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Agenda 

Het bestuur van LSVV nodigt alle leden uit tot deelname aan de algemene ledenvergadering 
welke zal worden gehouden in de kantine van LSVV op vrijdag 29 oktober 2021, aanvang 
20:00 uur. 

 
De agenda voor deze bijeenkomst luidt: 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering gehouden op 19.04.2021 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Jaarverslagen 

4a. Jaarverslag 
4b. Jaarverslag penningmeester 
4c. Jaarverslag technische commissie 
4d. Jaarverslag jeugdcommissie 
4e. Jaarverslag meisjes & vrouwenvoetbal 
4f. Jaarverslag ledenadministratie 
4g. Jaarverslag kantinecommissie 

5. Financieel jaarverslag + balanspositie over het seizoen 2020-2021 en begroting voor het 
seizoen 2021-2022 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming van de kascommissie voor het seizoen 2021-
2022 

7. Vaststelling contributie 
 

8. Voorstel aanpassing statuten LSVV – zie toelichting in bijlages 
 
Volgens artikel 17 van de statuten, kunnen de statuten slechts worden gewijzigd door een 
besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een 
zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen, de dag van de oproeping en 
van de vergadering niet meegerekend. 
 
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de 
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien 
dagen vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alleleden 
toegezonden. 

Namens het bestuur zal de secretaris zorgen dat vanaf maandag 11 oktober een afschrift van 
het voorstel ter inzage in het secretariaat ligt. Aangezien het clubblad niet meer bestaat en 
naar inzicht van het bestuur de huidige website als zodanig mag worden beschouwd, zijn alle 
voorgestelde wijzingen woordelijk en samengevat in de onderliggende stukken opgenomen. 
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9. Bestuursverkiezing:  
 
o Periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid zijn Paul van Uitert en Maaike de Vries 
o Aftredend is voorzitter Piet Kramer. Het bestuur stelt Dirk Witte voor als nieuwe voorzitter. 

 
Volgens artikel 8 lid 2 van de statuten van onze vereniging kunnen tenminste 10 leden een 
bestuurslid kandidaat stellen. De aanmelding van een bestuurskandidaat dient, conform het 
huishoudelijk reglement van onze vereniging artikel 14 – lid 3, schriftelijk te gebeuren bij de 
secretaris tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de vergadering. 
 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
Secretaris LSVV 
Peter Kuilman 
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Agendapunt 2 
Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering gehouden op 19.04.2021 

Notulen algemene ledenvergadering seizoen 2019-2020 d.d. 19 april 2021 
Aanwezig: 24 leden waarvan 9 bestuursleden en 5 ereleden 

Tijd: 20.00 uur – MS Teams 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden, en in het bijzonder de aanwezige ereleden, van 
harte welkom. De vergadering wordt vanwege de corona maatregelen via Microsoft Teams gehouden. 
Tevens is de vergadering veel later dan normaal en valt deze buiten de reguliere termijn van 6 
maanden. De aanwezige leden gaan akkoord met de vorm van vergaderen alsmede de overschrijding 
van de maximale termijn als vastgelegd in de statuten van LSVV. 
 
De voorzitter vraagt allereerst een moment van stilte voor de (ere)leden die ons afgelopen jaar zijn 
ontvallen. 
 
Aansluitend een positief bericht dat erelid en oud-voorzitter Simon Entius op 01 mei 2021 de leeftijd 
van 100 hoopt de behalen. Het bestuur zal hier passend aandacht aan besteden. 
 
De voorzitter memoreert het uitdagende seizoen dat vanwege de corona crisis abrupt tot een einde 
kwam. De sterke commissies binnen de club zorgen er iedere keer weer voor de club goed blijft 
draaien. Dat zie je onder andere terug in de jeugdelftallen die op een steeds hoger niveau voetballen, 
de in totaal 16 teams die we op zondag hebben en alle investeringen en activiteiten die in onze 
accommodatie worden gestoken. Ook de grote hoeveelheid vrijwilligers toont de betrokkenheid van 
mensen bij LSVV. 

2. Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering gehouden op 11 oktober 
2019 
  
Cor Stoop: Tijdens afgelopen jaarvergadering is toegezegd dat er een beamer instructie wordt gemaakt 
en opgehangen. Dit is nog niet gedaan. Tevens het verzoek of dit dan ook voor de tv kan worden 
gemaakt. 
Jos Berkhout: Zegt toe dit nog voor de opening van het seizoen wordt gerealiseerd.  
 
Cor Stoop: Punt 4d jaarverslag technische commissie – refererend aan opmerking over tekort aan 
scheidsrechters. Nog meer teams op zondag (16) en huidige scheidsrechters worden ouder. Oproep 
om actief scheidsrechters te werven – mogelijk via website. Huidige scheidsrechterscommissie erkent 
ook dit tekort.  
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Paul van Uitert: Er zijn wat wisselingen geweest waarbij de focus met name lag op het invullen van de 
huidige wedstrijden. Nu wordt het inderdaad tijd de volgende stap te maken en ook actief te gaan 
werven. Paul zal dit met de scheidsrechterscommissie bespreken. 
 
Cor Stoop: In verslag wordt genoemd dat BSO alleen het zandveld gebruikt, maar merk dat de BSO ook 
het A- en C-veld gebruikt. 
Jan de Nijs: De afspraak is dat het zandveld wordt gebruikt, mits het te nat is. Dan kan het C-veld 
worden gebruikt. Het gebruik van de kunstgrasvelden is niet geformaliseerd, maar gedogen we wel. 
Als er klachten zijn over dit gebruik, willen we dit als bestuur uiteraard graag weten. Gezien de locatie 
van het A-veld is het gebruik daarvan, ook in verband met toezicht vanuit de kantine, logischer. 
Koen van der Voort: De afspraak is inderdaad zoals Jan de Nijs beschrijft, maar de praktijk is inderdaad 
dat het zandveld niet of nauwelijks wordt gebuikt. Met name op en rondom het A-veld wordt gespeeld 
door de kinderen. 
Cor Stoop: Het A-veld wordt al weer behoorlijk intensief gebruikt voor trainingen en sommige 
reclameborden raken hierdoor beschadigd. Dit zal verder toenemen als ook de BSO het A-veld 
gebruikt. 
Jan de Nijs: Het beschadigen van de reclameborden komt met name door trainingen en wedstrijden 
van LSVV teams. Daarnaast wordt het veld ook vaker gebruikt door jeugd in verband met corona regels. 
De kinderen van de BSO veroorzaken dit niet. Het gebruik van de velden door jeugd is ons bekend en 
als bestuur vinden we dit ook iets wat we als vereniging moeten bieden gezien het geringe aanbod aan 
vermaak dat er momenteel is voor de jeugd.  
 
De besluitenlijst wordt door de leden goedgekeurd en de voorzitter bedankt de notulist. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Voorzitter: deelt mede dat de zuurkoolbeker ook in 2021 niet zal worden georganiseerd. Te veel 
regels en coronamaatregelen zorgen ervoor dat de organisatie onhaalbaar is geworden. Vrone zou 
gastheer zijn, en zal in 2022 mogelijk de organisatie weer op zich nemen. 

Voorzitter: we zien dat nog steeds andere verenigingen, gevraagd of ongevraagd, jeugdspelers van 
LSVV benaderen. Als bestuur blijven we in contact met onze leden en andere clubs om er in ieder 
geval voor te zorgen dat alles via de gemaakte afspraken verloopt.  

4. Behandelingen van de jaarverslagen 
 

4a. Algemeen jaarverslag secretaris 
Geen op- of aanmerkingen 

4b. Jaarverslag penningmeester 
Cor Stoop: datum verslag staat op 09.10.2020– datum moet uiteraard 19.04.2021 zijn. 

4c. Jaarverslag technische commissie 
Geen op- of aanmerkingen 
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4d.  Jaarverslag jeugdcommissie 
Paul van Uitert: belangrijkste mededeling is uiteraard het wegvallen van de voetbalactiviteiten i.v.m. 
corona en dat de jeugdcommissie met hulp van veel vrijwilligers toch activiteiten, binnen de corona 
regels, wisten te blijven organiseren. 

4e. Jaarverslag accommodatie 
Jan de Nijs: heeft een overzicht gemaakt van de zaken die zijn ondernomen. Veel bezig geweest met 
het gras. Zowel het kunstgras (kwaliteit en toekomst) als met het natuurgras (engerlingen). Tevens veel 
dank voor de inzet van de onderhoudsploeg. Conclusie is dat het allemaal heel goed loopt. 

Cor Stoop: alinea 4– dakbedekking is eind 2019 vervangen i.p.v. 2020 

Cor Stoop: Is er een handleiding geschreven voor de nieuwe afstandsbediening van de beregening? 

Jan de Nijs: Zal nagaan of het gebruik heel anders of moelijker er is en actie ondernemen indien nodig. 

4f. Jaarverslag meisjes- en damesvoetbal 
Cor stoop: zijn er weer voldoende spelers voor twee vrouwen elftallen? 
Maaike de Vries: ja, vooralsnog kunnen we twee teams inschrijven. 
 
4g. Jaarverslag ledenadministratie 
Cor Stoop: zijn er leden die specifiek vanwege corona maatregelen zijn gestopt? 

Geert-Wim Kuin: er zijn niet veel opzeggingen. We vragen bij opzeggen niet naar de reden, dus kunnen 
we niet zeggen dat het door corona komt. 

Koen van der Voort: we hebben wel gemerkt dat we nieuwe leden hebben gekregen omdat we, 
ondanks de corona maatregelen, toch diverse dingen hebben kunnen organiseren. Dit in tegenstelling 
tot sommige andere buurtverenigingen. LSVV heeft zich goed geprofileerd als een actieve en levendige 
vereniging.  

4h. Jaarverslag kantinecommissie 
Peter Spijker: ploegen op zondag zijn goed geregeld, zaterdag blijft een aandachtspunt. 

Voorzitter: ondanks alle maatregelen, hebben we goede omzetten gedraaid in de maanden waarop 
wél open mochten zijn. 

5. Financieel jaarverslag + balanspositie over het seizoen 2019-2020 en begroting 
voor het seizoen 2020-2021  
 
Resultaat 

Resultaten ondanks corona toch nog redelijk te noemen. We kunnen het boekjaar 2019-2020 zelfs 
met een kleine winst afsluiten.  

Opbrengsten 

 De kantineomzet is uiteraard fors lager dan begroot in verband met de tijdelijke sluiting. 
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 Inning van de contributie loopt goed – alles komt (uiteindelijk) binnen. 
 Geen geraniumactie, maar wel inkomsten van ‘rabo club actie’ en ‘grote club actie’. 

Kosten 

 Lagere trainerskosten door bijdrage van trainers in vrijwilligersvergoedingen. 
 Laatste termijnen van KNVB zijn niet berekend aan de clubs. 
 Geen oudejaarstoernooi. 
 Hogere post op onderhoud door vervanging dakbedekking en renovatie deel kleedkamers. 

Deel is in de kosten opgenomen en een deel uit de reserve. Groot deel kosten dakbedekking 
hebben we gebruik kunnen maken van overheidssubsidies. 

 

Cor Stoop: maken we ook gebruik van de overheidsregelingen als ondersteuning in de (loon)kosten? 

Jos Berkhout: Ja, zowel voor loonkosten als dekking voor vaste lasten. Meeste is nog middels een 
voorlopige aanslag en dus zijn op de balans gezet als ‘nog te betalen bedragen’. Pas bij een 
definitieve vaststelling kunnen we dit als resultaat neerzetten. 

 

Balans 

 Geen bijzonderheden. We zijn nog steeds een financieel gezonde vereniging. 
 Afname ‘reserve verbouwing’ in verband met renovatie kleedkamers. 
 Voorlopige toewijzing corona steunmaatregelen opgenomen aan creditzijde. 
 Grootse deel vermogen voor mogelijke nieuwe kunstgrasvelden staat bij Stichting 

Voorwaarts. 
Begroting 

 Hoge bedrag incidentele baten wordt veroorzaakt door subsidie dakbedekking die dan 
waarschijnlijk definitief wordt. 

 Contributie op zelfde niveau: zelfde aantal leden en geen verhogingen. 
 Kantine inkomsten te hoog begroot omdat er toen geen inzicht was in hoe lang de corona 

maatregelen van kracht bleven. 
 

Cor Stoop: er is aan contributie inkomsten een gelijk bedraag begroot. Hebben we geen leden die 
bijvoorbeeld i.v.m. corona niet willen betalen? 

Jos Berkhout: tot op heden geen verzoeken ontvangen en iedereen heeft netjes betaald. 

Voorzitter: andere voetbalclubs in Langedijk hebben wel problemen bij het volledig innen. 

Jan Stoop: verzoek aan de secretaris om, in geval van digitale vergaderingen, voorafgaand aan deze 
vergadering, de financiële overzichten ’s middags per mail te sturen aan de leden die zich hebben 
aangemeld. Het bestuur zegt dit toe, maar hoopt volgende ledenvergadering weer ‘gewoon’ in de 
kantine te houden. 
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6. Verslag van de kascommissie en benoeming van de kascommissie voor het 
seizoen 2020-2021 
Geert-Wim Kuin en Marcel Meester vormden samen de kascommissie voor het seizoen 2019-2020 
en hebben steekproefsgewijs de boeken gecontroleerd. Geen onregelmatigheden zijn gevonden en 
dus stelt de kascommissie de leden voor om het bestuur decharge te verlenen voor het seizoen 
2019-2020. De leden gaan akkoord. 

Cor Stoop: wordt tijdens de controle ook de administratie van Stichting Voorwaarts gecontroleerd? 

Marcel Foppen: dit wordt niet gedaan en is ook volgens de statuten van de stichting niet verplicht. 
Marcel stelt voor om dit volgende keer te combineren met de controle van LSVV. Aansluitend geeft 
hij de leden inzicht in de huidige cijfers van de stichting en zegt toe om de volgende ledenvergadering 
hier weer kort iets over te presenteren. 

 

Geert-Wim Kuin blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Marcel Meester heeft twee jaar deel 
uitgemaakt van de commissie en treedt af. Joost Bruijn wordt door de leden benoemd in de 
kascommissie voor twee jaar. 

7. Vaststelling contributie  
Het bestuur stelt voor om de voorgenomen contributieverhoging voor het seizoen 2021-2022 van 
EUR 10,- niet door te laten gaan. Tevens stelt het bestuur voor om de contributie voor de jeugdleden 
gelijk te houden. De jeugd heeft weinig wedstrijden gespeeld, echter hiervoor zijn wel diverse 
activiteiten georganiseerd.  

Tevens stelt het bestuur voor om de senioren die lid zijn gebleven, voor het seizoen 2021-2022 een 
eenmalige korting van EUR 40,- te geven ter compensatie voor het niet of nauwelijks spelen van 
wedstrijden. 

Peter Spijker: als er leden zijn die deze korting niet willen, zouden we deze dan in de vorm van 
bijvoorbeeld een consumptie bon voor de kantine kunnen uitdelen? Dan wordt het geld bij LSVV 
besteedt. 

Marcel Foppen: er komt vanuit de leden al en actie voor degenen die iets speciaals willen doen met 
deze EUR 40.-. Marcel stelt voor dit even af te wachten. 

8. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid zijn Marcel Foppen en Koen van der Voort 

Voorzitter bedankt Marcel Foppen voor zijn inzet de afgelopen jaren in het bestuur en voor de club. 
Marcel is formeel verantwoordelijk voor de sponsorzaken, maar eigenlijk een duizendpoot die overal 
helpt en ondersteunt waar nodig. De voorzitter is dan ook blij dat hij nog drie jaar verder gaat. 
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Voorzitter bedankt Koen van der Voort met name voor zijn inzet voor de jeugd voor LSVV. Dankzij 
een goed jeugdplan, hebben we een positieve uitstraling naar de jeugd. Daarnaast zijn we Koen veel 
dank verschuldigd voor al zijn tijd en inzet om alle corona maatregelen uit te voeren bij de club. 

De leden gaan unaniem akkoord met de herverkiezing van de bestuursleden Marcel Foppen en Koen 
van der Voort. 

Verkiesbaar in de functie van penningmeester is Jos Berkhout.  

Voorzitter bedankt Jos Berkhout voor al zijn inspanningen als penningmeester, maar ook voor alle 
andere taken die Jos voor de club doet. Belangrijk en goed voor de club dat Jos nog drie jaar door wil 
gaan. 

De leden gaan unaniem akkoord met de benoeming van Jos Berkhout als penningmeester. 

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Peter Kuilman in de functie van secretaris en Piet Kramer 
in de functie van voorzitter. 

Voorzitter bedankt Peter Kuilman voor zijn werk als secretaris. In de eerste plaats voor het uitvoeren 
van deze taak binnen het bestuur, maar ook voor aanvullende zaken als de geranium- of de grote 
club actie. 

Peter Kuilman: bedankt de voorzitter voor de mooie worden, maar geeft aan deze taak niet zonder 
Geert-Wim Kuin te kunnen doen, die de volledige ledenadministratie op zich neemt. 

Voorzitter is graag nog voorzitter in het jaar 2020-2021, echter stelt zijn functie als voorzitter ter 
beschikking. In oktober zal het bestuur een opvolger aandragen. 

De leden gaan unaniem akkoord met de herverkiezing Piet Kramer als voorzitter en Peter Kuilman als 
secretaris. 

Verkiesbaar als bestuurslid is Bas van Uitert 

Het bestuur stelt Bas van Uitert voor als nieuwe wedstrijdsecretaris van LSVV. Bas is al enige tijd 
bezig met deze taken die hij heeft overgenomen van Dennis Bouman. De start was anders dan 
anders, door het nagenoeg wegvallen van de gehele competitie door corona. De voorzitter wenst 
hem veel succes. 

De leden gaan akkoord met de benoeming van Bas van Uitert tot bestuurslid. 

9. Rondvraag 
Cor Stoop: heeft het bestuur ooit nagedacht over het organiseren van walking football? 

Koen van der Voort: in het verleden is er al een iets opgezet, echter zonder succes. Uiteraard staan 
we wel open voor dit soort initiatieven. We hebben al contact gehad met Rick Dekker van Actief 
Sport & Events en we zijn voornemens om volgend seizoen pilot bijeenkomsten bij LSVV te 
organiseren. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om  21.25 uur 
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Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2021 
o De leden gaan akkoord met de wijze van vergaderen en datum van vergaderen. 
o De jaarverslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
o Het financieel jaarverslag over het seizoen 2019-2020, alsmede de begroting voor het 

seizoen 2020-2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 
o De leden gaan akkoord om de voorgenomen contributieverhoging van EUR 10,- niet door te 

voeren. 
o De leden gaan akkoord om de contributie voor het seizoen 2021-2022 ongewijzigd te laten. 
o De leden gaan akkoord om de seniorenleden een eenmalige korting van EUR 40,- te geven op 

de contributie voor het seizoen 2021-2022. 
o De leden verlenen het bestuur decharge voor de financiën voor seizoen 2019-2020. 
o Joost Bruijn wordt gekozen als lid van de kascommissie voor een periode van 2 jaar. 
o Marcel Foppen wordt herkozen als bestuurslid voor een periode van 3 jaar. 
o Koen van de Voort wordt herkozen als bestuurslid voor een periode van 3 jaar. 
o Bas van Uitert wordt gekozen als bestuurslid voor een periode van 3 jaar. 
o Jos Berkhout wordt gekozen als penningmeester voor een periode van 3 jaar. 
o Piet Kramer wordt herkozen als voorzitter voor een periode van 3 jaar. 
o Peter Kuilman wordt herkozen als secretaris voor een periode van 3 jaar. 

Actielijst Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2021 
1. Het bestuur zal in de jaarvergadering seizoen 2020-2021 de leden meer inzicht geven in de 

financiële gegevens van de Stichting Voorwaarts. 
2. Opstellen van een instructie voor de beamer. 
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Agendapunt 4 - Jaarverslagen 

4a – Algemeen jaarverslag LSVV 
Het seizoen begon vol hoop en energie, maar eindigde zo abrupt en vroeg dat het niet eens de kans 
heeft gekregen een seizoen te worden. Ik spreek bij deze de hoop uit dat het een zeer memorabel 
seizoen blijkt en dat we tot in de eeuwigheid der dagen over dat seizoen 2020/2021 praten, waarbij er 
niet of nauwelijks werd gevoetbald. Geen gekke wens als je naar artikel 3 van onze statuten kijkt. We 
hebben onszelf opgericht met als ´doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport’ 
in al zijn verschijningsvormen´. Daar kwam dit jaar niet veel van terecht. Gelukkig hebben we wel nog 
wat evenementen kunnen organiseren en konden voor, met name de jeugd, de trainingen en 
onderlinge wedstrijden wel ´gewoon´ doorgaan. Je kwam echter als spits wel iedere week diezelfde 
geblokte verdediger tegen, je moest thuis douchen, je mocht alleen linksom het complex op en 
rechtsom er weer af en je oma mocht niet eens komen kijken. Een beetje saai was het wel. 

Deze algemene ledenvergadering is relatief kort op de vorige jaarvergadering, welke gehouden werd 
in april 2021. Als bestuur hebben we lang de hoop gehad toch fysiek bij elkaar te kunnen komen, maar 
dat bleek valse hoop. Uiteindelijk hebben we de vorige vergadering via Teams gedaan, wat in principe 
prima is verlopen. Gelukkig kunnen we dit jaar weer fysiek samen komen om het jaar officieel af te 
ronden. 

Al jaren geniet ik van mijn luxe positie waarin alle bestuursleden en commissie voorzitters verslagen 
insturen, en ik de ruimte krijg om willekeurig een paar zaken te benoemen zonder te verzaken een 
fatsoenlijke weergave van het seizoen vast te leggen. Vaste lezers weten dat het mijn gewoonte is een 
bepaald team of commissie eens extra in het zonnetje te zetten bij het jaarverslag van de vereniging. 
Dit jaar wil ik onze financiële experts eens in het zonnetje zetten. Want wat is het een weelde om dit 
soort mensen binnen je club te hebben. Het is eigenlijk heel simpel: je neemt een corona crisis en een 
overheid die bedrijven en verenigingen financieel wil steunen. Dan zet je de penningmeester van LSVV 
samen met de penningmeester van Stichting Voorwaarts in een ruimte. Je geeft ze een NOW, TVL, 
TONK en een TOZO regeling en ze zorgen ervoor dat we, ondanks bijna het hele jaar dicht zijn geweest, 
het jaar toch positief afsluiten. Dit klinkt simpel, maar dit is het zeker niet. Wij hebben expertise in huis 
en de clubliefde van dit soort ‘experts-bestuurders’ zorgt ervoor dat we er boven op zitten. Die mannen 
hebben uren zitten zweten op net ingestelde halfbakken regels van de overheid en daarbij geprobeerd 
om het zo goed mogelijk te doen voor LSVV. Ik weet niet hoe andere clubs dit hebben gedaan, maar ik 
durf te zeggen dat LSVV weer zeer alert heeft gereageerd en gebruik heeft gemaakt van alle regelingen 
die er voor ons waren. En als je dat dan combineert met een grote groep trouwe sponsoren en een 
trouw ledenbestand dat uit liefde voor de club niet opzegt, maar zonder te voetballen toch de 
contributie betaald… Tja, dan is het een raar jaar, maar ook wel een jaar net als alle andere. Samen 
voor LSVV. 

Voor komend seizoen ziet het er in ieder geval weer een stuk beter uit. Een heel aantal vrijwilligers 
hebben we onverwachts behoorlijk wat vrije zondagen kunnen geven, dus die gaan ongetwijfeld weer 
vol goede moed en zin aan de slag bij onze club. Allemaal bedankt voor jullie hulp en we zien elkaar 
weer live op het complex! 

Peter Kuilman – Secretaris LSVV 
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4b – Jaarverslag penningmeester 
Het ene merkwaardige seizoen volgt het andere, wederom door COVID-19 verstoorde, seizoen op.  
 
Voor velen was het een groot gemis om niet tegen een bal te mogen en kunnen trappen. Zelfs trainen 
was voor onze senioren niet toegestaan. Gelukkig mocht de jeugd tot 18 jaar nog wel trainen en later 
ook onderling wedstrijden spelen. Onze leden werden op de proef gesteld; geen voetbal en wel 
contributie betalen? Doordat er weinig gesport kon worden en de kantine lange tijd gesloten is 
geweest misten we uiteraard inkomsten. Maar door de betalingsdiscipline van de leden, waarvoor veel 
dank en  de sponsoren die ons trouw zijn gebleven kunnen we dit merkwaardig verlopen seizoen toch 
met een positief gevoel afsluiten. Door de forse huurverlaging vanuit Stichting Voorwaarts en de 
incidentele overheidssteun geven de cijfers wel een vertekend beeld maar zijn uitermate welkom met 
het oog op de komende investering in het kunstgras. Op de ALV zal ik de achtergronden op de 
resultaatrekening en balansposten verder bespreken.   
 
In het seizoen 2020-2021 werd het clubleven nog meer dan het vorige ernstig verstoord. Nauwelijks 
of geen voetbal en weekenden die er voor velen ineens compleet anders uit kwamen te zien. Maar 
gelukkig is het einde van de pandemie in zicht en kunnen we met z’n allen uitkijken naar het nieuwe 
seizoen 2021-2022. Ik wens alle leden, sponsoren, donateurs en andere betrokkenen vooral een 
gezond en sportief seizoen. 
 
Jos Berkhout - Penningmeester 
 

4c – Jaarverslag technische commissie 
Wat een seizoen!  
 
Na een paar wedstrijden om de punten, in de maand september ’20, werd begin oktober de competitie 
stilgelegd na de sterk stijgende aantallen besmette en zieke personen door het Covid-19 virus. 
 
Er is veel gedaan om het Covid-19 virus onder de duim te krijgen, maar daarmee zijn we tijdens het 
seizoen niet in de situatie gekomen dat de competitie weer kon worden gestart. Geen omschrijving 
aldus met betrekking tot resultaten, ranglijsten, kampioenen en/of degradanten. Hopelijk komt dat 
volgend jaar weer, maar we hebben geleerd daar geen voorspellingen meer over te doen…. 
Wat kunnen we dan wel vermelden over dit afgelopen jaar en komend seizoen? 
 
Senioren 
Een hele mooie ontwikkeling bij de heren senioren, dit seizoen. Ondanks de beperkingen in de 
competities zijn de onderlinge activiteiten door de vereniging wel beloond! We zijn gaan trainen en 
onderlinge wedstrijden gaan spelen, zodra de regels dit toelieten. Meer dan andere verenigingen. Dit 
enthousiasmeerde toch een aantal personen om zich nieuw aan te melden bij LSVV. Het aantal 
herenteams is dit jaar daarmee aangegroeid tot 11 voor het seizoen 21/22! We moeten een aantal 
jaren terug in historie dat we deze aantallen heren seniorenteams hadden. Een heel elftal werd er 
geformeerd vanuit overkomende JO19 spelers en vormde samen het 11e  /O23. Deze gaan in de 
speciale competitie spelen die is opgericht om de overgang jeugd/senioren te versoepelen en het 
aantal afhakers in deze leeftijd terug te brengen. Tevens kwam er een geheel nieuw team vanuit 
Langedijk en Alkmaar. Een vriendengroep met als basis Langedijk. Deze enthousiaste groep is het 10e 
geworden. 
 
Bij de damesteams is het 2e damesteam weer helemaal binnen LSVV gekomen, na een samenwerking 
met Koedijk. Gelukkig met ruim voldoende speelsters. Het 1e damesteam gaat de uitdaging aan in de 
3e klasse. Daarmee hebben we ook een damesteam in de A-categorie. Hopelijk geeft dat een impuls 
aan de hele dames-/meidenafdeling en gaan we groeiende door!  
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Onze 2 heren selectieteams, LSVV 1 & 2, zijn in verjongde vorm aan nieuwe seizoen begonnen. Liefst 
10 junioren zijn overgekomen om de uitdagingen in de beide 1e klassen aan te gaan. Met Rob Klanker 
en Gerard van Stralen zijn ook de trainers aangebleven. Dit mede dankzij hun lastige maar 
motiverende trainingen tijdens de periode met coronabeperkingen. Top gedaan. 
Al met al een volle bak op zondag, met 11 herenseniorenteams, 2 damesteams en een 45+-team bij 
de heren. Zeker goed voor de verenigingssfeer! 
 
Jeugd 
Bij de jeugdselecties ook een competitie-loos jaar. Bij de jeugdselecties in de junioren was het lastig 
om veel activiteiten te blijven ondernemen. De O19 junioren trokken richting de senioren, zodra dat 
werd vrijgegeven, maar voor de groep O14-O17 bleef het lastig. Men viel toch vaak terug op dezelfde 
onderlinge samenstellingen, geen gemeenschappelijke tegenstander, waarbij de vrijgekomen tijd ook 
nog eens vaak werd opgevuld door baantjes en twijfels vanwege besmettingsrisico’s door Covid-19.  
Hopelijk biedt het komende seizoen weer strijd en competitie met andere verenigingen, dat is beter 
voor de motivatie, teamsfeer en verenigingsbeleving! 
 
Bij de pupillen zijn er, mede dankzij de inzet van een aantal onvermoeibare vrijwilligers onder leiding 
van onze HJO Peter Kommas, veel onderlinge activiteiten geweest. Wedstrijden in wisselende 
samenstellingen, enthousiasme bij de trainingen door inzet van onze vele vrijwillige jeugdtrainers en 
het organiseren van een aantal aansprekende evenementen, bracht toch een voldaan en tevreden 
gevoel bij de kids, de jeugdcommissie en overige vrijwilligers teweeg. Er is geen kans onbenut gelaten 
om te blijven voetballen wanneer de regels dat toelieten.  
 
Ook komend seizoen, 21/22, gaan we er weer met veel energie tegenaan. Een paar nieuwe gezichten 
onder de trainers geeft weer nieuwe impulsen. Leo Ruhrup gaat de O14/15 tot een eenheid smeden 
en Reza Diemeer neemt het stokje na vele jaren over van Frank Kramer. Bij de jongere jeugd gaan we 
aan de technische basis werken met de inzet van Edwin Goedhart als speciale techniektrainer.  
 
Met een positieve inzet van de spelers, trainers, maar ook zeker van de mensen rondom de teams, 
zoals ouders en andere supporters, houden we onze jeugd enthousiast en betrokken bij LSVV. 
Spelvreugde en ontwikkeling is binnen LSVV erg belangrijk, maar we ervaren ook dat voetbal leuker is 
als er met enige regelmaat een potje wordt gewonnen!  
 
Alle betrokkenen van afgelopen jaar: hartelijk bedankt! 
 
Koen van der Voort - Bestuurslid technische zaken 
 

4d – Jaarverslag jeugdcommissie 
We begonnen het seizoen 2019-2020 met 31 teams, 1 minder dan bij de start van het seizoen 2019-
2020 wat weer 2 teams minder was dan bij de start van ‘18/’19. De in eerdere jaren geconstateerde 
afname van nieuwe jeugdleden in de jongste categorieën zet zich helaas nog steeds door. Ook de 
trainingsgroep van G-voetballers is nog steeds actief. Gelukkig zien we aan het begin van het huidige 
seizoen dat er weer wat meer aanmeldingen zijn. Daaronder ook nieuwe aanmeldingen voor het G-
team waardoor we hopen dat het voor dit team mogelijk gaat worden om wedstrijden te gaan spelen. 
 
De competitie lag in oktober al stil. Gelukkig was het nog net mogelijk om op 14 oktober 2020 de AZ 
Fungames voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar te organiseren. Een clinic die door trainers van AZ bij LSVV 
werd georganiseerd. Doel was om binnen de mogelijkheden die de maatregelen van de overheid 
boden, zoveel als mogelijk training te blijven geven aan onze jeugd. Met behulp van trainers, ouders 
en andere vrijwilligers is het gelukt om dit het hele seizoen te blijven doen.  
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In maart en april was het voor de jeugd van LSVV mogelijk om op zondagochtend mee te doen aan 
trainingen die werden verzorgd door Sportbureau33. Doordat LSVV heeft bijgedragen in de kosten, 
konden de kinderen tegen een kleine prijs deelnemen. Gelukkig was het aan het einde van het seizoen 
weer mogelijk om wedstrijden te spelen. Het seizoen werd beëindigd met de LSVV Jeugddag waarbij 
voor de jeugd t/m O12 een clinic werd gegeven door spelers en trainers van onze selectie en voor de 
‘oudere jeugd’ een mixtoernooi a la het tientjestoernooi is georganiseerd met een BBQ als afsluiting. 
In de eerste week van de schoolvakantie kwam Soufiane Touzani nog naar Langedijk. In samenwerking 
met Actief Sport & Events is het gelukt om deze baltovenaar naar onze vereniging te halen en een clinic 
te geven voor de jeugd van 7 t/m 16 jaar. 
 
Bovenstaande laat zien dat we bij LSVV niet hebben stilgezeten. Ik vind het mooie voorbeelden van 
waar we als LSVV toe in staat zijn en denk dat we ons hierin van andere verenigingen onderscheiden. 
De samenstelling van de jeugdcommissie was dit seizoen ongewijzigd. De organisatie staat nog steeds 
goed en we gaan er van uit dat we dit seizoen lekker kunnen blijven voetballen! 
 
Paul van Uitert - Bestuurslid Jeugd 
 

4e – Jaarverslag vrouwen- en meisjesvoetbal 
Afgelopen jaar zullen we niet snel vergeten. Wie had aan de start van het seizoen 2020/2021 kunnen 
bedenken dat vrijwel het hele land op slot zou gaan. Het heeft op ons allen enorm veel impact gehad 
en ervoor gezorgd  dat de competitie wederom niet is uitgespeeld.  
 
Gelukkig is LSVV een actieve club met veel vrijwilligers en ouders die zodra daar ruimte was hebben 
gezorgd dat er bij LSVV weer gevoetbald kon worden. Dank hiervoor! De jeugd mocht gelukkig 
doortrainen. Op zaterdagen zijn er mixwedstrijden georganiseerd voor de MO15 tot MO19. Met name 
de MO15 en MO17 waren met veel enthousiasme aanwezig. Leuk om te zien dat dit de verbinding 
tussen de verschillende teams heeft versterkt.  
 
We kijken vooruit, we zijn weer klaar om te gaan voetballen. Komend seizoen hebben we in iedere 
leeftijdscategorie een team. MO13, MO15, MO17, MO19 en twee damesteams.  
 
Ons eerste damesteam is ambitieus en komt komend seizoen op eigen verzoek uit in de 3e Klasse. Van 
hun trainingen, wedstijden en de zo gezellige derde helft kan iedereen tegenwoordig meegenieten 
middels hun eigen account op Instagram.  
 
Ook dames 2 laat zich zelf met veel enthousiasme zien op hun eigen Instagram account. Aangevuld 
met een aantal speelster uit de MO19 zijn ze klaar voor het nieuwe seizoen! Een trainer zou nog een 
mooie aanvulling zijn.  
  
Samen met onze nieuwe hoofdtrainer meidenvoetbal en tevens coach van de MO17 Nick van Kan 
kijken we uit naar een mooi voetbalseizoen. Een seizoen waarin we met elkaar, de speelsters, trainers, 
coaches en andere vrijwilligers de meidentak van LSVV op de kaart gaan zetten. Focus op de 
samenwerking en communicatie tussen de teams en de sfeer en beleving bij LSVV. Wij hebben er zin 
in! 
 
Maaike van der Leeden – de Vries – Bestuurslid vrouwen- en meisjesvoetbal 
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Categorie Mannen Vrouwen Totaal 
Mini-pupillen  6  (8)  0  (1)  6  (9)  
Onder 8  16  (14)  0  (0)  16  (14)  
Onder 9  20  (18)  1  (2)  21  (20)  
Onder 10  21  (25)  2  (3)  23  (28)  
Onder 11  28  (25)  5  (5)  33  (30)  
Onder 12  21  (30)  6  (5)  27  (35)  
Onder 13  28  (38)  5  (8)  33  (46)  
Onder 14  33  (28)  5 (10)  38  (38)  
Onder 15  26  (38)  9  (9)  35  (47)  
Onder 16  32  (20)  7  (14)  39  (34)  
Onder 17  19  (25)  14 (11)  33  (36)  
Onder 18  21  (28)  7  (8)  28  (36)  
Onder 19  25  (20)  7  (1)  32  (21)  
       
Jeugdleden  296  (317)  68  (77)  364  (394)  
Senioren  206  (187)  34  (33)  240  (220)  
Spelend  502  (504)  102  (110)  604  (614)  
       
Niet-spelend  156  (177)  50  (62)  216  (239)  
Totaal  658 (681)  162  (172)  820  (853)  

 

4f – Jaarverslag ledenadministratie 
Door de coronapandemie was het vorig seizoen een raar voetbalseizoen. Vanaf half oktober mochten 
er geen wedstrijden worden gespeeld en slechts beperkt worden getraind en dan ook nog op een 
manier die je nauwelijks voetbal mocht noemen. Gelukkig werden de regels voor jeugdspelers redelijk 
snel wat versoepeld waardoor het mogelijk was om onderlinge duels te mogen spelen binnen de 
vereniging en zonder publiek. Iets wat nog later in het seizoen ook nog werd toegestaan voor spelers 
onder de 27. Al met al een seizoen waarin je er zomaar de brui aan zou kunnen geven omdat je niet 
kon voetballen. Of zou zo’n vrijwel voetballoos seizoen juist de honger naar de bal aanwakkeren en 
wellicht geen ledenverlies opleveren. De cijfers over vorig jaar wijzen uit dat de coronacrisis in totaliteit 
nauwelijks ledenverlies voor LSVV heeft opgeleverd. Het totaal aantal spelende leden daalde met 
slechts 10 (van 614 naar 604). 
 
Het meest in het oog lopende verschil met de vorige jaargang is de teruggang van jeugdspelers met 30 
en de toename van senioren met 20. Oorzaak de overgang van jeugdspelers naar de senioren en de 
aanmelding van een vrijwel nieuw elftal: LSVV 10. Dit heeft ook gevolgen voor de veldbezetting op de 
zondag. De vereniging telt nu 17 elftallen die op de zondag spelen. Daarvan speelt ongeveer de helft 
thuis. Slechts bij een ideale verdeling kunnen we dit met 3 speelrondes op de zondag handelen. Daar 
dit niet altijd het geval zal zijn, zijn we bij tijd en wijle gedwongen om een schema van 4 speelrondes 
te hanteren. De eerste wedstrijden beginnen dan op zondag al om 9:30 en de laatste pas om 15:30 
uur. Er zal worden gestreefd om het vroeg voetballen en  laat aftrappen zo eerlijk mogelijk te verdelen 
over de elftallen. 
 
Op de zaterdag spelen we met 13 elftallen, 5 achttallen (op halve velden), 8 zestallen (op kwartveldjes) 
en de mini’s, waarvan ook gemiddeld de helft thuis speelt. Vooral op de zaterdagmorgen met veel 
toeschouwers is het dan ook vaak gezellig druk. 
 
De groei van nieuwe leden zit vooral in de basisschoolleeftijden. Zodra spelers wat ouder worden zie 
je dat de lichtingen steeds dunner worden, maar dit is geen nieuw gegeven. Naarmate spelers ouders 
worden veranderen ook langzaam de interesses en ontdekken ze andere dingen naast het voetbal. Een 
gevolg hiervan is wel dat het samenstellen van de elftallen in de oudere jeugd steeds lastiger wordt. 
Voorbeeld hiervan is het moeten terugtrekken van JO17-2 wegens spelerstekort en het verdelen van 
de overblijvende spelers over andere elftallen. Op dit moment ziet het ernaar uit dat dat toch wel goed 
heeft uitgepakt. 
 
Hieronder het overzicht van de ledenaantallen van LSVV verdeeld over de leeftijdsgroepen zoals die 
door de KNVB wordt gehanteerd. Tussen haakjes en ter vergelijking zijn de aantallen vermeld van vorig 
seizoen in dezelfde leeftijdsgroep. 
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Speeldag Mannen Vrouwen Totaal 
Zaterdag  250  (269)  63  (68)  313  (337)  
Zondag  252  (235)  39  (42)  291  (277)  
Totaal  502  (504)  102  (110)  604  (614)  

 

Als we een ander onderscheid gaan maken, namelijk op basis van de speeldag, dan zijn dit de 
getallen: 

 

 

 

Geert-Wim Kuin - ledenadministratie 

 

4h – Jaarverslag kantinecommissie 
De Commissie is na het verlaten van Jan Stoop in het voorjaar van 2021 weer op sterkte door Lisette 
Kansen toe te voegen aan de Commissie. Welkom Lisette! 
 
De Zaterdag bezetting: 
De Zaterdag bezetting is en blijft een probleem!!!! Door inspanningen van zowel bestuurders als 
trainers is deze weer enigszins op orde, veel komt neer op de zelfde personen en deze worden er niet 
jonger op. Hulde aan de oudere generatie.  
 
De Zondag bezetting: 
De Zondag bezetting heeft er weer een ploeg erbij. Ploeg 8 overgekomen van DTS met de toepasselijke 
naam de OVRERLOPERS onder leiding van Karin de Winter.  
 
Het seizoen begon Voortvarend onder de voorwaarde die het kabinet had voorgesteld, looppaden 
bestel en afhaal punten. (Koen dank voor alle inspanningen die jij daarin hebt verricht). De club van 
100 heeft in augustus een prachtige tent 6x14 mtr besteld en opgezet door de onderhouds ploeg  waar 
iedereen binnen de vereniging veel plezier van zal hebben. Op 4 oktober kwam er een abrupt einde 
aan het seizoen.  
In mei 2021 kwam er weer wat lucht en mochten ook wij weer de kantine bezetten. De hele maand 
juni 4 weken weer activiteiten in de kantine.  
 
Alle vrijwilligers: 
Een woord van dank aan de vrijwilligers ondanks de pandemie zijn alle ploegen op sterkte en de 
zaterdag bezetting voor komende seizoen lijkt op nivo te komen.  
 
DE KANTINE IS EN BLIJFT DE HUISKAMER VAN DE SAMENLEVING IEDEREEN IS WELKOM.  
  
Groet en veel plezier het komende seizoen. 
Peter Spijker – Voorzitter kantinecommissie 
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Agendapunt 8 – Voorstel aanpassing statuten LSVV 
 
De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge 
waarborgmaatschappij veranderen. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 
2021 in werking getreden. Sindsdien sluiten de regels voor toezicht en bestuur aan op die van de 
besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). 
 
Dit heeft direct tot gevolg dat we als LSVV de statuten up-to-date moeten maken. Alleen de 
meerderheid van stemmen in de algemene ledenvergadering kan besluiten tot een dusdanige 
wijziging. Vanuit wetgeving hebben we dus verplichting om wijzigingen toe te passen, ook zijn onze 
huidige statuten alweer 23 jaar oud en dus toe aan vernieuwing.  
 
Kortom hebben we als bestuur 2 redenen om de ledenvergadering een aanpassing van de statuten aan 
te dragen. Uiteindelijk beslist de ledenvergadering over de inhoudelijke wijzigingen en zullen we dit 
vervolgens notarieel vastleggen en toezenden aan zowel de KNVB als de KvK. 
 
Hieronder vindt u de huidige statuten van LSVV met daarin aangegeven wat het bestuur anders 
geformuleerd zou willen zien, wat we voorstellen om te verwijderen en wat we voorstellen toe te 
voegen. Onderaan deze tekst hebben we en samenvatting gemaakt van de wijzigingen. 
 
Volgens artikel 17 van de statuten, kunnen de statuten slechts worden gewijzigd door een besluit van 
de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaarwijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten 
minste veertien dagen bedragen, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 
 
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift 
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt 
gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in 
het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alleleden toegezonden. 

Namens het bestuur zal de secretaris zorgen dat vanaf maandag 11 oktober 2021 een afschrift van het 
voorstel ter inzage in het secretariaat ligt. Aangezien het clubblad niet meer bestaat en naar inzicht 
van het bestuur de huidige website als zodanig mag worden beschouwd, zijn alle voorgestelde 
wijzingen woordelijk en samengevat in de onderliggende stukken opgenomen. 
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Statuten 
Inhoudsopgave 
 
Artikel 1 Naam, zetel rechtsbevoegdheid 

Artikel 2 Duur 

Artikel 3 Doel 

Artikel 4 Lidmaatschap 

Artikel 5 Rechten en verplichtingen 

Artikel 6 Straffen 

Artikel 7 Einde lidmaatschap 

Artikel 8 Bestuur 

Artikel 9 Bestuursbevoegdheid 

Artikel 10 Vertegenwoordiging 

Artikel 11 Rekening en verantwoording 

Artikel 12 Geldmiddelen en contributie 

Artikel 13 Besluiten van organen van de vereniging 

Artikel 14 Algemene vergaderingen 

Artikel 15 Het leiden en notuleren van algemene ledenvergaderingen 

Artikel 16 Toegang en algemene besluitvorming algemene ledenvergadering 

Artikel 17 Statutenwijziging 

Artikel 18 Ontbinding en vereffening 

Artikel 19 Reglementen 

Artikel 20 Slotbepaling 
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Artikel 1 
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 
 
1. De vereniging is genaamd: "R.K. LANGEDIJKER SPORT-VERENIGING 
 VOORWAARTS",    bij afkorting LSVV, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft 
 haar zetel in de gemeente Langedijk. Dijk en Waard (1) 
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
3. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister dat gehouden wordt
 bij de  Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland (2) te Alkmaar. 
4. De geldende Algemene Bepalingen voor Kerkelijke Rechtspersonen en Katholieke 

Burgerlijke Rechtspersonen in de RK kerkprovincie In Nederland zijn van 
toepassing. (3)  

 

Artikel 2 
Duur 

1. De vereniging is opgericht op twee en twintig juli negentienhonderd zes en
 twintig. 
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
3. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 

Artikel 3 
Doel 

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de
 voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, een en ander geïnspireerd vanuit de
 katholieke levensbeschouwing. (4) 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
     a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, hierna aan te
 duiden als KNVB; 
     b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden
 en evenementen; 
     c. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren. 
     d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand te houden. 
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 

. 

Artikel 4 
Lidmaatschap 
 
1.  a. Leden zijn die natuurlijke personen die door het bestuur als lid zijn toegelaten. 
     b. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB,
 kunnen lid zijn van de vereniging. (5) 
2.  a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten zij die
 niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten of van wie de KNVB
 het lidmaatschap heeft beëindigd. (6) 
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     b. De vereniging verplicht zich voor tenminste al haar toetredende of toegetreden 
leden, alsmede voor hen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie – welke
 dan ook - bekleden of zullen bekleden  
actief voetballende leden (7) het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen. 
     c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen als bedoeld in lid (8) b die als lid tot 
de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. 
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de
 eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks
 met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. 
4. De algemene ledenvergadering kan een lid wegens diens bijzondere verdiensten
 voor de vereniging het predikaat "ere-lid" verlenen. 
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata
 van de leden zijn opgenomen., een en ander op een door de KNVB aan te geven
 wijze Beheer van de gegevens voldoet aan de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Een privacy statement aangaande deze gegevens staan 
gepubliceerd op de verenigingswebside(9) 

 

Artikel 5 
Rechten en verplichtingen 
 
1. De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover uit de statuten van de vereniging
 onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van
 de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten
 behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding
 vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB
 schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen. 
2. De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover dit in de statuten van de vereniging 

onderscheidenlijk van de KNVB uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden 
verplichtingen met derden aangaan. 

3. Voorzover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en
 verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging. 
4. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het
 bestuur. 
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene
 ledenvergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van
 financiële aard - aan de leden opleggen. 
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen
 naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 
7. De leden zijn gehouden: 
     a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het
 bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van de
 vereniging na te leven; 
     b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de
 KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven; 
     c. de door de KNVB van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de
 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) na te leven; 
     d. de belangen van de vereniging, van de KNVB of van één van haar organen, dan
 wel van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden. 
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Artikel 6 
Straffen 
 
1. a. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de wet,

 dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
 vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 

 b. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de 
wedstrijdbepalingen, de spelregels daaronder begrepen, alsmede met de statuten, 
reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen 
van de KNVB of van één van haar organen, dan wel van de voetbalsport in het 
algemeen worden geschaad. 

2. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen als bedoeld in lid 1
 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen. 

3. a. Een lid kan van een door het bestuur opgelegde straf, met uitzondering van
 royement, in beroep gaan bij een door de algemene vergadering te benoemen
 commissie van beroep met inachtneming van het in lid 7 van dit artikel
 bepaalde. 

     b. De door de commissie van beroep genomen beslissing is bindend. 
     c. In geval van royement kan in beroep worden gegaan bij de algemene
 ledenvergadering met inachtneming van het in lid 7 van dit artikel bepaalde. 
 Het besluit van de algemene ledenvergadering tot royement zal moeten worden
 genomen met ten minste twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte
 stemmen. 
4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in artikel 1, kunnen de volgende
 straffen worden opgelegd: 

- berisping; 
- schorsing; 
- royement; 
- uitsluiting van deelneming aan wedstrijden en/of trainingen, hetzij voor een

   bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden en/of 
   trainingen; 

- ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor
   een in de straf genoemde termijn uit te oefenen. 

- een opgelegde straf kan in het clubblad worden gepubliceerd, zulks onder  
   verantwoordelijkheid van het bestuur.  
     b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan.
 In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden
 medegedeeld. 
5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
 Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
 verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om
 in beroep te gaan. 
6. a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
 statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging
 op onredelijke wijze benadeelt. 
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    b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk
 door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen
 van het besluit in kennis gesteld. 
7. Van een door het bestuur opgelegde straf kan het lid binnen dertig dagen na
 ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan.  
8. In geval van royement blijft het lid gedurende de beroepstermijn en hangende
 het beroep geschorst. 
 

Artikel 7 
Einde lidmaatschap 
 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
    a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; 
    b. door opzegging van het lid; 
    c. door opzegging door de vereniging; 
    d. door royement als bedoeld in artikel 6 lid 6; 
    e. door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB. (10) 
2. Opzegging door de vereniging en royement geschieden door het bestuur. 
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: 
    a. in de gevallen in de statuten genoemd; 
    b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten
 voor het lidmaatschap stellen; 
    c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
 lidmaatschap te laten voortduren; 
    d. wanneer de KNVB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd in welk geval de
 opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging 
van het lidmaatschap van de KNVB op de door de KNVB voorgeschreven wijze bezwaar 
heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de 
beëindiging door de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt. (11) 
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel
 bepaalde. 
    b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: 

1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
  voortduren; 

2. binnen dertig dagen nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
  verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, 
  in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. 

Deze bevoegdheid tot opzegging komt hem niet toe wanneer rechten en
 verplichtingen worden gewijzigd, die nauwkeurig in de statuten zijn
 omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder
 begrepen. 
3. binnen dertig dagen nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting

  van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het 

boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen. Op deze 
termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het 
lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar, 
volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als 
bedoeld in de leden 3 en 4. 
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    b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen
 op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
 opgezegd. 
6. Indien een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk
 worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met
 onmiddellijke ingang op te zeggen. (12) 
 
7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd,
 geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat
 waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke
 verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere
 aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging
 van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de
 betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de
 gestelde termijn in beroep te gaan. 

Artikel 8 
Bestuur 
 
1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de
 algemene ledenvergadering uit de leden in functie worden benoemd. 

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
    b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en
 penningmeester. 
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien
 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende
 voordracht. 
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af
 volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn
 terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op
 het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelthet 

bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – 
hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving – 
middels de verenigingswebsite mededeling aan de leden.(13) 

5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
 vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft
 die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen
 geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te
 wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
 gevolgen daarvan af te wenden. 
6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien
 zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
 vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing
 die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
 door het verloop van die termijn. 
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
    a. door het eindigen van het lidmaatschap; 
    b. door bedanken als bestuurslid. 
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8. Het bestuur kan terzijde worden gestaan door een geestelijke dan wel een
 pastoraal werker die door het bestuur wordt aangezocht. (14) 

 

Artikel 9 
Bestuursbevoegdheid 
 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
 besturen van de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
 bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
 ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan
 de orde komt.  
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of 

ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot 
uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig 
mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open 
plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle 
bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de kascommissie aan te 
wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden 
de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. (15) 

3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de
 taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen. 
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
 zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd,
 met uitzondering van de commissie van beroep die door de algemene
 ledenvergadering wordt benoemd. 
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
 vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
 overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
 medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
 zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt, een en ander een
 bedrag van f 20.000,- EUR 25.000 (16) te boven gaande. 
6. Het bestuur beslist in al die gevallen waarin de statuten en reglementen niet
 voorzien. 
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang bedoeld in artikel 9 lid 5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden 
genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. (17) 

 

Artikel 10 
Vertegenwoordiging 
 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niets anders
 voortvloeit. 
2. a. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
 tezamen met de secretaris  of tezamen met de penningmeester, dan wel bij
 afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid. 
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    b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op
 grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven
 gevallen te vertegenwoordigen. 
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden
 toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders
 voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of
 oorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging kan
 slechts door de vereniging worden ingeroepen. 
    b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid
 tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 9 lid 5 en lid
 6 bedoelde handelingen. 
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
 vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet
 uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan
 van de desbetreffende rechtshandeling is besloten. 
5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door
 een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die
 vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.. 
 

Artikel 11 
Rekening en verantwoording 
 
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
 vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en
 verplichtingen kunnen worden gekend. 
2. a. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na
 afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de
 algemene ledenvergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
 vereniging en over het gevoerde beleid. 

Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
 goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor. 

b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; 
ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave 
van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de 
gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen 
nakomen. 

3. a. De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee
 leden en één plaatsvervangend lid die geen deel uit mogen maken van het
 bestuur. 
    b. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op
 te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. 
    c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en
 brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
 door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
 waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging
 te geven. 
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5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de
 rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle
 handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken. 
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 en 2 zeven jaar lang te
 bewaren. 
  
 

Artikel 12 
Geldmiddelen en contributie 
 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
    a. contributies van de leden; 
    b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; 
    c. subsidies, giften en andere inkomsten. 
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie die door de
 algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. De leden
 kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld. De verschillende categorieën
 kunnen verschillende bedragen betalen. 
3. Degene aan wie het predikaat "erelid" is verleend, is vrijgesteld van het betalen
 van contributie. 
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin
 de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. 
 

Artikel 13 
Besluiten van organen van de vereniging 
 
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene ledenvergadering
 alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de
 algemene ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan
 wie daarbij door de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is
 toegekend. 
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter
 omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
 inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet
 schriftelijk vastgelegd voorstel. 
    b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid
 daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt
 een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of,
 indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
 stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
 de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de
 eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd. 
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is
 nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist
 rechtskracht. 
    b. Is een besluit nietig omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door
 de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan
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 een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die
 ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste
 gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. 
    c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan
 de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de
 wederpartij tot wie het was gericht. 
5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de
 mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: 

1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand 
  komen van het besluit regelen; 

2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid
  6; 

3. wegens strijd met een reglement. 
    b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften
 bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld. 
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na
 het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is
 gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of
 daarvan is verwittigd. 
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan
 door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden
 dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk
 zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt
 toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere
 besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.  
 

Artikel 14 
Algemene vergaderingen 
 
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
 toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene
 ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering). 

Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
 bestuur dit gewenst acht. 
3. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping 
geschiedt door een mededeling in het clubblad op de verenigingswebsite (18) of 
door  middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met 
gelijktijdige vermelding van de agenda. 

4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
 leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de
 stemmen in de algemene ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van
 een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan dertig dagen
 na indiening van het verzoek. 
    b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
 kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
 overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een
 advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel
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 gelezen dag- of weekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
 bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van
 de notulen. 
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: 
    a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 
    b. jaarverslag van het bestuur; 
    c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; 
    d. verslag van de kascommissie; 
    e. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten; 
    f. vaststelling van de contributies; 
    g. vaststelling van de begroting; 
    h. benoeming bestuursleden; 
    i. benoeming kascommissieleden; 
    j. rondvraag. 
 
 

Artikel 15 
Het leiden en notuleren van algemene ledenvergaderingen 
 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
 bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger
 verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als
 voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
 voorziet de vergadering daarin. 
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een 

bestuurslid of door een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. 
Ook wanneer deze digitaal wordt gehouden (19). De notulen worden binnen een 
redelijke termijn na de algemene ledenvergadering in het clubblad op de 
verenigingswebsite (20) gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de 
leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te 
worden vastgesteld. 

 

Artikel 16 
Toegang en algemene besluitvorming algemene ledenvergadering 
 
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering. 
    b. Leden die door of namens de vereniging geschorst zijn, hebben geen toegang tot
 en aldus geen stemrecht in de algemene ledenvergadering. 
    c. Leden die door of namens de vereniging geroyeerd zijn, hebben geen toegang tot
 de algemene ledenvergadering, tenzij zij bij de algemene ledenvergadering
 beroep hebben ingesteld naar aanleiding van het royement, in welk geval zij
 bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen. 
2. Ieder stemgerechtigd lid van achttien jaren en ouder heeft drie stemmen. Ieder
 stemgerechtigd lid dat jonger is dan achttien jaren heeft één stem. 
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd 

ander lid van achttien jaren en ouder. Een stemgerechtigd lid kan slechts voor één 
ander lid als gemachtigde diens stem doen uitbrengen. 
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4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
 bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
 een besluit van de algemene ledenvergadering. 
5. Stemming over zaken of personen geschiedt mondeling of schriftelijk. In ieder
 geval geschiedt stemming over personen schriftelijk zodra een lid in de algemene
 ledenvergadering kenbaar maakt dat hij een schriftelijke stemming wenst. 
6. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders 

bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van 
de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

7. Bij stemming over personen is degene benoemd die de meerderheid van de
 uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid
 heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die
 het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene
 benoemd die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte
 stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen
 staken, beslist het lot. 
8. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend
 zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere
 namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd, of onleesbaar
 zijn. 
 
 

Artikel 17 
Statutenwijziging 
 

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
 ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
 wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot
 een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen, de dag van
 de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen 
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden 
ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt 
gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen 
vóór vergadering in het clubblad op de verenigingswebsite worden (21) 
gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alleleden toegezonden. 

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
 de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
 het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde meerderheid van
de uitgebrachte geldige stemmen. Indien er geen twee/derde meerderheid van de 
stemmen wordt behaald, dient binnen twee weken een nieuwe vergadering te 
worden uitgeschreven, waarbij de meerderheid van stemmen voldoende is voor de 
voorgestelde statutenwijziging.(22) 
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5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad op de 
verengingswebsite.(23) Ieder bestuurslid afzonderlijk is tot het doen verlijden van 
deze akte bevoegd. 

    b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
 gewijzigde statuten in het verenigingsregister neer te leggen. 
6. Wijziging van artikel 3 lid 1 vereist de goedkeuring van de Bisschop van
 Haarlem. (24) 

 

Artikel 18 
Ontbinding en vereffening 
 
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 17 lid
 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing 
    b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
 algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde meerderheid
 van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste
 drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
    c. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of
 vertegenwoordigd is, kan op een volgende tenminste veertien dagen later te
 houden algemene ledenvergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering
 aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van
 twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. 
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
 medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
 ontbinden.  
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als
 vereffenaars. 
    b. De algemene ledenvergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de
 alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming
 van één of meer vereffenaars. 
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo 

bepaald, terwijl de algemene ledenvergadering tevens één of meer bewaarders 
aanwijst. 

5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de (Commissie Sport, Overheden
 en Begeleiding van de) KNVB. (25) 
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
 van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
 de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
 aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden
 toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door aan te
 wijzen bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de
 vereffening. 
 

Artikel 19 
Reglementen 
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1. De algemene ledenvergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of
 andere reglementen vaststellen en wijzigen. 
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
 recht bevat, noch met de statuten. 
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die
 van de KNVB. 

 
Artikel 20 
Slotbepaling  
 
In het bestuur der vereniging hebben thans zitting: 
1. Th.G. Witte 
2. P.C. Kuilman 
3. J.A. Berkhout 
4. M. Foppen 
5. M. van de Leeden - de Vries 
6. C.H. van der Voort 
7. P.H. van Uitert 
8. B.J. van Uitert 
9. J.P. de Nijs 
(26) 
van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de functies van respectievelijk voorzitter, secretaris 
en penningmeester bekleden. 
 
In samenvatting de door het bestuur aan de leden gevraagde beslissing tot 
aanpassing van de statuten van LSVV. 
 

1. Gemeente Langedijk wordt per 01.01.2022 Gemeente Dijk en Waard 
2. Kamer van Koophandel is de huidige benaming 
3. Voorstel van het bestuur om dit lid te verwijderen 
4. Voorstel van het bestuur om dit lid te verwijderen 
5. Dit is een passage uit de model statuten van de KNVB – wij zijn als bestuur van mening dat de 

verenging beslist of iemand lid kan worden. En dat leden van LSVV niet per see lid hoeven te 
zijn van de KNVB. Belangrijk om bijvoorbeeld medewerkers wel lid te laten worden van LSVV 
als een gevoel van betrokkenheid en het verlenen van stemrecht bij ledenvergaderingen. 

6. Zie punt 5 
7. Uiteraard schrijven we voetballende leden wel in bij de KNVB om deel te kunnen nemen aan 

de KNVB competities. 
8. Verwijzing naar de inschrijving bij de KNVB voor spelende leden 
9. Sinds de huidige privacy wetgeving zijn er strikte regels over met namen NAW gegevens van 

leden. Door deze zinsnede op te nemen stellen te voldoen we aan de dan geldende AVG. 
10. Zie punt 5 
11. Zie punt 5 
12. Zie punt 5 
13. De Kooltjesdief bestaat niet meer; we gebruiken de website als medium om dit soort zaken 

te communiceren. 
14. Voorstel van het bestuur om dit lid te verwijderen 
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15. Dit is een punt dat vanuit WBTR regelgeving verplicht moet worden opgenomen. De tekst 
komt uit de modelstatuten van de KNVB en is getoetst door de notaris. 

16. Verhoging van het bedrag van HFL 20.000 naar EUR 25.000 past volgens het bestuur bij het 
mandaat van het bestuur en moet uiteraard worden aangepast naar de juiste valuta. 

17.  Dit is een punt dat vanuit WBTR regelgeving verplicht moet worden opgenomen. De tekst 
komt uit de modelstatuten van de KNVB en is getoetst door de notaris. 

18. De Kooltjesdief bestaat niet meer; we gebruiken de website als medium om dit soort zaken 
te communiceren. 

19. Dit is een advies van de KNVB om op te nemen, voor eventuele toekomstige digitale 
algemene- of bijzondere ledenvergaderingen. 

20. De Kooltjesdief bestaat niet meer; we gebruiken de website als medium om dit soort zaken 
te communiceren. 

21. De Kooltjesdief bestaat niet meer; we gebruiken de website als medium om dit soort zaken 
te communiceren. 

22. Om een mogelijke impasse te voorkomen, waarbij in een tweede vergadering de 
meerderheid van de stemmen voldoende is. Een gebruikelijke gang van zaken bij veel 
verenigingen. 

23. De Kooltjesdief bestaat niet meer; we gebruiken de website als medium om dit soort zaken 
te communiceren. 

24. Voorstel van het bestuur om dit lid te verwijderen 
25. Voorstel van het bestuur om dit lid te verwijderen. Als club besluiten wij deel te nemen aan 

de georganiseerde KNVB competities. Ontbinding en vereffening willen we als vereniging zelf 
afronden indien van toepassing. 

26. Actualisering van bestuursleden 

 
 

 

 

 


