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Huishoudelijk Reglement  
 

In dit Huishoudelijk Reglement (hierna het reglement) heeft VC Athos’70 de regels en richtlijnen 
vastgelegd die gelden binnen de vereniging. Het reglement is een aanvulling op de statuten van de 
vereniging en de wettelijke voorschriften.  

Het is een dynamisch document dat steeds weer wordt aangevuld en aangepast naar aanleiding van 
ontwikkelingen binnen de vereniging of vanwege veranderende wetgeving.  
Het huishoudelijk reglement zal jaarlijks tegen het licht worden gehouden en – ingeval er 
wijzigingen zijn – ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.  
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Hoofdstuk  I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel  1:  Het doel 
De vereniging (hierna ook VC Athos’70 genoemd) is opgericht op 28 februari 1970. Zij stelt zich ten 
doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen. 
 
Artikel 2: Contactgegevens 
Contactgegevens van de vereniging en haar bestuur en (sub)commissies zijn te vinden op de website 
van VC Athos’70:  www.vcathos.nl  

Artikel 3: Soorten leden 
VC Athos’70 kent gewone leden, jeugdleden,  ereleden en begunstigden leden. 
 1. Gewone leden: leden die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd 
    van 18  jaar hebben bereikt;  
 2. Jeugdleden:   leden die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd  
     van 18  jaar nog niet hebben bereikt; 
 3. Ereleden:   leden die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging  
    of in het kader van de doelstelling van de vereniging door het bestuur  
     daartoe zijn benoemd; 

 4. Begunstigde leden: leden die zich jegens de vereniging hebben verbonden tot het storten 
     van een jaarlijkse bijdrage en die als zodanig door het bestuur zijn 
    toegelaten. 

Artikel  4 
Alle leden ontvangen bij aanvang van het lidmaatschap dit huishoudelijk reglement en/of kunnen dit 
downloaden via de website van de vereniging: www.vcathos.nl.  

Bij een wijziging van dit huishoudelijk reglement worden alle leden daarvan schriftelijk (per e-mail) 
op de hoogte gesteld. 

De leden kunnen via het secretariaat een kopie ontvangen van de statuten van de vereniging. 

Artikel 5: Wijzigingen 
Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering (met 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen) indien dit wordt verzocht door het 
bestuur of schriftelijk wordt verzocht door tenminste 1/3e gedeelte van de stemgerechtigde leden 
van de algemene vergadering. 

 

Hoofdstuk II: HET AANGAAN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel  6:  Het inschrijfformulier 
Om als gewoon lid te kunnen toetreden tot de vereniging, dien je een inschrijfformulier in te vullen 
te ondertekenen en bij de secretaris in te leveren. Op het inschrijfformulier staan de te gebruiken 
contactgegevens. Bij aanmelding van een jeugdlid dient een ouder of voogd het inschrijfformulier 
mede te ondertekenen. 

Er zijn aparte formulieren voor jeugdleden enerzijds en senior/recreantenleden anderzijds. De 
inschrijfformulieren zijn te downloaden via de website: www.vcathos.nl.   

Het inschrijfformulier bevat een toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor de 
ledenadministratie en de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo), conform de eisen van de AVG.   

http://www.vcathos.nl/
http://www.vcathos.nl/
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Het inschrijfformulier bevat ook een machtiging om de verschuldigde contributie automatisch te 
kunnen incasseren.            

Indien op het inschrijfformulier wordt aangegeven dat een lid ook vrijwilligerstaken gaat verrichten 
wordt tevens gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

Artikel  7: Proeftrainingen 
Voordat iemand lid wil worden van de vereniging mag hij of zij drie keer gratis meetrainen.  
 
Artikel 8: De gang van zaken na inlevering van het inschrijfformulier 
Nadat het inschrijfformulier door het secretariaat is ontvangen en het lid tot de vereniging wordt 
toegelaten: 

• zal het secretariaat ervoor zorgen dat de persoonsgegevens in de ledenadministratie worden 
verwerkt conform het privacybeleid van de vereniging. 

• zal het secretariaat de technische commissie op de hoogte brengen van het nieuw lid, zodat 
onderzocht kan worden in welk team hij of zij het eerstvolgende seizoen thuis hoort. 

• zal het secretariaat ervoor zorgen dat de machtiging tot automatische incasso wordt 
overhandigd aan de penningmeester, zodat de contributie geïncasseerd kan worden.  

• zal het secretariaat nagaan of dit nieuwe lid al bij de Nevobo is aangemeld en/of nog moet 
worden aangemeld  in verband met het verkrijgen van een spelerskaart. 
 

Hoofdstuk III: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel  9 Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door opzegging door het lid, opzegging door de 
vereniging, door ontzetting of door overlijden van het lid, zoals vermeld in de statuten. 

Artikel 10 Opzegging door het lid 
 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op twee manieren plaatsvinden: 
1. door middel van een schriftelijke mededeling van opzegging aan de secretaris, 
2. door op het jaarlijks door de vereniging aan bestaande leden verstrekte  
  aanmeldingsformulier aan te kruisen dat het lid zich voor het seizoen daarop volgend afmeld. 
 Ter toelichting wordt opgemerkt dat VC Athos’70 ieder jaar, tegen het einde van het seizoen, 
 al haar bestaande actieve leden door middel van een aanmeldingsformulier vraagt of zij het 
 seizoen daaropvolgend nog lid willen blijven, omdat die kennis nodig is om het nieuwe 
 seizoen goed voor te kunnen bereiden (zoals het samenstellen van teams, aanvragen van 
 (nieuwe)spelerskaarten, het maken van vrijwilligersschema’s  etcetera). 
 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden vóór 1 augustus met mede-
inlevering van de door de namens de vereniging verstrekte goederen bij de secretaris.  
 
Als de opzegging niet vóór 1 augustus heeft plaatsgevonden is de contributie van het daarop 
volgende volleybalseizoen in beginsel gewoon verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

Hoofdstuk IV: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 

Artikel 11  
Ieder lid wordt geacht de statuten, het huishoudelijk reglement en andere officiële besluiten te 
kennen, alsmede op de hoogte te zijn van de bestuursbesluiten die algemeen bekend zijn gemaakt. 
De leden worden geacht de afspraken die daarin staat vermeld na te komen. Het bestuur is belast 
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met de uitlegging van het huishoudelijk reglement en beslist in alle gevallen waarin het huishoudelijk 
reglement of de statuten niet voorzien, behoudens strijd met de wet.  

Artikel  12 
Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de besluiten van de algemene ledenvergadering, het 
hoogste orgaan van de vereniging, ongeacht of zij bij het nemen van die besluiten al of niet aanwezig 
waren. Tevens verbinden zij zich er toe aan de goede uitvoering ervan mede te werken. 

Artikel  13 
Leden die zich schuldig maken aan beschadiging, geheel of gedeeltelijke vernietiging of onbruikbaar 
maken van goederen of accommodaties die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in 
bruikleen of huur heeft, kunnen voor de kosten aansprakelijk worden gesteld. Ook op enige andere 
wijze aan de vereniging toegebrachte schade kan op de veroorzaker verhaald worden.  
De te verhalen kosten worden bepaald door het bestuur, al dan niet in overleg met een ter zake 
kundig persoon. 

Artikel  14 
De contributie voor leden wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering. 

• De contributie is afhankelijk van het niveau van het lid (CMV-jeugd, A, B,C-jeugd, seniorleden 
of recreatief), van het aantal keren dat men in de gelegenheid wordt gesteld om te trainen 
en de vraag of sprake is van een trainer, die meer krijgt betaald dan de standaard door het 
bestuur vastgestelde trainersvergoeding.  

• De contributie bestaat uit de volgende componenten: 
o Lidmaatschap VC Athos ‘70 
o Nevobo spelerskaart (geldt niet voor recreanten) 
o Huur verenigingskleding (T-shirt) 

• De contributie is jaarlijks verschuldigd en wordt geïnd/gefactureerd in één termijn, in 
beginsel binnen één maand nadat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft 
plaatsgevonden. Op verzoek (bij de penningmeester) kan de contributie ook in vier gelijke 
termijnen worden voldaan (gespreid over de maanden september-november-januari-maart).  

• In bijzondere individuele gevallen kan het bestuur voor een door het bestuur te bepalen 
tijdsduur aan een lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van zijn geldelijke verplichtingen 
verlenen. 

• Het uitgangspunt is dat leden VC Athos’70 een doorlopende incassovolmacht verlenen ten 
behoeve van het incasseren van de contributie. 
 
Geen automatische incasso 

• In het geval geen doorlopende incassomachtiging is verleend, dient de contributie in ieder 
geval te worden betaald binnen vier weken na een verzoek tot betaling van de 
penningmeester. 
 
Verschuldigdheid incassokosten 

• In geval van te late betaling of onterechte stornering zullen incassokosten in rekening 
worden gebracht.  
 
Niet tijdige opzegging/afmelding 

• Als de opzegging niet vóór 1 augustus heeft plaatsgevonden is de contributie van het daarop 
volgende volleybalseizoen gewoon verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 
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Jeugdleden 

• Jeugdleden die zich afmelden tussen 1 augustus en 1 november hebben recht op  
contributieteruggave van de 2e seizoenshelft. Daarnaast kunnen jeugdleden onder bepaalde 
voorwaarden via www.leergeldhorstaandemaas.nl een subsidie op de contributie krijgen. 
 
Blessure 

• Wanneer iemand langer dan 3 maanden geblesseerd is, kan een lid het seizoen 
daaropvolgend 50% korting op de verschuldigde lidmaatschapsgelden worden verleend (dit 
geldt dus niet voor de spelerskaart en de huur van het shirt), mits de blessure tijdig is gemeld 
bij de penningmeester. Deze regel geldt niet bij een blessure na  1 maart in het lopende 
seizoen. 
 
Studerende leden 

• Studerende leden betalen de volledige contributie bij VC Athos’70. Indien het studerend lid 
(tevens) gaat trainen bij een vereniging in zijn of haar verblijfplaats, dan kan - op verzoek van 
dat lid - het bestuur beslissen dat VC Athos’70 (een deel van) de bij die andere vereniging 
verschuldigde contributie betaalt, mits de factuur van die andere vereniging door de 
penningmeester is ontvangen. De bijdrage die VC Athos’70 aan die andere vereniging 
betaalt, is nooit hoger dan de contributie die aan VC Athos’70 is verschuldigd en wordt 
berekend in dezelfde verhouding als het aantal uren dat bij de andere vereniging wordt  
gevolleybald ten opzichte van het aantal uur dat bij VC Athos’70 wordt gevolleybald.  
 
Aanmeldingen gedurende het seizoen 

• Indien iemand in de loop van het volleybalseizoen lid van de vereniging wordt, stelt de 
penningmeester op basis van evenredigheid, het bedrag van de over dat jaar verschuldigde 
contributie vast. 
 
 

V DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 15 
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. 

• Binnen 6 maanden maanden na afloop van het boekjaar (dus normaliter voor 1 december 
van ieder jaar) wordt de jaarvergadering van de algemene ledenvergadering gehouden. Het 
bestuur brengt in deze vergadering jaarverslag uit, doet rekening en verantwoording van zijn 
in het afgelopen verenigingsjaar en boekjaar gevoerde bestuur. 

• Op de agenda van deze vergadering staat in ieder geval: de behandeling van de begroting, 
het vaststellen van de contributie en het benoemen van een kas(controle)commissie. Deze 
commissie brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering omtrent haar bevindingen 
rondom het financieel beleid van de vereniging. De kas(controle)commissie heeft recht op 
inzage van alle relevante stukken van de vereniging om haar taken naar behoren te kunnen 
verrichten. 

• Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag alsmede de rekening 
en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

Artikel 16 
Alle leden (gewone-, ere- en begunstigde leden) hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. 

• Alle leden  – met uitzondering van jeugdleden – hebben stemrecht.  

• De stemming geschiedt zoals voorgeschreven in de statuten.  
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• Stemming over personen geschiedt bij acclamatie, tenzij de vergadering of het bestuur 
schriftelijke stemming verlangt. 
 

VI HET BESTUUR en COMMISSIES 

Artikel  17 
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen, welke niet tot een gewone 
bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur doet van de genomen 
besluiten mededeling op de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Er kunnen extra bestuursleden benoemd worden, bijvoorbeeld in de persoon van een 
wedstrijdsecretaris, een voorzitter technische zaken, een voorzitter jeugdzaken of anderszins. 
 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester dienen meerderjarig te zijn. 

Artikel 18 
Indien een bestuurslid wenst af te treden, is hij/zij verplicht zijn voornemen twee maanden van 
tevoren schriftelijk danwel mondeling aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur kan in de 
opengevallen functie tussentijds een persoon benoemen. 

Artikel 19 
Aftredende bestuursleden welke geen zitting nemen in het nieuwe bestuur, dragen binnen twee 
weken na hun aftreden de aan de vereniging toebehorende bescheiden over aan hun opvolger. 
Eveneens als zij binnen het bestuur van functie wisselen. 

Artikel 20 
Een bestuursvergadering wordt minimaal 1 keer per 6 weken gehouden. Geldige besluiten kunnen 
slechts genomen worden indien de meerderheid van het bestuur aanwezig is. 
Een extra bestuursvergadering kan bijeengeroepen worden door de voorzitter of op verzoek van 
tenminste twee leden van het bestuur. 

Artikel  21 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

• De voorzitter bewaakt de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement, is 
verantwoordelijk voor de continuïteit in het beleid en zit de vergaderingen voor. Hij 
vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. 

• De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie (met uitzondering van de financiële 
administratie), de correspondentie, het notuleren van vergaderingen, de archivering van de 
verenigingsstukken en stelt in overleg met de voorzitter, de agenda’s voor de vergaderingen 
vast. 

• De penningmeester is belast met het financiële beleid, financiële beheer en financiële 
administratie van de vereniging.  
Hij zorgt ervoor dat de ontvangsten en uitgaven zodanig worden bijgehouden dat de baten 
en de schulden van de vereniging te allen tijde kunnen worden gekend. Hij signaleert tijdig 
tekorten. 
Op de algemene ledenvergadering 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 door een besluit van de algemene 
ledenvergadering. Hij is gehouden aan de financiële commissie inzage te geven van de kas en 
van alle boeken en bescheiden en ook overige inlichtingen te verstrekken welke de 
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commissie door hem, terzake van zijn beheer, mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat 
voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen. 

• De eindverantwoordelijkheid van zaken waarvoor geen speciaal bestuurslid aanwezig is, ligt 
bij de aanwezige bestuursleden. In onderling overleg vindt een verdeling van taken plaats. 

• Het bestuur laat zich voor bepaalde, specifieke taken bijstaan door commissies of 
functionarissen. Er bestaan minimaal de volgende commissies: 
-  technische commissie 
-  jeugdcommissie 
-  financiële commissie, ook te noemen kascommissie. 
Commissies en functionarissen vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur.  
Commissieleden en functionarissen moeten lid van de vereniging zijn. 
Andere commissies kunnen door het bestuur worden ingesteld. De commissies staan, ieder 
op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van haar taak. Alle 
commissies worden door het bestuur, voor de tijd haar dienstbaar, benoemd, met 
uitzondering van de kascommissie, welke jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt 
benoemd.  
Aftredende commissieleden zijn terstond herkiesbaar. Bij afwezigheid of tussentijds aftreden 
van een kascommissielid benoemt het bestuur tot de eerstvolgende algemene vergadering 
een tussentijds lid. In de technische commissie en de jeugdcommissie kunnen ook leden van 
het bestuur zitting nemen, in de kascommissie echter niet. 

• Taken die voortkomen uit de bestuursfuncties kunnen worden gedelegeerd aan andere 
leden. Bestuursleden blijven eindverantwoordelijk. 

Artikel  22  Technische Commissie 
Er is een technische commissie (eventueel met deelcommissies), waarvan de doelstelling en de taken 
door het bestuur nader worden vastgesteld en waarvan de bevoegdheden in een organisatiematrix 
nader zijn gedefinieerd. 
 
De technische sommissie wordt voorgezeten door een bestuurslid en bestaat daarnaast uit 5 leden 
die elk een afdeling van de vereniging vertegenwoordigen. Zo vindt er een vertegenwoordiging plaats 
van de dames- en heren senioren, dames- en herenrecreanten en jeugd. 

Artikel 23 Kascommissie 
• De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden. 
• De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en is gehouden 
 tenminste een keer per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester te 
 controleren. Van de uitkomsten van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het 
 bestuur, alsmede de leden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Indien de 
 kascommissie redenen ziet om de penningmeester wegens zijn beheer décharge te doen 
 verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel te doen aan de 
 ledenvergadering. 
• de kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen betreffende het financiële 
   beleid. 

Artikel 24 Jeugdcommissie 
• Er is een jeugdcommissie (eventueel met deelcommissies), waarvan de doelstelling en de 
 taken door het bestuur nader worden vastgesteld en waarvan de bevoegdheden in een 
 organisatiematrix nader zijn gedefinieerd. 
• De jeugdcommissie wordt voorgezeten door een bestuurslid en bestaat daarnaast uit 
 tenminste 5 leden. 
• Onder “jeugd” wordt verstaan de leden die in de statuten zijn aangeduid met “jeugdleden”, 
 dat wil zeggen leden die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar 
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 nog niet hebben bereikt. 
• De jeugdcommissie heeft de volgende taken: 
 a) het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur betreffende jeugdzaken, 
 b) het opstellen van een jaarprogramma voor jeugd-activiteiten. In dit programma 
  wordt tenminste aandacht besteed aan: (i) het technische jeugdbeleid, (ii) informatie 
  aan jeugdleden, (iii) werving van jeugdleden, (iv) activiteiten buiten het volleybal, 
 c)  het uitvoeren van het onder b) genoemde programma. 
• De leden van de jeugdcommissie worden door het bestuur benoemd. 
• De bestuursleden die belast zijn met jeugdzaken, nemen deel aan de jeugdcommissie en 
 hebben daarin een gelijke inbreng als de overige leden. 
• De jeugdcommissie benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 Daarbij kunnen ook functies gecombineerd worden. Benoeming van de voorzitter gebeurt na 
 overleg met en goedkeuring van het bestuur. 
• De jeugdcommissie stelt voor ieder volleybalseizoen ene programma van (jeugd)activiteiten 
 op, met daarbij behorende begroting van kosten. 
 Het programma en de begroting worden tijdig voorafgaand aan het betreffende seizoen, aan 
 het bestuur voorgelegd ter goedkeuring. Op basis van deze goedkeuring wordt het 
 benodigde budget aan de commissie ter beschikking gesteld. Feitelijke uitgaven lopen via de 
 penningmeester van het bestuur. 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de 
 jeugdcommissie. 

Artikel 25 Klachten 
Alle leden kunnen schriftelijk klachten en voorstellen bij het bestuur indienen. Het bestuur is 
verplicht deze in behandeling te nemen en ze op de agenda te plaatsen van de volgende vergadering 
 
Artikel 26 Stemmingen 
Schriftelijke stemming heeft plaats ten overstaan van een commissie voor stemopname, bestaande 
uit ten minste 2 personen, door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen, waarvan hijzelf geen 
deel uitmaakt. 
 
Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken welke van de voorstellen de voorkeur heeft. 
Over elk voorstel wordt in volgorde van indiening gestemd, tenzij de voorzitter van mening is dat het 
later ingediende voorstel van verdere strekking is dan een vorig voorstel. In dit geval heeft het later 
ingediende voorstel voorrang. Worden op een voorstel meerdere amendementen ingediend dan 
komen deze in stemming in volgorde van indiening. Als amendement mag slechts worden 
beschouwd, datgene wat wijziging in bijzonderheden beoogt, zonder de gedachte van het voorstel 
aan te tasten, dit ter beoordeling van de voorzitting. 

Artikel 27 Schorsing en ontheffing bestuur(sleden) 
Een bestuurslid kan door het bestuur tot de eerstvolgende ledenvergadering worden geschorst, mits 
de meerderheid van het bestuur zich hiervoor heeft uitgesproken. Een dergelijk besluit mag alleen op 
een bestuursvergadering worden genomen en is terstond uitvoerbaar. In de ledenvergadering, die 
binnen 4 weken moet plaatsvinden en waarvoor het bestuurslid moet worden uitgenodigd, zal over 
het besluit worden geraadpleegd. 
 
Het bestuur of een lid van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering van zijn functie 
worden ontheven. De hiertoe stekkende motie moet, ondertekend door minstens 1/10de van de 
stemgerechtigde leden schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Het bestuur is verplicht 
uiterlijk binnen vier weken na het indien van een dergelijke motie een ledenvergadering uit te 
schrijven, waarin over de ingediende motie kan worden gestemd. Tot schorsing wordt besloten 
wanneer 2/3e van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige 
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stemgerechtigde leden, zich hiervoor heeft uitgesproken. 
 
Indien in de ledenvergadering tot ontheffing word besloten, wordt in deze ledenvergadering of in 
een ledenvergadering binnen 4 weken na deze te houden, een bestuur of bestuurslid gekozen. 
Alle besluiten van het oude bestuur blijven van kracht zolang ze niet dor het nieuwe bestuur zijn 
ingetrokken. 

VII WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN 

Artikel  28 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van de Nederlandse Volleybal Bond (hierna 
NeVoBo). 

De leden die in het bezit zijn van een spelerskaart zijn tevens lid van NeVoBo. Die leden zijn verplicht 
zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de NeVoBo. Het bestuur is met 
toestemming van de leden bevoegd aan de NeVoBo alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te 
verstrekken, indien en voor zover deze betrekking hebben op de volleybalsport. 

Artikel 29 
Het is aan de leden van VC Athos’70 verboden om, zonder toestemming van het bestuur, in 
teamverband deel te nemen aan wedstrijden onder de naar VC Athos’70. Het bestuur kan 
voorwaarden verbinden aan de toestemming voor het deelnemen aan wedstrijden (ook niet 
volleybalwedstrijden) 

Artikel  30 
Leden zijn verplicht om tijdens competitie- en bekerwedstrijden een Athos-tenue (zie hierna) te 
dragen.  

Artikel 31 Aanvoerder  
Elk team heeft een aanvoerder en een plaatsvervangend aanvoerder. Deze worden voor de aanvang 
van elk seizoen door de spelers van ieder team uit hun midden gekozen. De spelers zijn verplicht naar 
de aanwijzingen en adviezen van de aanvoerder te luisteren en deze op te volgen.  

Artikel 32 Trainer 
De technische leiding bij trainingen berust bij een trainer (of een vervanger), die daarvoor benaderd 
is vanuit het bestuur of de technische commissie. De algemene richtlijnen voor trainers, zoals 
bijvoorbeeld de trainingstijden en samenstelling van de groepen, worden vastgesteld door het 
bestuur of de technische commissie. 

Artikel 33 
Hoofdtrainers en assistent-trainers ontvangen een vergoeding. Het totale bedrag dat uitgegeven 
wordt aan betaalde trainers wordt ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. 

Artikel 34 Coach 
Bij wedstrijden zal ieder team zo mogelijk vergezeld zijn van een door het bestuur aangewezen 
coach. De coach bepaalt de strategie van de wedstrijd, zorgt ervoor dat de spelers zich ordelijk 
gedragen en hij houdt toezicht op de kleedlokalen. Indien het gedrag van een speler hem daartoe 
aanleiding geeft rapporteert hij zulks aan het bestuur of de vertrouwenspersoon. De leden, ook de 
aanvoerder, hebben zich aan zijn aanwijzingen gedurende de wedstrijd te houden. 

Artikel 35 
Als een training om welke reden dan ook niet doorgaat zorgt de (assistent)trainer ervoor dat dit zo 
spoedig mogelijk wordt gemeld bij de penningmeester (penningmeester@vcathos.nl) en bij de 

mailto:penningmeester@vcathos.nl
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beheerders van de kantine (kruisweidehoreca@kpnmail.nl).  Voor jeugdtrainingen geldt bovendien 
dat dit gemeld dient te worden bij de jeugdcommissie (jeugd@vcathos.nl) 

De penningmeester zal zorgdragen voor het annuleren van de gereserveerde zaaluren bij de 
gemeente Horst aan de Maas, mits hij de annulering minimaal drie weken voor aanvang van de 
geannuleerde training heeft ontvangen. 

Artikel 36 
Indien spelers verhinderd zijn aan een wedstrijd deel te nemen, moeten zij de aanvoerder of coach 
hiervan tenminste 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in kennis stellen, tenzij dit redelijkerwijs niet 
van het lid verlangt kan worden (bijvoorbeeld ingeval van ziekte). 

Artikel 37 
Aan het begin van elk seizoen maakt de technische commissie en of de jeugdcommissie een schema 
gemaakt voor tellers en scheidsrechters. 

Een lid die is ingedeeld als teller of scheidsrechter wordt geacht een kwartier voordat de wedstrijd 
begint aanwezig te zijn. 

Een teller of scheidsrechter die verhinderd is, moet zelf voor een vervanger zorgen en het Athos-
team waarbij hij of zij moest fluiten/tellen daarover inlichten.  Belangrijk is dat de vervanger ook over 
de benodigde licentie voor het fluiten in de desbetreffende klasse beschikt.  

Er wordt vanuit gegaan, dat leden die bij een wedstrijd staan ingedeeld om te fluiten, dan wel te 
tellen, de spelregels voor het betreffende niveau beheersen en in staat zijn een 
(digitaal)wedstrijdformulier naar behoren in te vullen. De actuele spelregels zijn per niveau te vinden 
op de site van Nevobo. Ook is daar een instructie voor het invullen van het (digitale) 
wedstrijdformulier te vinden. Zonodig kan dit bij de technische commissie van VC Athos’70 worden 
opgevraagd.  

Artikel  38 Athos kleding 
Het Athos-tenue bestaat uit een wedstrijdshirt en een zwarte sportbroek en - voor alle senioren- 
recreanten- en B-teams - ook nog een trainingspak. Het Athos-tenue mag niet gedragen worden bij 
activiteiten die niet-Athos gerelateerd zijn.   

• Wedstrijdshirts 
De wedstrijdshirts worden door de vereniging aan de leden verhuurd. Ieder lid betaalt 
hiervoor een vast bedrag per seizoen, dat tijdens de algemene ledenvergadering wordt 
vastgesteld. Het wedstrijdshirt is en blijft eigendom van VC Athos’70. Het dragen van het 
Athos-wedstrijdshirt tijdens competitie -en bekerwedstrijden is verplicht. 
Wedstrijdshirts worden gezamenlijk gewassen. 
 

• Sportbroeken  
Sportbroeken kunnen worden besteld via secretariaat@vcathos.nl. Deze zijn verplichting 
vanaf de C-jeugd. Jeugdleden uit de Niveau-teams mogen zelf een zwarte sportbroek kopen. 
 

• Trainingspakken 
De trainingspakken worden door VC Athos’70 in bruikleen gegeven aan alle senioren, 
recreanten- en B-teams. De trainingspakken blijven eigendom van VC Athos’70. Verder 
gelden de volgende voorwaarden:  
- Een ieder dient zorgvuldig met het trainingspak om te gaan, 
- Om je trainingspak herkenbaar te maken is het toegestaan een klein kenmerk aan te 
 brengen: Schrijf bijvoorbeeld je spelersnummer op het waslabel, een rode paperclip 
 in de ritssluiting of stop iets herkenbaars in je vest/broek zak. 

mailto:kruisweidehoreca@kpnmail.nl
mailto:jeugd@vcathos.nl
mailto:secretariaat@vcathos.nl
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- Bij beëindiging van lidmaatschap, dient het trainingspak schoon en gewassen zo snel 
 mogelijk ingeleverd te bij de beheerders van sporthal de Kruisweide of bij het 
 secretariaat. 

Artikel  39 
Aan scheidsrechters, trainers en coaches kan Athos ook kleding in bruikleen geven. Denk aan truien,  
t-shirts en polo’s. Daarvoor geldt ook dat die kleding alleen voor Athos gerelateerde activiteiten 
mogen worden gedragen, dat daarmee zorgvuldig moet worden omgegaan en dat die zo snel 
mogelijk na het beëindigen van de activiteiten voor VC Athos’70, schoon en gewassen moeten 
worden ingeleverd via het secretariaat.  

 

VIII GEDRAGSREGELS   

Artikel  40 

VC Athos’70 streeft ernaar waarden en normen te hanteren om een respectvol sportklimaat te 
stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. Zij wil iedereen bewust maken van zijn of haar rol bij 
het stimuleren van sportief en respectvol gedrag binnen de vereniging. 

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de kaderleden binnen de vereniging. Maar niet alleen 
de kaderleden, ook ouders en iedereen die aanwezig is bij de uitoefening van de volleybalsport willen 
we bewust maken van hun rol daarbij. 

VC Athos’70 wil een aantrekkelijke vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en optimaal kan 
sporten ongeacht zijn sportieve capaciteiten. Sporten moet leuk zijn en blijven. 

Onderstaande kernwaarden zijn normaal gesproken redelijke open deuren; iedereen weet intuïtief 
wel hoe hij/zij zich moet gedragen en hoe niet. Toch vindt VC Athos’70 het belangrijk om afspraken 
te maken en vast te leggen over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen 
binnen de volleybalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Hierdoor kan er 
geen onduidelijkheid optreden, iedereen weet er dan vanaf. 

Artikel 41 
Alle leden gedragen zich volgens de volgende afspraken: 

1. Je hebt respect voor de tegenstander en voor elkaar, 
2. Je beledigt en pest niemand en vernedert niemand in woord of gebaar, 
3. Je accepteert het gezag van bestuur, kaderleden en de scheidsrechter, 
4. Je bent zuinig op de eigendommen van de vereniging en ruimt deze na een training of 

wedstrijd op, 
5.  Je houdt de kleedkamers en andere ruimten netjes, 
6.  Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden, 
7. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast, 
8. Je bent open en eerlijk, 
9. We praten mét elkaar en niet over elkaar, 
10. Je beschadigt niet de goede naam van de vereniging. 

Artikel  42 Schade 
Ieder lid dat tijdens verenigingsactiviteiten moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan het 
materiaal dat aanwezig is in de door VC Athos’70 gehuurde/gebruikte accommodatie, is verplicht de 
aangerichte schade te vergoeden, en wel uiterlijk 1 maand nadat hem schriftelijk daarvoor 
aansprakelijk is gesteld. Het bestuur bepaalt de hoogte van het bedrag. 
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De vereniging is niet aansprakelijk voor de schade door haar leden toegebracht aan bezittingen van 
andere personen of personenschade/letselschade gedurende wedstrijden, trainingen of bij enige 
andere gebeurtenis, verband houdende met de vereniging. Daarnaast is de vereniging niet 
aansprakelijk voor de ontvreemding of het wegraken van eigendommen van leden. 
 
Artikel 43 
Gedragsregels sexuele intimidatie. 

VC Athos’70 neemt sexuele intimidatie serieus. VC Athos’70 conformeert zich aan de gedragsregels 
zoals die door NOC*NSF voor sportbegeleiders zijn opgesteld en door de landelijke sportbonden zijn 
onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en 
trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in 
concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle 
sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.  

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig voelt.  

• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 
waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is 
voor het gezamenlijk gestelde doel.  

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter.  

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 
achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  

• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten.  

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  

• De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of hotelkamer.  

• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik 
als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties 
samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  

• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning 
of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 
afgesproken honorering staan.  

• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 
de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Artikel 43  

Om voorgaande artikelen zo goed mogelijk te waarborgen worden van alle kaderleden, inclusief 
trainers, coaches, begeleiders van teams, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangd. Deze, voor 
VC Athos’70 gratis VOG, wordt door de voorzitter of een daarvoor door het bestuur aangewezen 
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persoon, aangevraagd. Na ontvangst wordt de VOG door het secretariaat bewaard en 
geadministreerd in het ledenbestand. 

 
IX DE VERTROUWENSPERSOON 
 
Artikel 44   Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon 

Binnen volleybalvereniging Athos’70 vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. 
Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij 
anderen doen.  

Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te 
ver gaat. Hierdoor kan het zijn dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de 
vereniging. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag of wanneer jij iets ziet 
gebeuren bij anderen waarover jij je zorgen maakt en je zelf niet weet hoe je de situatie op moet 
lossen, kun je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over!  

Dat kan met verschillende mensen; ouders, een teamgenoot, met je trainer of met je coach. Ook kan 
met de jeugd coördinator contact worden opgenomen, of met het bestuur. Maar je kunt ook contact 
opnemen met de Vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Tegen hem/haar kan je zeggen wat je 
vervelend vindt in het gedrag van de ander. De vertrouwenspersoon kan je helpen om te zoeken naar 
een oplossing. Want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen 
volleyballen en sporten.  

Artikel 44   De aanstelling van een vertrouwenspersoon 

VC Athos’70 stelt ten minste één vertrouwenspersoon aan. Het mogen er ook meerdere zijn.  
VC Athos’70 wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De 
vertrouwenspersoon heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de 
omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele 
leden. Zij/Hij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van 
minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de 
vereniging.  

Artikel 45 Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon 
1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet 

gewenst is.  
2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag. 
3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van VC Athos’70 met betrekking tot 

ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en 
advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest 
wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of 
door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles 
uitsluitend met instemming van de betrokkene. 

4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van VC Athos’70  ten aanzien van het 
beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De 
vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter. Tenminste 1 keer 
per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan de bestuursvoorzitter over de klachten die 
hem/haar hebben bereikt. Dit gebeurt anoniem. Zij geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde 
procedure en de kwantiteit van de klachten. 

5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het 
gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met de betrokkene besproken. 



Huishoudelijk Reglement VC Athos’70, september 2019 Pagina 14 
 

6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden 
van grenzen. 

De vertrouwenspersoon zal zich echter niet zelf als hulpverlener opstellen of actieve nazorg 
verlenen. Hij/zij is primair aanspreekpunt en verwijzer.  

Artikel 46 Contact gegevens van de vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon van VC Athos’70 is te bereiken via het emailadres, dat uitsluitend voor de 
vertrouwenspersonen toegankelijk is: vertrouwenspersoon@vcathos.nl. 

Deze naam en overige contactgegevens zullen worden gepubliceerd op de website van VC Athos’70. 

Het bestuur van VC Athos’70 benoemt de Vertrouwenscontactpersoon voor een periode van 3 jaar 
en deze is daarna terstond herbenoembaar. 

 

IX PRIVACY POLICY 

Artikel 47: Wet- en regelgeving 

VC Athos’70 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy 
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. VC 
Athos’70 houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

VC Athos’70 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van deze Privacy Policy nog vragen heeft, kunt u hierover contact opnemen met het 
secretariaat@vcathos.nl. 

Artikel 48:  Verwerking van persoonsgegevens van leden 
 
Welke persoonsgegevens: 
Athos’70 verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
- met inachtneming van de hieronder genoemde doeleinden - van u kunnen vragen: 

• Voor- en achternaam en tussenvoegsels;  

• Adres, postcode, woonplaats; 

mailto:vertrouwenspersoon@vcathos.nl


Huishoudelijk Reglement VC Athos’70, september 2019 Pagina 15 
 

• Telefoonnummer; 

• E-mailadres; 

• Geslacht;  

• Geboortedatum; 

• Bankrekeningnummer;  

• Nevobo relatiecode; 

• VOG 

• Sportspecifieke (trainers/scheidsrechters)diploma’s; 

• (Pas)foto; 

• Incidenteel medische gegevens (blessures/allergieën indien strikt noodzakelijk);  
 

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag  
Athos’70 verwerkt persoonsgegevens op basis van jullie toestemming en op basis van de 
(lidmaatschaps)overeenkomst (inschrijfformulier). De hierboven genoemde persoonsgegevens 
worden verwerkt voor de volgende doelen:  

• Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend 
de ledenadministratie; 

• Contributieheffing en uitbetaling van vergoedingen; 

• Aanvragen van spelerskaarten bij de volleybalbond Nevobo (daartoe is de (pas)foto nodig); 

• Uitnodigingen voor bijeenkomsten, waaronder de algemene ledenvergadering; 

• Het samenstellen van teams/vrijwilligersplanning; 

• Communicatiedoeleinden (bv  tussen 
coach/trainer/teamleden/tellers/scheidsrechters/vrijwilligers); 

• Informatieverstrekking (bv over door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals 
(Beach)volleybaltoernooien, ESA (jeugd), sponsoring); 

• Verzenden van nieuwsbrieven. 
 

Bewaartermijn  
VC Athos’70 zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk 
geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij 
een bewaartermijn van (maximaal) twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de 
fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).  
 
Jullie voor- en achternaam, (e-mail)adres, Nevobo-relatienummer en lidmaatschapsperiode bewaren 
wij voor onbepaalde tijd voor ons verenigingsarchief, tenzij jullie aangeven dat ook die gegevens 
(gedeeltelijk) moeten worden verwijderd.  

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt VC Athos’70 zich aan de 
wettelijke bewaartermijnen. 
 
Artikel 49: Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VC Athos’70 verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en): 

• Administratieve doeleinden, 

• Bevestiging,  

• Leveringen. 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VC Athos’70 de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres(sen). 



Huishoudelijk Reglement VC Athos’70, september 2019 Pagina 16 
 

 
Uw persoonsgegevens worden door VC Athos’70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële 
administratie voor een periode van maximaal 7 jaar. 
 
Artikel 50: Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren 
 
Persoonsgegevens van sponsoren worden door VC Athos’70 verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 

• Administratieve doeleinden, 

• Bevestiging.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het sponsorcontract.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VC Athos’70 de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres(sen), bankrekeningnummer. 
 
Uw persoonsgegevens worden door VC Athos’70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële 
administratie voor een periode van maximaal 7 jaar. 
 
Artikel 51: verwerking van persoonsgegevens van toernooideelnemers 
 
Persoonsgegevens van toernooideelnemers (bv. Beachvolleytoernooi) worden door VC Athos’70 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Administratieve doeleinden, 

• Uitnodigingen, 

• Speelschema’s. 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier voor toernooi. Bij aanmelding 
van een jeugdlid jonger dan 16 jaar wordt getekend door de ouder/voogd.  
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VC Athos’70 de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: (team)naam, contactpersoon, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres(sen), 
bankrekeningnummer. 
 
Uw persoonsgegevens worden door VC Athos’70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële 
administratie voor een periode van maximaal 7 jaar. 
 
Artikel  52:  Verstrekking aan derden  
De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van 
een derde partij voor: 

• het verzorgen van de internetomgeving van de VC Athos’70 website, 

• het verzorgen van de (financiële) administratie, 

• de Nevobo en niet-Nevobo competitie (zoals die voor recreanten worden georganiseerd), 

• de automatische incasso van de contributie. 
 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen afspraken hebben 
gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u 
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verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is.  
 
Artikel 53: minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
Artikel 54: Europese Unie 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie. 

Artikel  55: Beveiliging 
VC Athos’70 neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere 
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.  

Artikel 56: Rechten omtrent uw gegevens 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen 
en/of bezwaar te maken. Dat kan via secretariaat@vcathos.nl. Mocht je een klacht hebben over de 
verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
Wij zullen dan samen kijken of we eruit kunnen komen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te 
dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om 
je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is niet toegestaan om 
gegevens van andere personen in te zien, tenzij je ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger 
bent van een jeugdlid onder de 16 jaar. 

 

X OVERIG 

Artikel 57 
Donaties, subsidies, sponsorgelden, opbrengsten uit activiteiten en overige inkomsten komen altijd 
de vereniging toe. Alleen na toestemming van het bestuur kunnen bepaalde geldmiddelen direct aan 
activiteiten of teams worden toegekend. 

Artikel 58 
Aangaande boetes die de club voor zijn rekening krijgt en die door de leden zijn veroorzaakt gelden 
de volgende regels: 

• Een speler die een kaart krijgt gedurende de wedstrijd, zal de bijbehorende geldboete terug 
moeten betalen aan de vereniging, 

• Verkeersboetes, opgelegd, zijnde onderweg ten behoeve van VC  Athos’70, zijn ten alle tijde 
voor rekening van de veroorzaker c.q. voor het desbetreffende team, 

• In alle andere gevallen van boetes, wordt per geval door het bestuur bekeken of het een 
clubfout danwel teamfout is en wie dus de boete dient te betalen. 

Artikel 59 
De vereniging is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel tijdens of in verband met oefeningen, 
trainingen of wedstrijden. Ook bestaat geen aansprakelijkheid van de vereniging voor ontvreemding, 
vermissing, beschadiging of verloren gaan van eigendommen van leden of derden. 

Artikel 60 
Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering  
van 10 september 2019. Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en vervangt alle eerder 

mailto:secretariaat@vcathos.nl
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vastgestelde regelingen (zo ook het huishoudelijk reglement dat op 23 juni 1993 tijdens de algemene 
ledenvergadering is goedgekeurd en notarieel is vastgelegd). 


