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Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen
Naam, zetel, verenigingskleuren en clubkostuum
1 De vereniging draagt de naam: Korfbalvereniging T.O.P. (TOT ONS PLEZIER ).
Zij is opgericht op 8 mei 1938, en gevestigd te Vroomshoop.
De kleuren der vereniging zijn blauw-wit/zwart.
Het clubkostuum bestaat uit blauw shirt met witte baan, witte kraag en manchetten,
zwarte rok/broek.
Doel
2 De vereniging stelt zich ten doel:
A de beoefening en bevordering van de korfbalsport –recreatiekorfbal
daaronder begrepen- mede als middel ter stimulering van de
lichamelijke ontwikkeling en karaktervorming.
B waar nodig en wenselijk op andere wijze bij te dragen tot de vorming
en ontspanning van de leden.
Middelen
3 Zij tracht dit doel te bereiken door:
A de gelegenheid geven tot beoefening van en training voor de korfbalsport
B het organiseren van en deelnemen aan korfbalwedstrijden
C het samenwerken met anderen, die hetzelfde doel beogen
D het organiseren van en deelnemen aan activiteiten bevorderlijk voor
de vorming en ontspanning van de leden
E voorts door alle anders haar ten dienste staande wettige middelen
Verenigingsjaar
4 Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgend.
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Hoofdstuk 2
Leden
Categorieën
5 De verenigingsleden worden onderscheiden in:
A competitieleden
B overige leden.
C ereleden
D leden van verdienste
De competitieleden worden naar hun leeftijd op 1 oktober van het
verenigingsjaar onderscheiden in:

seniorenleden: 19 jaar en ouder;

juniorleden:
16 tot en met 18 jaar;

aspirantleden: 12 tot en met 15 jaar;

pupillenleden: 6 tot en met 11 jaar;

welpenleden: jonger dan 6 jaar.
Overige leden zijn leden, die een jaarlijkse bijdrage van tenminste een door
de jaarvergadering vast te stellen bedrag bijdragen.
Ereleden (erevoorzitters) en leden van verdienste zijn personen die als
zodanig door en algemene vergadering zijn benoemd. Zij zijn geen
contributie verschuldigd.
Lidmaatschap
6 Aanmelding voor het lidmaatschap geschieden bij het bestuur.
Aangenomen nieuwe leden (spelend /niet spelend) worden aan de leden bekend
gemaakt.
Beëindiging lidmaatschap
7 Het lidmaatschap eindigt door:
A schriftelijke opzegging bij het bestuur
B royement
C Overlijden
Opzegging dient tenminste een maand voor het einde van het
verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan de secretaris. Het lidmaatschap
eindigt als dan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar, waarin is
opgezegd.
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Schorsing en royement
8 Een lid kan door het bestuur worden geschorst in geval van contributie schuld en/of
wangedrag. Schorsing kan geschieden voor een bepaalde tijd of een onbepaalde tijd.
Een schorsing voor onbepaalde tijd kan door het bestuur worden omgezet in een
schorsing voor bepaalde tijd. Een schorsing voor onbepaalde tijd, die niet voordien
ongedaan is gemaakt, moet worden gevolgd door een voordracht tot royement op
de eerstvolgende algemene vergadering, welke voordracht op de agenda van die
vergadering moet worden vermeld. Tegen elke schorsing kan het lid in beroep gaan
bij en algemene vergadering.
Rechten van de leden
9 Elk competitielid of overig lid heeft behoudens toepassing van artikel 8 de volgende
rechten.
A gebruik maken van het terrein en het materiaal om te korfballen en
onderdelen van de korfbal te beoefenen, met inachtneming van de voor het
goede verloop en het doeltreffend gebruik door of namens het bestuur gestelde
regels en gegeven aanwijzingen.
B te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits hij aan de van bondswege
gestelde eisen voldoet en aan de indeling verbonden verplichtingen aanvaardt; de
indeling zal dan geschieden naar speelsterkte of op zijn verzoek op lager niveau,
tenzij dit in duidelijk strijd zou komen met het verenigingsbelang.
C naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor toernooien en
vriendschappelijke wedstrijden, voor zover hij hierop prijs stelt
D aan alle andere verenigingsactiviteiten deel te nemen
E gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met
inachtneming van de verdere bepalingen van dit reglement
F zijn stem uit te brengen op de algemene vergaderingen indien hij de
leeftijd van 15 jaar heeft bereikt
10 Overige leden, ereleden en erevoorzitters hebben het recht de algemene
vergaderingen bij te wonen.
Erevoorzitters en ereleden hebben aldaar stemrecht. Erevoorzitters hebben het
recht bestuursvergaderingen bij te wonen, zij hebben daar een raadgevende stem.
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Plichten van de leden
11 Elk competitielid of overig lid heeft onder meer de volgende plichten
A zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van het
reglement en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de
vereniging na te leven.
B bij indelingen in een competitie achttal: zo enigszins mogelijk aan de wedstrijden
van dit achttal en van hogere achttallen, waarvoor hij als invaller wordt
aangewezen, deel te nemen en alleen wegens dwingende redenen af te melden
C in geval van verhindering om aan een wedstrijd, waarvoor hij is aangewezen, deel
te nemen: hiervan op de vlugste manier kennis te geven aan de coach/aanvoerder
en wel onmiddellijk na het ontstaan van de verhindering
D het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet
voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, eventueel te vergoeden
E de algemene vergadering bij te wonen
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Hoofdstuk 3
Het bestuur
Bestuursamenstelling
12 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch tenminste vijf leden.
De voorzitter, secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen en
vormen samen het dagelijkse bestuur.
Van de bestuursleden treedt op elke jaarlijkse algemene vergadering de naar boven
of beneden tot en geheel getal afgeronde helft af volgens een daartoe door het
bestuur vast te stellen rooster.
Tussentijdse benoemde bestuursleden nemen de plaats in van hun voorganger. (het
rooster van aftreding zodanig vaststellen, dat niet voorzitter, secretaris en
penningmeester tegelijk aftredend zijn).
Taak
13 Het bestuur is belast met de leiding van de zaken in de vereniging. Het zorgt voor
handhaving van de statuten en reglementen en voor uitvoering van genomen
besluiten. Het kan een van de leden machtigen dit namens hem te doen.
Het is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering voor de wijze waarop
het zijn taak uitoefent
Taakverdeling
14 Het bestuur verdeelt de overige taken onder de niet in functie gekozen leden.
Het dagelijkse bestuur beslist in spoedeisende zaken
Voorzitter
15 De voorzitter moet meerderjarig zijn. Hij geeft leiding aan de werkzaamheden en
bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij, of zijn door het bestuur
aangewezen vervanger, heeft het recht tot toegang tot alle vergaderingen en
bijeenkomsten, die in verenigingsverband plaatsvinden, behalve tot die van de
kascommissie.
De secretaris
16 De secretaris voert de correspondentie, verzorgt de notulen en/of houdt een
bestuursbesluitenboek bij. Hij zorgt bovendien voor het bekendmaken van de
bestuursmededelingen en bestuursbesluiten.
Hij maakt het jaarverslag voor de jaarlijkse algemene vergadering.
Hij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging en voorbereiding van
de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen.
Hij houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij, tenzij hiervoor
andere functionarissen zijn aangewezen.
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De penningmeester
17 De penningmeester moet meerderjarig zijn. Hij voert de financiële administratie op
een overzichtelijke wijze, int de contributie, donaties, entreegelden en andere gelden
en is gerechtigd daarvoor kwitanties af te geven.
Hij geeft de kascommissie op haar verlangen inzage in alle financiële bescheiden.
Hij maakt het financiële jaarverslag en balans, naast een begroting voor het
komende verenigingsjaar ter goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering.
Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financiële beheer uit.
Bij overdracht van zijn werkzaamheden sluit hij de boeken af.
De wedstrijdsecretaris
18 De wedstrijdsecretaris valt onder de verantwoording van de technische commissie.
Hij voert de besluiten uit van de technische commissie en voert de wedstrijd- en
competitieadministratie.
Hij is verantwoordelijk voor de regeling van de door de achttallen van de vereniging
te spelen wedstrijden en alles te doen wat daarvoor nodig is. Er is een
wedstrijdsecretaris jeugd en senioren/junioren.
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Hoofdstuk 4
Commissies
Algemene bepalingen
19 Er is een kascommissie. De samenstelling alsmede de benoeming van haar leden
geschiedt door de jaarlijkse algemene vergadering. Tussentijdse voorzieningen in
vacatures geschiedt door het bestuur.
20 Er zijn een jeugdcommissie, een technische commissie, een
accommodatiecommissie, De samenstelling van deze commissies, alsmede de
benoeming van haar leden, geschiedt door het bestuur.
21 Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen andere commissies
instellen. Zij bepalen daarbij de taak en samenstelling.
22 Commissieleden hebben zitting voor drie jaren.
Kascommissie
23 De kascommissie bestaat uit drie leden. Zij controleert tenminste driemaal per jaar
en bij het aftreden van een penningmeester de financiële bescheiden en de kas van
de vereniging. Zij brengt verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering en pleegt
zonodig overleg met het bestuur. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van
deze commissie.
Technische commissie
24 De technische commissie bestaat uit tenminste drie leden. Zij kiest uit haar midden
een voorzitter. De technische commissie is belast met alle korfbaltechnische zaken
binnen T.O.P. inclusief het samenstellen van de teams binnen T.O.P.. Jeugdteams in
overleg met de Jeugdcommissie.
Jeugdcommissie
25 De jeugdcommissie bestaat uit tenminste vijf leden. Zij kiest uit haar midden een
voorzitter en secretaris. De jeugdcommissie is belast met de leiding van zaken met
betrekking tot de aspiranten en pupillen, waaronder het samenstellen van de teams.
Dit in samenspraak met de Technische commissie
Accommodatiecommissie
26 De accommodatiecommissie bestaat uit drie leden. De commissie is belast met het
onderhoud en de aanschaf van het materiaal en de accommodatie. Zij adviseert het
bestuur over de aankoop van het materiaal en gaat, na machtiging van het bestuur
tot aankoop over.
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Hoofdstuk 5
Vergaderingen
Algemene bepalingen
27 Er zijn een jaarlijkse algemene vergadering, algemene vergaderingen,
bestuursvergaderingen en commissievergaderingen.
28 De aankondiging van de datum, waarop en de plaats waar een jaarlijkse vergadering
of een algemene vergadering wordt gehouden, dient tenminste veertien dagen
tevoren ter kennis van de leden te worden aangebracht.
29 Bij de aankondiging van een jaarlijkse algemene vergadering of van een algemene
vergadering dient het bestuur de agenda bekend te maken en daarop de voor de
leden noodzakelijke toelichting te geven.
De algemene vergadering
30 Algemene vergaderingen worden uitgeschreven door het bestuur. Zulks geschiedt
op eigen initiatief dan wel op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde
leden. Een algemene vergadering heeft slechts rechtsgeldigheid, indien tenminste
1/5 der stemgerechtigde leden aanwezig is. Voorstellen ter behandeling op een
algemene vergadering moeten uiterlijk een week voor de vergadering bij het bestuur
zijn ingediend.
31 Indien het bestuur in gebreke blijft om binnen tien dagen aan een zodanig verzoek
te voldoen, zijn de initiatiefnemers gerechtigd zelf tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering over te gaan.
Daarbij dienen voor zover mogelijk, de bepalingen van het reglement te worden
toegepast.
De jaarlijkse algemene vergadering
32 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het tijdvak gelegen tussen 1
juli en 1 januari. Zij wordt uitgeschreven door het bestuur. Indien de jaarlijkse
algemene vergadering niet gehouden is kunnen worden wegens ontbreken van het
vereiste aantal leden, zal binnen veertien dagen een nieuwe vergadering moeten
worden gehouden. Deze vergadering zal ongeacht het aantal stemgerechtigde leden,
tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda onveranderd blijft en van het houden van
de nieuwe vergadering een week tevoren aan de leden kennis is gegeven.
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33 De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering dient in elk geval de volgende
punten te omvatten:
 Verslag van de secretaris
 Verslag van de penningmeester
 Beleid bestuur
 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de penningmeester
 Voorstel tot goedkeuring van de begroting
 Benoeming bestuursleden
 Benoeming van de leden van de kascommissie
De bestuurs- en commissievergaderingen
34 Bestuursvergaderingen en commissievergaderingen worden uitgeschreven door de
voorzitter van het betreffende orgaan. Bestuursvergaderingen worden ook
uitgeschreven op verzoek van twee bestuursleden.
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Hoofdstuk 6
Algemene bepalingen
35 Alleen competitie en overige leden vanaf 15 jaar zijn verkiesbaar in elke functie.
Bestuursleden kunnen echter geen deel uitmaken van de kascommissie. De
voorzitter en penningmeester van de vereniging dienen meerderjarig te zijn.
36 Het bestuur en de kascommissie worden benoemd door de jaarlijkse algemene
vergadering. De leden van de overige vaste commissies worden benoemd door het
bestuur.
Afvaardiging naar bondsvergaderingen
37 De afgevaardigde(n) voor de bondvergaderingen word(t)(en) door de algemene
vergadering benoemd.
Kandidaatstelling
38 Kandidaten voor de door de jaarlijkse algemene vergadering te vervullen plaatsen
worden door het bestuur, dan wel door tenminste drie leden gesteld.
Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk tot drie dagen voor de vergadering bij de
secretaris of ter vergadering indien niet voldoende kandidaten zijn gesteld.
De voorgestelde kandidaat dient zich schriftelijk bereid te hebben verklaard een
eventuele verkiezing te zullen aanvaarden bij een tegenkandidaatstelling door de
leden.
Bepalingen voor stemming en verkiezing
39 Alleen ter vergadering aanwezige competitie en overige leden vanaf 15 jaar kunnen
hun stem uitbrengen.
40 De door de jaarlijkse algemene vergadering te benoemen functionarissen dienen de
meerderheid van het totaal der uitgebrachte geldige stemmen te behalen.
Indien voor een te vervullen vacature slechts een kandidaat is gesteld, wordt deze
geacht te zijn benoemd.
41 Voor het bestuur wordt per vacature gestemd. Voor commissies kan elk
stemgerechtigd lid zoveel kandidaten op zijn stembiljet vermelden als er plaatsen te
vervullen zijn.
42 Ter algemene vergadering worden, ingeval schriftelijke stemming, de stemmen
opgenomen door een stembureau bestaande uit drie personen, met een der leden
van het bestuur als voorzitter en twee leden, door de voorzitter der algemene
vergadering aan te wijzen.
Bij de telling van de stemmen worden blanco stemmen en stemmen die niet
duidelijk de bedoeling ten aanzien van de stemming weergeven, buiten de
berekening gelaten.
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43 Bij de stemming op algemene vergaderingen, commissievergaderingen en bij
stemmingen over zaken gelden de bepalingen in de tweede alinea artikel 41. Over
personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Stemmenkwalificatie bij reglementswijziging en royement
44 Voor de wijziging van de reglementen, alsmede bij royement van een lid en de
ontbinding van de vereniging is tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen vereist.
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Hoofdstuk 7
Algemene bepalingen
45 De inkomsten van de vereniging bestaan uit;
a entreegelden
b contributies
c donaties
d andere verplichte bijdragen van de leden
e andere baten
46 De door de leden verschuldigde entreegelden, contributies, donaties en andere
bijdragen worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
vastgesteld en aan de leden bekend gemaakt.
Het bestuur kan op verzoek vermindering of ontheffing van contributie toestaan.
47 Entreegelden, de contributie en andere verplichte bijdragen moet bij vooruitbetaling
worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze.
Wanbetaling
48 Het bestuur kan na herhaalde aanmaning van een lid, dat een contributieschuld van
tenminste zes maanden niet voldoet, dan wel zes maanden in gebreke blijft zijn
andere financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te komen, schorsen en
aan de eerstvolgende algemene vergadering voordragen voor royement.
Boeten
49 In gevallen, waarin is voorzien door het reglement of bij een voorafgegaan
bestuursbesluit, dat aan de leden bekend is gemaakt, kan door het bestuur een
boete tot een bedrag van ten hoogste €2,50 worden opgelegd. Gele en rode kaarten
zijn voor rekening van het lid die ze gekregen heeft. Boeten dienen tegelijk met de
eerstvolgende contributiebetaling te worden voldaan. Het bestuur kan boeten
kwijtschelden.
Financiële verplichtingen en uitgaven
50 Het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven ten laste van de
vereniging binnen de goedgekeurde begroting kan slechts met toestemming van het
bestuur geschieden.
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Hoofdstuk 8
Verkiezing aanvoerder
51 Elk team kiest voor aanvang van de competitie een aanvoerder en een
plaatsvervangend aanvoerder. De aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede
gang van zaken voor , tijdens en na de wedstrijd van zijn team. Hij neemt daartoe de
geschikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt
eventueel gekregen aanwijzingen in acht. De leden van een achttal zijn verplicht de
aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen.
De aanvoerder draagt voor de goede invulling der bondsformulieren zorg; hij volgt te
dien aanzien aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op. Inzake de teamopstelling
kan de technische commissie richtlijnen verstrekken.
Bij de jeugdteams geldt bovenstaande voor de leiders.
Spelen in vast clubkostuum
52 De leden van een team gaan bij het spelen van wedstrijden gekleed in het
clubkostuum, zoals dat is bepaald in artikel 1.
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Hoofdstuk 9
Slotbepalingen
53 Elk lid dient bij zijn toetreding tot de vereniging een exemplaar van dit reglement aan
te schaffen tegen eventuele betaling van de daarvoor vastgestelde prijs.
54 Besluiten tot wijzigingen van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een
algemene vergadering.
55 De vereniging is ontbonden als op een speciaal daarvoor bijeengeroepen algemene
vergadering tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen
daarvoor wordt uitgebracht.
De liquidatie wordt door de door de algemene vergadering daartoe aangewezen
personen verricht.
56 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur
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