Het bestuur kan daarmee oplopen 
naar 9 bestuursleden. Zijn deze functionarissen niet beschikbaar, dan zullen deze portefeuilles 
verdeeld moeten worden over de zittende bestuursleden.  
Er zit geen maximum aantal aan bestuurs-functionarissen. Dubbelen van functionarissen met zelfde 
portefeuille met daarin een goede taakverdeling of splitsing wordt nadrukkelijk niet uitgesloten. 
 
De leden van het bestuur worden op de gewone jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit de door de 
stemgerechtigde leden gekozen. 
Een bestuurslid gaat in principe een termijn aan van 3 jaar en treed dan af. Een aftredend bestuurslid 
kan zich altijd (terstond) herkiesbaar stellen. 
 
De voorzitter wordt door de Algemene Leden Vergadering gekozen op voordracht van het bestuur 
 
Elk jaar treden 2 bestuursleden af, echter zodanig dat voorzitter, secretaris en penningmeester 
nimmer tegelijk aftredend zijn, maar steeds één dezer functies met een bestuurslid. 
De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit 
geregeld. 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter, secretaris, penningmeester en jeugdcoördinator vormen het Dagelijks Bestuur.  
Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechte en neemt alle 
beslissingen, welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. 
 
Commissies 
Elk bestuurslid heeft het recht zijn eigen commissies samen te stellen. 
Er is geen goedkeuring nodig van het Hoofdbestuur of de Algemene Ledenvergadering voor 
toetreding van een lid tot een commissie. 
Het verantwoordelijke bestuurslid zorgt voor goede verslaglegging van het besprokene en rapporteert 
in de bestuursvergaderingen over de voortgang binnen de commissies. 
Jaarlijks bepalen deze commissies hun benodigde budgetten. Het hoofdbestuur keurt deze budgetten 
goed en de bewaking van deze budgetten gebeurt door het betreffende bestuurslid in samenwerking 
met de penningmeester. 
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3.1 Taken en bevoegdheden van bestuur 

 
Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn bevoegdheid, in haar 
gehele omvang te behartigen. 

 

3.2 De Voorzitter 
 

Is lid van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. 
Geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de 
Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële 
woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken, 
welke zijn handtekening niet behoeven, toch door hem mede worden ondertekend. Hij leidt de 
vergaderingen en stelt daarin de orde van de vergadering vast.  

 

3.3 De Secretaris 
 

Is lid van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. 
 
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 namens de vereniging 
door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de gewone Algemene 
Ledenvergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst of register bij, uit welke de 
aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. 
 
Draagt zorg voor het aanvragen van vergunningen en regelt ontheffing van de sluitingstijden t.b.v. 
activiteiten, die buiten de activiteiten van de vereniging vallen. 

 

3.4 De Penningmeester 
 
Is lid van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. 
 
Beheert de geldmiddelen. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de 
inning van de contributies en overige bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, 
zodanig, dat de baten en schulden der vereniging te allen tijde terstond worden gekend. Betalingen uit 
de verenigingskas worden door hem gedaan na overlegging van een behoorlijke kwitantie.  
 
Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd 
overeenkomstig door het Bestuur te stellen regels.  
Op de gewone jaarlijkse Algemene Leden Vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens 
dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. 
 
De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene Vergadering. 
Hij wordt geacht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden 
en ook alle overige inlichtingen te verstrekken, welke de commissie van hem te zake van zijn beheer 
mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het Bestuur, dat hem te allen tijde ter 
verantwoording kan roepen. 
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3.5 De Jeugdcoördinator 
 
Is lid van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. 
 
Vertegenwoordigt het Jeugdbestuur in het Hoofdbestuur en legt daarin verantwoording af over de 
taken en verantwoordelijkheden van het Jeugdbestuur. 
Is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de jeugdafdeling en het jeugdbestuur. 
 

3.6 Voetbaltechnische zaken 
 
Is lid van het hoofdbestuur. 
 
Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen de vereniging en zorgt uit dien 
hoofde voor het uitzetten en bewaken van de grote lijn op voetbaltechnisch gebied en stuurt daarbij de 
Jeugdopleidingen aan. 
Is samen met het Bestuur verantwoordelijk voor de werving van alle betaalde trainers van de 
senioren. 
Is samen met het Jeugdbestuur verantwoordelijk voor de werving van alle betaalde jeugdtrainers. 
Is aanspreekpunt voor het hoofdbestuur en het jeugdbestuur voor alle technische aangelegenheden 
Is betrokken bij de voorbereiding (organisatie), invulling en uitvoering, alsmede evaluatie van alle 
technische activiteiten bij zowel de senioren als bij de jeugd. 

 
3.7 Horeca 

 
Is lid van het hoofdbestuur. 
 
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn in de kantine: 
- Onderhouden van contacten met leveranciers. 
- Inkopen van drank en overige artikelen inclusief het maken van prijsafspraken. 
- Werven, instrueren en opleiden van barvrijwilligers. 
- Opstellen en verspreiden van het dienstrooster. 
- Stelt regelement op voor kantinemedewerkers en bewaakt dit 
- Draagt zorg voor de naleving van wet- en regelgeving inzake hygiëne. 
- Signaleert prijsstijgingen en adviseert het bestuur over aanpassingen van de kantine prijzen. 
- Bewaakt het assortiment en adviseert het bestuur over eventuele aanpassingen. 
- Coördineert en is verantwoordelijk voor eventuele (eenmalig) verhuur aan derden van de gebouwen 
 
Zorgt voor een sterke commissie, die hem / haar ondersteunt in het uitvoeren van de nodige taken. 
Initieert en/of faciliteert verenigingsactiviteiten, waarbij gebruik van de kantine noodzakelijk is. 

 

3.8 Sponsoring. 
 

Is lid van het hoofdbestuur. 
 
Is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid. 
Is voorzitter van de sponsorcommissie. 
Ziet toe op de samenhang en samenwerking binnen FC Oudewater m.b.t. tot alle 
aangelegenheden waarbij sponsoren betrokken (kunnen) worden. 
Draagt zorg voor een correcte administratie m.b.t. contract- en financiële gegevens van sponsoren. 
Hierin wordt nauw samengewerkt met de penningmeester. 
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3.9 Vrijwilligerscoördinator 
 

Is lid van het hoofdbestuur. 
 
Is verantwoordelijk voor het opzetten en (mede) uitvoeren en in stand houden van het 
vrijwilligersbeleid 
Is verantwoordelijk voor de informatie voorziening naar de vrijwilligers. 
De vrijwilligerscoördinator zorgt (samen met de diverse commissies binnen de vereniging) voor tijdige 
werving van vrijwilligers voor openstaande en/of openvallende vacatures. 
De vrijwilligerscoördinator zorgt (samen met de diverse commissies), voor een goede registratie van 
het vrijwilligersbestand. 
 

3.10 Onderhoud 
 

Is lid van het hoofdbestuur. 
 
Is verantwoordelijk voor totale onderhoud en beheer van de accommodaties Waardsedijk 209 en 213. 
- Coördineert het onderhoud aan het clubgebouw intern en extern, inclusief apparatuur (keuken, IT) 
- Coördineert de schoonmaak. 
- Coördineert de toegang tot de gebouwen (sleutelplan).  
- Is contactpersoon voor de vaste gebruikers (bv. Yellow Bellies, Loopgroep Oudewater) 
- Werkt samen met de verantwoordelijke van de Besmo aan het onderhoud van het buitengebied  
- Regelt ad-hoc werkzaamheden 
- Is verantwoordelijk voor het voldoen aan regelgeving en voorschriften (zoals veiligheidsvoorschrift en  
  regelgeving t.a.v. legionellabestrijding)  
- Begeleidt keuringen van de gebouwen en de voorzieningen. 
 

Deze bestuursfunctie van FC Oudewater is niet verenigbaar met een bestuursfunctie bij de Stichting Besmo. 
 

4 Leden 
 
Leden van de vereniging zijn zij, die zich schriftelijk bij de vereniging hebben aangemeld en voldoen 
aan de aan hun gestelde financiële verplichtingen. 
Kandidaat leden, die bij een vorige vereniging nog een betalingsachterstand hebben of geschorst zijn, 
kunnen geen lid worden, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan, dan wel de schorsing is 
beëindigd. Wedstrijdschorsingen door de KNVB vallen hier niet onder. 
 
Voor minderjarige leden is de wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de aanmelding en 
het voldoen van de financiële verplichting. 
 
Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond. 
De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de K.N.V.B. Het 
bestuur is bevoegd aan de K.N.V.B. alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken. 
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4.1  Diverse vormen van Lidmaatschap. 

 
De vereniging kent 5 verschillende soorten leden. 
1. Senioren 
 Deze zijn gerechtigd voor deelname aan wedstrijden en trainingen. 
 Ze hebben stemrecht bij de ledenvergadering. Hun stem geldt voor 3 stemmen.  
2. Junioren 
 Zij hebben de leeftijd van senior nog niet bereikt 
 Zijn gerechtigd voor deelname aan wedstrijden en trainingen. 
 Ze hebben stemrecht bij de ledenvergadering. Hun stem geldt voor 1 stem 
3. Pupillen 
 Zij hebben de leeftijd van junior nog niet bereikt 
 Zijn gerechtigd voor deelname aan wedstrijden en trainingen. 
 Ze hebben geen stemrecht bij de ledenvergadering 
4. Niet spelende leden. 

 Zijn meerderjarige leden, die geen recht hebben op deelname aan competitie wedstrijden.  
 Zij mogen wel deelnemen aan de trainingen en oefenwedstrijden 
 Ze hebben stemrecht bij de ledenvergadering (mits ouder dan 18 jaar). 
   Hun stem geldt voor 3 stemmen.   

5 Kort spelende senior leden 
 Zij mogen wel deelnemen aan de trainingen en oefenwedstrijden en maximaal 5 competitie 
 wedstrijden 
 Ze hebben stemrecht bij de ledenvergadering. Hun stem geld voor 3 stemmen.   
 
 Op verzoek van een niet-spelend lid, kan bij het bestuur een spelerspas worden aangevraagd.  
 Er mogen dan maximaal 5 competitiewedstrijden per seizoen worden gespeeld. Bij meer dan 5 
 competitiewedstrijden moet het lidmaatschap eerst worden omgezet in dat van een spelend 
 senior lid.  

 

4.2  Het benoemen van Ereleden en Leden van verdienste. 
 

Erelid. 
Uitganspunt is dat het erelidmaatscha behoort bij een bestuurlijke functie. Het bestuur neemt de 
besluiten in deze en betrekt de algemene ledenvergadering (ALV) er niet bij. 
Het aantal bestuurs-jaren is een belangrijke factor bij deze benoeming. 
 
-  Ereleden hebben als richtlijn 3 termijnen binnen de verenging een bestuurlijke functie vervuld. 
-  Om in aanmerking te komen moet men buitengewone verdiensten hebben voor de vereniging die   
 duidelijk verder gaan dan de inhoud van de bestuurlijke functie. 
-  De beslissing van het bestuur moet unaniem genomen worden. 
-  Erelid wordt je alleen als je nog actief bent dan wel afscheid neemt. 
-  Ereleden zijn niet meer verplicht tot het betalen van contributie. 
 
Lid van verdienste. 
Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
en op voordracht van het bestuur worden benoemd. 
 
Om in aanmerking te komen moet men voor een lange periode “buitengewone” verdiensten hebben 
gehad voor de vereniging. 
- Betaalde functies wegen niet mee 
-  Speler, leider van een team of grensrechter van een team wegen (in principe) niet mee. 
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4.3  Beëindigen van het lidmaatschap. 

 
Het lidmaatschap eindigt door: 
A. opzeggen; 
B. overlijden; 
C. royement; 
D. Ontzetting uit lidmaatschap van de K.N.V.B. 
 
A. Opzeggen 

 Opzegging dient tenminste één maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te 
 geschieden aan de secretaris of ledenadministratie . Het lidmaatschap eindigt gelijk met het einde     

     van het verenigingsjaar, in hetwelk het werd opgezegd. 
 

 Tussentijdse opzegging lopende het verenigingsjaar geeft geen recht op restitutie van contributie. 
 In voorkomende gevallen als bijvoorbeeld verhuizing in verband met werk of studie kan het bestuur 
 echter anders besluiten. 
 
B. Overlijden 
 Het lidmaatschap beëindigd bij overlijden. Eventuele reeds betaalde contributie zal naar rato 
 worden teruggestort. 
 
C. Royement 
 Een lid kan door het hoofdbestuur worden geroyeerd: 
 a. Wegens niet nakomen van de geldelijke verplichtingen aan de vereniging.  
  Het hoofd bestuur neemt het besluit in deze. 
 b. Wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging.  
  Het besluit neemt het hoofdbestuur of op voordracht van 10 leden van de algemene  
  ledenvergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen.  
  Deze voordracht dient 14 dagen voor de betreffende ledenvergadering te worden ingediend. 
  
 Een lid dat door het hoofdbestuur is geroyeerd, kan zich beroepen op de algemene 
 ledenvergadering. Een bevestiging van het royement vereist ook dan 2/3 der uitgebrachte 
 stemmen. Tijdens de  behandeling van zijn royement mag het lid aanwezig zijn bij de ALV. 

  Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten, die bij het lidmaatschap behoren.  
     Hij is evenwel verplicht alle aangegane financiële verplichtingen, waaraan nog niet is voldaan,  
     na te komen. 
 
D. Ontzetting uit lidmaatschap van de KNVB 
 Als een lid door wangedrag op of rond het veld door de KNVB levenslang geschorst wordt en   
 daarbij tevens ontzet wordt uit het lidmaatschap van de KNVB, dan zal ook de vereniging tot 
 royement overgaan (zie C Royement) 
 

4.4  Contributie. 
 
De volgende contributies zijn vastgesteld (seizoen 2018-2019): 
- Senioren spelend lid  € 235,00 
- O14 - O19 (13 tm 18 jr)  € 170,00 
- O8 - O13 (7 tm 12 jr)  € 130,00 
- BHC (6 jr)  €   80,00 
- Niet-spelende leden   €   50,00 (50% korting voor 65+ leden)  
- Kort spelende leden   €   85,00 (max 5 wedstrijden per seizoen alleen voor senioren) 
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De contributie zal jaarlijks worden geïndexeerd. Eventuele extra contributie verhoging zal door het 
hoofdbestuur ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd. 
 

4.5  Tuchtreglement. 
 
A Waarschuwingen 
 Het hoofdbestuur kan een lid een schriftelijke waarschuwing geven wanneer: 
 a Het lid bepalingen in het huishoudelijk reglement niet naleeft. 
 b Wegens onsportief gedrag binnen de vereniging of bij sportactiviteiten onder verantwoording 
  van FC Oudewater. 
 c  Het niet opvolgen van aanwijzingen van het daartoe bevoegde kader van FC Oudewater. 
 
B  Schorsingen 
 Een lid kan alleen door het hoofdbestuur voor een bepaalde periode tot maximaal 1 jaar worden 
 geschorst: 
 a. Wegens niet nakomen van de geldelijke verplichtingen aan de vereniging.  
 b. Wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging.  
 
Als een lid voor een bepaalde periode is geschorst, dan vervalt zijn recht op meedoen aan trainingen 
en wedstrijden, zowel in vriendschappelijk als competitie verband. Het betreffende lid mag ook 
eventuele uitvoerende functies als, leider, trainer, bestuurs- of commissie lid, tijdens zijn of haar 
schorsing niet uitvoeren. 
 
Ook vervalt tijdens deze periode zijn of haar stemrecht en deelname aan de Buitengewone en 
Algemene Leden Vergadering . 
Een lid dat door het bestuur is geschorst, kan zich beroepen op de algemene ledenvergadering. Een 
bevestiging van schorsing vereist ook dan 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Tijdens de behandeling 
van zijn schorsing mag het lid aanwezig zijn bij de ALV.. 
 

5.  Vergaderingen 
 

De vereniging kent 4 soorten vergaderingen 
a Algemene ledenvergadering (ALV) 
b Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) 
c Bestuursvergadering  
d Commissievergaderingen 
 

5.1  Algemene Leden Vergadering (ALV). 
 
De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging en zal minimaal 1x per 
jaar in het najaar worden gehouden. 
 
Dag, uur en plaats van de vergadering worden door het hoofdbestuur vastgesteld. De leden worden  
via de site van FC Oudewater door de secretaris opgeroepen, om de ALV bij te wonen.  
De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het 
tijdstip van de vergadering en tevens de te behandelen onderwerpen. 
De Algemene Ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Zij is voor 
alle stemgerechtigde leden toegankelijk. 
 
De ALV toetst het gevoerde en te voeren beleid, dat uitgevoerd wordt door het Hoofbestuur.  
 
De agenda zal in ieder geval de volgende punten bevatten: 
1. Vaststelling van de notulen van de vorige ALV. 
2. Jaarverslag van de secretaris. 
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3. Jaarverslag van de penningmeester. 
4. Verslag van de kascommissie, waarna de vergadering de gelegenheid wordt gegeven zich over 
 dechargering van de penningmeester uit te spreken. 
5. Vaststelling van de begroting. 
6. Verkiezing bestuursleden. 
7. Verkiezing leden van de kascommissie. 
8. Rondvraag. 
 
Voor de ALV is 1/3 aanwezigheid van de stemgerechtigde leden vereist. Is deze 1/3 niet aanwezig, 
dan annuleert de voorzitter de vergadering en schrijft een nieuwe vergadering uit, Deze nieuw 
geplande ALV vindt tenminste 15 minuten en maximaal 14 dagen later plaats dan de origineel 
geplande vergadering. Het is dan niet nodig dat 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is.  
 
Bij moties stemt de ALV bij meerderheid voor of tegen een motie. Behalve bij die moties waarbij 2/3 
meerderheid vereist is. 
Het is voor leden niet mogelijk om bij volmacht te stemmen. 

 

5.2  Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV). 
Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen kunnen door het Hoofdbestuur worden uitgeschreven 
met opgave van de te behandelen punten.  
 
Bij moties stemt de BALV bij meerderheid voor of tegen een motie. Behalve bij die moties waarbij 2/3 
meerderheid vereist is. 
 
Ook kan vanuit de leden om een BALV worden gevraagd.  
Het Hoofdbestuur is daartoe verplicht, indien tenminste 1/8 der stemgerechtigde leden hierom, met 
opgave van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht.  
In dit geval dient de vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek te worden 
gehouden. Geeft het Bestuur geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn 
deze leden zelve bevoegd tot de oproeping van de betreffende vergadering, over te gaan.  
 
Het is voor leden niet mogelijk om bij volmacht te stemmen. 
 

5.3  Bestuursvergadering. 
 
Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van 2 
bestuursleden belegd. 
 
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der 
bestuursleden aanwezig is. 
Een besluit wordt genomen met meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, beslist de stem 
van de voorzitter van de betreffende vergadering. 
 

5.4  Commissievergadering.  
 
Commissievergaderingen zorgen voor hun eigen vergader frequentie en vastlegging. 
Commissies rapporteren aan hun vertegenwoordiger binnen het Hoofdbestuur 
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6  Huis en gedragsregels.  
 
Teneinde de sfeer binnen de vereniging zo optimaal mogelijk te houden, heeft FC Oudewater een 
aantal huis- en gedragsregels vastgesteld.  
Ieder lid van FC Oudewater conformeert zich aan deze regels. 
 
Huis en Gedragsregels: 
a. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 
b. Personen jonger dan 18 jaar mogen in onze kantine en op ons terras geen alcoholhoudende 
 drank in bezit hebben. 
c. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of 
 elders op het terrein van de vereniging. 
d. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de 
 kleedkamers) te nuttigen, dan in de kantine of op het terras 
e. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
 - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het  
  uitoefenen van hun functie; 
 - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
f. Roken in de kantine en kleedkamers is niet toegestaan. 
g. Tijdens het uitoefenen van hun functie is het voor jeugdleiders en trainers niet toegestaan om te 
 roken. 
h. Het gebruik van geestverruimende middelen op ons sportcomplex is niet toegestaan. 
i. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 
j. Er worden voor 12.00 uur geen alcoholhoudende dranken verkocht. 
k. Door een lid veroorzaakte schade op ons complex zal door de het hoofdbestuur op het betreffende  
 lid worden verhaald. 
l. Boetes door de KNVB opgelegd aan een speler, zullen door de vereniging (verplicht) aan de KNVB 
 worden betaald. Daarna zal de vereniging dit bedrag op het betreffende lid verhalen. 
m. De aanwijzingen van de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger dienen door de leden te
 worden opgevolgd  
n. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 
 leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 
o. Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden 
 achtergelaten. Dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen.  
 Dit geldt vanzelfsprekend ook bij uitwedstrijden. 
p. De belangrijkste huishoudelijke regels van FC Oudewater zullen door de hele vereniging worden 
 gecommuniceerd als clubwaarden. 

 
7.  Slotbepaling 
 

In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van Statuten en van het Huishoudelijk Reglement, alsmede 
verder alle wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen. 
 
Ieder lid kan na een schriftelijk verzoek aan de secretaris een exemplaar van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement ontvangen. 
Het Huishoudelijk reglement en de statuten zijn ook te downloaden via de site van FC Oudewater. 
 
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 die gevallen, waarin 
een bepaalde meerderheid wordt vereist. 
 
Aldus vastgesteld door Hoofdbestuur van FC Oudewater d.d. 07-04- 2016. 
Het Bestuur 


