C.O.V.S. GROEP LEIDEN EN OMSTREKEN
opgericht 29 april 1929
Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters
Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63

bijzondere algemene ledenvergadering 2018
Secretariaat:

Boomgaardlaan 20
2351 CR Leiderdorp

Leiderdorp, 26 maart 2019

Geachte collega,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een bijzondere algemene ledenvergadering
die wordt gehouden op dinsdag 16 april 2019 in ons clubhuis aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp.
De vergadering begint om 21.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de COVS groep Leiden e.o.

Ronald Vermeulen
secretaris
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Postadres + Clubgebouw
IBAN
Internet

Boomgaardlaan 20, 2351 CR Leiderdorp
NL84 INGB 0000 1997 83 t.n.v. C.O.V.S. groep Leiden en omstreken
https://www.covsleiden.nl

Ereleden
C. Cozijn
Th. W. van der Klugt †
P.W.M. van der Meer

P.N.A. van der Geer †
A. Ladan †
A. van der Velden †

P.Ch. Kadiks
G.J.P. van der Meer - van Goozen
A. Verhoeff †

Leden van verdienste
W.J.C. Akerboom
K.G. Kadiks †
G. Thomasse

C. van Britsum
K.E. Meeuwenberg †

H. Dijkers
M. Slierings

Voorzitter (2019)
J.Q. de Jong

 voorzitter@covsleiden.nl

 (0252) 374 328

Secretaris (2020)
R.G.A. Vermeulen

 secretaris@covsleiden.nl

 (071) 889 69 11

Penningmeester (2020)
L.W.M. Apperloo

 penningmeester@covsleiden.nl

 (071) 888 47 09

Ondersteuning clubarbitrage, Werving, Behoud & Molestaties (2020)
J. Waleveld
 werving@covsleiden.nl

 (06) 42 95 86 65

Coördinator onderhoud van het clubgebouw (2019)
R.C.H. van der Ploeg
 remco@covsleiden.nl

 (071) 589 98 60

Evenementen (2021)
vacature

 evenementen@covsleiden.nl

Ledenadministratie
P.Ch. Kadiks

 ledenadministratie@covsleiden.nl

 (071) 521 20 02

Beheer accommodatie
P.W.M. van der Meer

 beheer@covsleiden.nl

 (071) 589 52 58

Trainer Alphen aan den Rijn
W. Schreuder

 trainer@covsleiden.nl

 (0172) 444 533

Trainer Leiderdorp
E. van der Perk
R.C.H. van der Ploeg
C.J.J. van der Werf
P.W.M. van der Meer

 trainer@covsleiden.nl
 trainer@covsleiden.nl
 trainer@covsleiden.nl
 trainer@covsleiden.nl

 (071) 531 57 11
 (071) 589 98 60
 (071) 561 26 30
 (071) 589 52 58
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AGENDA
1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Voorstel wijziging verenigingsnaam in “Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken”

4.

Voorstel wijzigen statuten en huishoudelijk reglement

5.

Sluiting
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Toelichting bij de agenda
Punt 3 (Voorstel wijziging verenigingsnaam in “Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken”)
Het bestuur stelt voor de naam van onze vereniging te wijzigen van “C.O.V.S. groep Leiden en omstreken ” in
"Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken".
Punt 4 (Voorstel wijzigen statuten en huishoudelijk reglement)
Het bestuur stelt voor statuten en huishoudelijk reglement te wijzigen.
Reden hiervoor is naamswijziging van agendapunt 3.
Bedragen zijn omgezet van guldens in euro’s. En introductie van email als communicatiemiddel.
Concept statuten op pagina 5 t/m 13
Concept huishoudelijk reglement op pagina 14 t/m 18
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Concept STATUTEN van de "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken"
Lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS)

Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging, gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.Groep Leiden en Omstreken".
De vereniging, draagt de naam: "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken". Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.
De vereniging is aangesloten bij de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS).

Doel en duur
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het scheidsrechterswezen op het gebied van sport
het voetbalspel in de ruimste zin des woords in Leiden en omstreken te bevorderen en te behartigen.
Zij tracht dit doel met name te bereiken door:
a. de kennis van de regels van het voetbalspel te verbreiden bij en te doen onderhouden door haar leden en de beoefenaren en
aanhangers van het voetbalspel;
b. een goede lichamelijke conditie van haar leden natuurlijke personen te bevorderen;
c. de samenwerking en onderlinge kennismaking van haar leden te bevorderen;
d. het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodaties.
Doch andere wettige middelen, welke het bereiken van de doelstelling kunnen bevorderen, zijn tevens toegestaan.
Artikel 3.
De vereniging, oorspronkelijk opgericht op negen en twintig april negentienhonderd negen en twintig is aangegaan voor
onbepaalde tijd.

Leden
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers.
2. Waar in de statuten wordt gesproken van leden, dan zijn daar, met uitzondering van artikel 7, onder begrepen de gewone
leden, ereleden en leden van verdienste.
3. Gewone leden kunnen zijn:
a. scheidsrechters en oud-scheidsrechters van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond, hierna te noemen K.N.V.B.
en/of van een afdeling van de K.N.V.B.;
b. natuurlijke personen, die naar het oordeel van het bestuur op andere wijze dan als scheidsrechter het doel van de
vereniging bevorderen.
4. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt en
daartoe door een algemene vergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur met tenminste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen worden benoemd.
5. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op erkentelijkheid van de
vereniging en daartoe op de wijze als bepaald in sub 4 van dit artikel worden benoemd.
6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.
7. Leden zijn verplicht adres- en emailveranderingen door te geven aan het bestuur van de vereniging.
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Artikel 5.
1. De gewone leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging zijn tevens gewoon lid van de Centrale Organisatie
van Voetbalscheidsrechters (COVS).
2. Een natuurlijk persoon die als scheidsrechter fungeert in de K.N.V.B. (of andere sportbond) of één van de afdelingen kan
slechts gewoon lid, erelid of lid van verdienste zijn van de vereniging.

De begunstigers / donateurs
Artikel 6.
1. Begunstigers / donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te
steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage, welke jaarlijks aangepast kan worden.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of
opgelegd.
3. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Toelating
Artikel 7.
1. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden en begunstigers na aanmelding bij het bestuur, gevolgd door een
schriftelijke of email acceptatie van die aanmelding door het bestuur.
Voor die acceptatie is een besluit van het bestuur vereist, te nemen bij gewone meerderheid van stemmen van alle zittende
bestuursleden.
2. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger door het bestuur, hetgeen onder opgaaf van redenen en met vermelding van dit
artikel schriftelijk aan betrokkene dient te worden medegedeeld, kan de algemene vergadering desgevraagd alsnog tot
toelating besluiten.

Geldmiddelen
Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributie van de leden;
b. donaties;
c. andere inkomsten.
2. Indien gehele of gedeeltelijke ontheffing als bedoeld in artikel 9 lid 3 financiële consequenties heeft voor de COVS, dan is
de vereniging gehouden deze te voldoen.
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Verplichtingen van de leden
Artikel 9.
1. De leden en zij die deel uitmaken van de organen der verenigingen van de COVS moeten zich als zodanig jegens elkaar
gedragen hetgeen door de redelijkheid en de billijkheid wordt gevorderd.
2. Ieder lid is verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of van een
ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de COVS en de besluiten van haar organen na te leven;
c. de belangen van de vereniging, de COVS en het voetbalscheidsrechterswezen in het algemeen niet te schaden;
d. desgevraagd volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verschaffen aan het bestuur en de vereniging, het
hoofdbestuur van de COVS en/of het bestuur van het district waarbij de vereniging is ingedeeld of aan een door één
hunner aangewezen personen;
e. zich te onthouden van het maken van inbreuk op de uitsluitende bevoegdheden van het bestuur van de vereniging en/of
de COVS
3. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een
bijdrage te verlenen.

Einde lidmaatschap
Artikel 10.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Echter kan ook het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer
van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd om door opzegging van zijn lidmaatschap, anders dan conform het in lid 2 van dit artikel bepaalde,
een besluit, waarbij de verplichtingen van de vereniging van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte
uit te sluiten.
5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten en/of besluiten van
organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn
contributie te voldoen.
Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van reden(en) in kennis gesteld.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
6. Ingeval een lid door opzegging of ontzetting geen lid meer is van de COVS, is het bestuur verplicht het lidmaatschap van
het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd.
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De sancties
Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van niet nakomen van de verplichtingen als bedoeld in artikel 9, de volgende straffen
op te leggen:
a. berisping;
b. schorsing;
c. opzegging, zoals geregeld in artikel 10 lid 3;
d. ontzetting, zoals geregeld in artikel 10 lid 5.
2. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van twaalf maanden worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid
geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd door het bestuur.

Algemene vergaderingen
Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering - de jaarvergadering worden gehouden.
3. De agenda van de vergadering bevat onder meer:
a. vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. ingekomen stukken;
c. jaarverslag van de secretaris;
d. jaarverslag van de penningmeester;
e. verslag van de kascommissie;
f. vaststelling van de contributie;
g. vaststelling van de begroting;
h. bestuursbeleid;
i. verkiezing van de bestuursleden;
j. verkiezing leden van de kascommissie;
k. verkiezing leden van andere commissies;
l. rondvraag.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht of indien zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, met een maximum van vijf en twintig, hiertoe,
onder opgave van de te behandelen onderwerpen, een schriftelijk of per email verzoek aan het bestuur doet, hetwelk dan
verplicht is tot het bijeenroepen van deze algemene vergadering binnen een termijn van twee weken en deze binnen zes
weken na ontvangst van het verzoek te doen houden.
Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg is gegeven, dan kunnen de leden die het verzoek hebben gedaan
zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste één, ter plaatse
waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
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Toegang en stemrecht
Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben:
a. gewone leden;
b. ereleden;
c. leden van verdienste;
d. begunstigers/donateurs;
e. leden van het hoofdbestuur van de COVS
f. leden van het districtsbestuur van de COVS waaronder de vereniging ressorteert;
g. hiertoe genodigde leden van het bestuur en commissies van de K.N.V.B. (en andere sportbonden) en zijn afdelingen.
De onder d, e en f .f en g genoemden hebben voor zover zij niet ook gewoon lid, erelid of lid van verdienste van de
vereniging zijn, een adviserende stem.
Uitsluitend de onder a, b en c genoemden zijn stemgerechtigd.
Geen toegang hebben geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzitterschap - Notulen
Artikel 14.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, 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 zelve.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering wordt door de secretaris of door een ander, door het bestuur aangewezen
persoon, notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene
vergadering te worden vastgesteld.

Besluitvorming algemene vergaderingen
Artikel 15.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk of
per email vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt
een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 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. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met
volstrekte meerderheid van de stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of
ingeval van een bindende voordracht, en tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte
meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie de voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beiden gekozen is.
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6. Alle stemmingen, behalve over personen, geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of een/vierde der aanwezige stemgerechtigde leden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt
bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige beslissingen worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 16.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of per email aan
de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 lid 6 of per convocatie in het cluborgaan, dan wel
via het officieel orgaan van de COVS
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen - agenda - vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 23.

Bestuur
Artikel 17.
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen (zo mogelijk oneven) aantal, maar tenminste vijf
meerderjarige personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Ze worden door de algemene
vergadering in functie benoemd.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende kandidaatstellingen, behoudens het bepaalde in lid 3
van dit artikel. Kandidaatstelling kan geschieden door het bestuur of door tenminste 5 leden.
Kandidaatstellingen door het bestuur worden bij de oproeping voor de algemene vergadering medegedeeld.
Kandidaatstellingen door de leden moeten uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering per aangetekend schrijven
bij de secretaris zijn ingediend.
De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door het
vereiste aantal stemgerechtigde leden, hetgeen uit handtekeningen en de namen in blokletters, zal moeten blijken.
3. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Zijn geen kandidaten gesteld of beslist de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de kandidaatstelling
het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan één bindende kandidaatstelling is, geschiedt de benoeming uit die kandidaatstellingen.
6. In zijn eerste nieuwe bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk
bestuurslid, niet behorend tot het dagelijks bestuur, diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij via het
officieel orgaan van de COVS, hetzij middels een schriftelijke of email kennisgeving, mededeling aan alle leden.
7. Iedere bestuurder 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 hoofdelijk
aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen
van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
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Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 18.
1. De algemene vergadering kan te allen tijde 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 geldig uitgebrachte stemmen. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van die
termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door te bedanken.

Besluitvorming van het bestuur
Artikel 19.
1. Het bestuur kan besluiten voor elk van de leden van het dagelijks bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aan te wijzen.
2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk of per email vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien een bestuurslid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij een bestuurslid anders wenst.
5. Staken de stemmen over een voorstel, dan beslist de meerderheid van het dagelijks bestuur.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen
gemaakt die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dient te worden vastgesteld.
7. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur
worden gegeven.

Bestuurstaakvertegenwoordiging
Artikel 20.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaald onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door
commissies die zowel door het bestuur als door de algemene vergadering kunnen worden uitgeoefend.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden, bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, waarvan het bedrag of de waarde een in het Huishoudelijk
Reglement vast te stellen bedrag of waarde te boven gaat.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee leden van het dagelijks bestuur.
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Rekening en verantwoording
Artikel 21.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
Artikel 22.
1.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat
van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid. Bij gebreke
daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie bestaande uit twee drie leden en één twee
plaatsvervangend leden lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
4. 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. De commissieleden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
Het plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden
benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft
gehad..
5. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
6. Het bestuur kan een kascommissielid in deze functie schorsen op grond van handelingen welke het lid verricht in strijd
met de statuten en/of het huishoudelijk reglement. Binnen drie maanden na het uitspreken van de schorsing beslist de
algemene vergadering omtrent het ontslag als lid van genoemde kascommissie.
7. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van
onderzoek zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
8. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de
benoeming van een andere commissie.
9. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot
décharge.
10. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar lang te bewaren.

Statutenwijziging
Artikel 23.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene
ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld,
alsmede de plaats waar het afschrift van het voorstel ter inzage ligt.
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 het 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 tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van de voorgestelde wijziging aan alle leden
schriftelijk of per email toegezonden en/of gepubliceerd in het cluborgaan dan wel in het officieel orgaan van de COVS.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin
tenminste twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig
dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige stemgerechtigden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van
de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
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Ontbinding en vereffening
Artikel 24.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in leden 1, 2 en 3 van
het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een zodanig besluit moet worden
genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening komt ten goede aan een door de algemene vergadering te bepalen bestemming te algemene
nutte.
4. 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, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in
liquidatie".

Huishoudelijk Reglement
Artikel 25.
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
statuten.
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Concept HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken"
Lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS)

Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging, opgericht op 29 april 1929, draagt de naam: "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken". Zij heeft haar
zetel in de gemeente Leiden.
De vereniging is aangesloten bij de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS).

Organisatie
Artikel 2.
De grenzen van het gebied van de vereniging zijn vastgesteld en kunnen worden gewijzigd door het hoofdbestuur van de
COVS na overleg met het bestuur van het district waarbij de vereniging is ingedeeld.

Geldmiddelen
Artikel 3.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties en andere inkomsten. Het bestuur bepaalt de wijze en het
tijdstip waarop de contributies en donaties geïnd zullen worden.
Ieder jaar zullen op de jaarlijkse algemene vergadering de verplichtingen van de leden worden vastgesteld.
Artikel 4.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap is de contributie verschuldigd tot en met het einde van het verenigingsjaar, waarin de
beëindiging plaatsvindt.
Artikel 5.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie-betaling.
Artikel 6.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen bepalen, dat een gewoon lid of een lid van verdienste een lagere of geen contributie
bijdraagt.
Artikel 7.
Begunstigers betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum-bedrag wordt vastgesteld door het bestuur.
Artikel 8.
In geval van wanbetaling kan een lid door het bestuur worden ontzet. Leden welke 12 maanden of meer contributie achterstand
hebben, zullen door het bestuur worden ontzet.
Slechts in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
Een lid dat door het bestuur is ontzet, is bevoegd binnen een maand na ontvangst van kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene vergadering.
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Vergaderingen
Artikel 9.
4. Tenminste éénmaal per jaar wordt op een door het bestuur vast te stellen tijdstip en plaats een algemene vergadering
worden gehouden.
De oproeping hiertoe geschiedt schriftelijk of per email aan de adressen van de leden of door middel van een convocatie in
het cluborgaan dan wel via het officiële orgaan van de COVS
De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen - agenda - vermeld.
5. Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie.
6. Ieder stemgerechtigd lid kan voorstellen aan een agenda van de algemene jaarvergadering toevoegen, mits deze vóór een
door het bestuur aan te geven tijdstip bij het secretariaat zijn ingediend en door tenminste vijf stemgerechtigde leden
schriftelijk of per email zijn ondersteund.
Artikel 10.
8. Bestuursvergaderingen worden belegd:
e. zo dikwijls als de voorzitter wenst;
f. zo dikwijls als drie bestuursleden dit wensen.
9. Bestuursvergaderingen worden gehouden binnen veertien dagen nadat een daartoe strekkend verzoek
- onder opgave van de te behandelen onderwerpen - is binnengekomen bij de secretaris, die zorg draagt voor het
bijeenroepen van de vergadering.

Bestuur
Artikel 11.
Het bestuur bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal maar tenminste vijf meerderjarige gewone leden, leden van verdienste
en/of ereleden van de vereniging, te weten:
voorzitter, secretaris, penningmeester en twee of meer leden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, hetwelk de vereniging zowel in als buiten
rechten vertegenwoordigt.
Artikel 12.
5. De leden van het bestuur worden door de jaarlijkse algemene vergadering benoemd - de leden van het dagelijks bestuur in
functie - bij acclamatie, bij enkele kandidaatstelling of door schriftelijke stemming met gesloten briefjes. In het laatste
geval met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Elk bestuurslid treedt terstond in functie.
6. Bij tussentijdse vacatures in het bestuur kan door het bestuur een plaatsvervanger worden aangewezen tot de eerstvolgende
algemene vergadering, die dan in de vacature moet voorzien. Het dan gekozen bestuurslid is aftredend op de dag waarop
volgens het rooster zijn voorganger had moeten aftreden.
7. De leden van het dagelijks bestuur treden volgens rooster af en wel in de oneven jaren voor de voorzitter en een helft van
de overige bestuursleden, in de even jaren de secretaris, de penningmeester en de in het voorgaande jaar niet afgetreden
verplichte overige bestuursleden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij elke vacature kunnen zowel leden
als het bestuur een kandidaat stellen.
8. Uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering moeten de kandidaatstellingen schriftelijk of per email bij de secretaris
zijn ingediend. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste vijf
stemgerechtigde leden, hetgeen uit handtekeningen, vergezeld door de namen in blokletters, zal moeten blijken.
9. Het bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter
diens taak waarneemt. Het bestuur kiest tevens, voor zover nodig en mogelijk, uit zijn midden een plaatsvervangend
secretaris en een plaatsvervangend penningmeester, die respectievelijk de secretaris en de penningmeester in hun
werkzaamheden bijstaan.
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Artikel 13.
Het bestuur is belast met de leiding van de zaken in de vereniging. Het bestuur is belast met de handhaving van de statuten en
het huishoudelijk reglement en beslist in alle gevallen waarin deze niet voorzien.
Artikel 14.
De verplichtingen van de leden van het bestuur afzonderlijk zijn:
3. Van de voorzitter:
a. hij leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen van de vereniging en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens
het recht van genoemde vergaderingen om daarin wijziging te brengen; hij heeft het recht de discussies te sluiten, indien
hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht tenzij tenminste twee/derde gedeelte van de aanwezige
stemgerechtigde leden zich daartegen verzet;
b. hij zorgt voor naleving van de statuten en reglementen en voor het uitvoeren van alle besluiten genomen door bestuur en
algemene vergadering van zowel de vergadering van de COVS en COVS district West II;
c. hij oefent toezicht uit op het volvoeren van de taak van de overige bestuursleden;
d. hij is de officiële woordvoerder van het bestuur bij alle officiële vertegenwoordigingen van de vereniging, tenzij hij
deze taak aan een ander heeft opgedragen;
e. Hij is gerechtigd vergaderingen van ingestelde commissies bij te wonen en heeft daar een adviserende stem;
f. Hij ondertekent de notulen, jaarverslagen, begrotingen en andere stukken waarvoor naar het oordeel van het bestuur zijn
handtekening is vereist.
4. Van de secretaris:
a. hij voert alle correspondentie uit naam en in overleg met het bestuur en hij houdt afschrift van alle uitgaande stukken;
b. hij brengt op de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging het door het bestuur goedgekeurde verslag over het
afgelopen verenigingsjaar uit;
c. hij houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen;
d. hij draagt zorg dat de bestuursbesluiten, voor zover het bestuur dit noodzakelijk acht, ter kennis van de leden worden
gebracht;
e. hij draagt zorg voor de notulering van bestuurs- en algemene vergaderingen tenzij het bestuur daarvoor een andere
persoon heeft aangewezen;
f. hij bewaart de ingekomen stukken;
g. hij bewaart het archief, voor zover dit zijn werkzaamheden betreft.
5. Van de penningmeester:
a. hij zorgt voor de invordering van de contributies, donaties en andere inkomsten tegen afgifte van kwitanties en stort alle
gelden op bank- en/of girorekening van de vereniging of belegt deze op een manier door het bestuur te bepalen,
behoudens een kasgeld van circa € 200 ƒ 500,--;
b. hij voldoet alle onkosten, welke een gevolg zijn van de uitvoering van besluiten genomen op bestuurs- en algemene
vergaderingen of die door toepassing van het huishoudelijk reglement nodig zijn;
c. hij houdt nauwkeurig aantekening van alle inkomsten en uitgaven en zorgt dat voor iedere uitgave een getekend
bewijsstuk aanwezig is;
d. hij is verplicht aan ieder lid van het dagelijks bestuur en aan de kascommissie, op verzoek, alle boeken en bescheiden
ter inzage te geven en het aanwezige kasgeld te tonen;
e. hij behoeft machtiging van het dagelijks bestuur voor iedere uitgave van meer dan € 1.000,-- ƒ 1.000,-- behoudens de
afdrachten aan de COVS Nederland;
f. hij hoeft de machtiging van de algemene vergadering voor uitgaven boven € 10.000,-- ƒ 10.000,-- ;
g. hij brengt in de jaarlijkse algemene vergadering namens het bestuur verslag uit van de financiën van het afgelopen jaar,
waaronder een overzicht van de eigendommen en andere activa van de vereniging; hij legt daarbij een staat over van
baten en lasten, ontvangsten en uitgaven, benevens een begroting voor het komend verenigingsjaar;
h. hij bewaart het archief, voor zover dit zijn werkzaamheden betreft.
6. Van de plaatsvervangend voorzitter:
hij treedt bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter onmiddellijk in al diens rechten en verplichtingen.
7. Van de plaatsvervangend secretaris:
hij staat voor zover nodig de secretaris bij in als diens werkzaamheden.
8. Van de plaatsvervangend penningmeester:
hij staat voor zover nodig de penningmeester bij in als diens werkzaamheden.
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Artikel 15.
Een bestuurslid die zijn functie niet naar behoren vervult of op andere wijze de belangen van de vereniging schaadt, kan door
het bestuur onmiddellijk in zijn functie worden geschorst tot de eerstvolgende algemene vergadering. De eerstvolgende
vergadering beslist over het voorstel van het bestuur tot schorsing of ontheft het bestuurslid van zijn functie, met benoeming
van een nieuw bestuurslid.
De aanneming van het desbetreffende voorstel vereist twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen.

Stemmingen
Artikel 16.
Benoemingen van personen hebben plaats bij acclamatie, bij enkele kandidaatstelling of door schriftelijke stemming met
gesloten briefjes. Besluiten worden genomen bij acclamatie of door hoofdelijke stemming.
Artikel 17.
Schriftelijke stemming heeft plaats ten overstaan van een commissie van stemopneming, gevormd door drie door de voorzitter
uit de aanwezige leden aan te wijzen personen, die geen deel uitmaken van het bestuur.
Artikel 18.
Van onwaarde zijn, ter beoordeling van de commissie van stemopneming:
a. blanco stembriefjes;
b. stembriefjes, welke van een persoon niet duidelijk aanduiden;
c. stembriefjes, waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen;
d. stembriefjes, waarop toevoegingen voorkomen;
e. ondertekende stembriefjes.
Artikel 19.
Stemmen, uitgebracht door middel van stembriefjes welke van onwaarde zijn, worden beschouwd als niet geldig te zijn
uitgebracht.
Artikel 20.
Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tenzij een
andere meerderheid is voorgeschreven.
Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.
Artikel 21.
Wanneer een gekozene voor een benoeming bedankt, heeft een nieuwe stemming plaats, waarvoor opnieuw kandidaten kunnen
worden gesteld.
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Commissies
Artikel 22.
Commissies kunnen worden benoemd teneinde het bestuur in bepaalde onderdelen van het werk behulpzaam te zijn.
Artikel 23.
5. De commissies worden onderscheiden in permanente en niet permanente.
Permanente commissie is s zijn:
a. kascommissie
b. clubavondcommissie
6. De leden der permanente commissies worden benoemd door de jaarlijkse algemene vergadering voor de tijd van één jaar,
doch zijn terstond herkiesbaar tenzij in het reglement uitdrukkelijk anders is bepaald.
De leden van niet permanente commissies kunnen zowel door het bestuur als door de algemene vergadering worden
benoemd.
Artikel 24.
5. De kascommissie bestaat uit twee drie meerderjarige leden en ten hoogste één twee meerderjarige plaatsvervangende lid
leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts
éénmaal herkiesbaar. Zijn alle leden tegelijkertijd benoemd, dan beslist het lot wie herkiesbaar zijn.
6. De commissie vergadert tenminste éénmaal per jaar.
7. De commissie is belast met de controle der boeken en geldmiddelen- en waarden van de vereniging.
Bij akkoordbevinding worden de boeken door de aanwezige commissieleden ondertekend. De commissie brengt uiterlijk
acht dagen na controle verslag aan het bestuur uit.
8. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet binnen veertien dagen na dit aftreden controle door de commissie
plaatsvinden. Op de jaarlijkse algemene vergadering doet de commissie verslag van haar bevindingen over het afgelopen
verenigingsjaar.
Artikel 25.
Niet permanente commissies zijn ontbonden zodra hun taak is volbracht en hun verslag aan het bestuur of de algemene
vergadering is uitgebracht. Een permanente commissie is ontbonden zodra een nieuwe commissie in haar plaats is benoemd.
Een commissie kan overigens te allen tijde worden ontbonden door een lichaam dat haar heeft benoemd.
Artikel 26.
Het in dit huishoudelijk reglement omtrent bestuursvergaderingen bepaalde, is ook op de commissievergaderingen van
toepassing

Slotbepalingen
Artikel 27.
1. Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen geschieden door een algemene vergadering met een meerderheid van
tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een wijziging treedt onmiddellijk na aanneming in werking.
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