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 In Memoriam Wick Aitton

Na een kort, heftig ziekbed ontvingen wij het droevige bericht dat Wick Aitton dinsdagochtend 10 november op 18 jarige leeftijd is 
overleden. Na een operatie in september aan een  hersentumor  zijn het uiteindelijk zijn longen geweest, die hem fataal zijn geworden.

Wick Aitton was een kerel van 'een ruwe bolster, blanke pit'! Hij was een grappenmaker en hield van stappen en feestvieren met vrien-
den en vriendinnen. Vrienden waren erg  belangrijk voor hem net als zijn team en de hockeyclub. Vaak was hij het hele weekend op de 
Kromhouters te vinden. Liefst  met een biertje in zijn hand, zonnebril op en dan  liggend op één van de banken op het balkon, kijken 
naar wat er zich op veld 1 afspeelde. Op clubfeestjes was hij een graag geziene 'gast' , soms gehuld in een bananenpak.

Wick was  sinds augustus 2003 lid van onze club en gestart in de F-jes. Met een aantal van de jongetjes van toen speelde hij ook nog 
steeds in JA1, zijn huidige team. En dit seizoen  ook weer samen met zijn broertje Brent. In het veld was Wick enorm fanatiek en een 
veel scorende  spits. Regelmatig had hij het aan de stok met scheidsrechters, die spelsituaties bij voorbaat verkeerd leken in te schat-
ten. Iets dat hij niet naliet te melden binnen zijn team (en aan man of vrouw) .

Begin oktober kreeg Wick bezoek van het Nederlands hockeyelftal in het kader 'Sport Helpt’ tijdens het 150 jarig bestaan van het 
Emma Kinderziekenhuis. International Sander de Wijn vertelt op Hockey.nl (7 oktober) over zijn ontmoeting met Wick. 'Hij is een groot 
hockeyfan en ik zag hoeveel ons bezoek voor hem en zijn ouders betekende.”

En zo zullen wij ons Wick altijd herinneren: een spontane vent en een enthousiast en fanatiek hockeyer. We zullen hem missen!

Wij wensen zijn ouders, zus Liesa en broertje Brent, overige familie, goede vrienden en vriendinnen heel veel sterkte met het dragen 
van dit grote verlies.

Marilyn Bruggeman
Voorzitter THCC De Kromhouters

Wick wordt maandag 16 november in besloten kring begraven. Daarna is er in de Stadsfoyer van de 
Agnietenhof in Tiel tussen 14.00 en 16.00 uur de mogelijkheid om met Wicks familie op informele wijze 
het glas te heffen op het leven van Wick.



Agenda 

ALV
Graag nodigen wij je uit voor 
het bijwonen van de 
Algemene Leden Vergadering:

Maandag 30 november 2015
19.00 uur inloop
19.30 uur start

Clubhuis THCC de Kromhouters

Maandag 16 november vindt het definitieve afscheid van Wick Aitton plaats. Uit 
respect verplaatsen wij de op dezelfde dag geplande ALV naar maandag 30 november. 
Wij vertrouwen op uw begrip in deze.

Agenda ALV 30 november 2015
1. Opening
2. Ter goedkeuring: Notulen ALV 02 november 2015
3. Mededelingen van en ingekomen stukken bij het bestuur
4. Ter informatie: verslag Stichting Kunstgrasvelden Rauwenhof
5. Ter besluitvorming: wijziging statuten en huishoudelijk reglement
6. Ter informatie: definitief financieel jaarverslagseizoen 2014-2015
7. Ter informatie: begroting seizoen 2015-2016
8. Rondvraag
9. Sluiting



Notulen
notulen alv 22 juni
1.   Opening
 Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de ALV van maandag 2 november 2015. In het 
bijzonder  Harm van Beusichem en Cees Metselaar als erelid en Joop Jaspers als erelid en lid 
van verdienste.
 seizoen 2014-2015 is een zeer memorabel seizoen. We hebben geïnvesteerd in 
hockey en dat is merkbaar. We mogen trots zijn op de positieve ontwikkeling die alle 
jeugdleden hebben doorgemaakt. Daarnaast is een aantal mooie dingen om op terug 
te kijken:
 nieuwe hoofdsponsor ABN AMRO
 Keepersschool de Pi-Academie: Keepen is hot! 
 Bewegen met Plezier; vanuit een samenwerking van de gemeente Tiel met ons 
Kromhouters om voor 55 plussers sport te faciliteren
 De aanleg van veld 3
 een prachtig wit geschilderd clubhuis door toenmalig Heren 3
 een mooi zaalhockeyseizoen met vele kampioenen
 maar liefst 4 van de 6 seniorteams kampioen
 de nieuwe Kromhouters Wall of Fame
 Betref de agenda wordt ernaar gestreefd om de vergadering in 3  uur af te ronden.
 Bij vragen of reacties graag je naam te noemen voor de juiste verwerking in de notulen van 
deze vergadering.
Vergadering wordt geopend.

2.   Ter goedkeuring: Notulen ALV 22 juni 2015 
Notulen zijn gepubliceerd in de Hoenderik. Bij deze zijn de notulen vastgesteld.

3.   Mededelingen van en ingekomen stukken bij het bestuur 
 Afmeldingen zijn ontvangen van Klaas Versteeg, Marie Louise Kodde, Maaike Daatselaar, 
Ingrid Stavenuiter, Rens Appels, Marjolein vd Helden en Haik van Hesteren. 
 We hebben een brief van Cees Metselaar ontvangen over de wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement. Secretaris bedankt Cees hartelijk voor het meedenken. Zijn punten 
worden meegenomen in punt 8 van de vergadering. 

4.   Ter informatie: Algemeen jaarverslag bestuur en commissies. 
Deze is gepubliceerd in de ALV Hoenderik. Cees Metselaar geeft aan dat de startdatum van het 
seizoen onjuist is weergegeven. Daarnaast is het opmerkelijk dat het ledenaantal op 1 september 
2014 weergegeven wordt. De peildatum ligt immers op 1 oktober. 



Notulen
5.   Ter informatie: verslag Stichting Tweede Kunstgrasveld
Voorzitter meldt dat Klaas Versteegh zou informeren, maar dat hij helaas op het laatste moment 
toch verhinderd is. Voorzitter stelt voor om dit punt mee te nemen op de ALV in april.

6.   Financiën:
a. Behandeling Jaarverslag en jaarrekening 2014/2015 
De jaarrekening is ter inzage uitgedeeld. 
Het jaarverslag is gepubliceerd in de ALV Hoenderik.  
 Betreft het jaarverslag, alles bij elkaar genomen kan worden teruggekeken op een 
memorabel seizoen, zoals ook aangegeven tijdens de opening. Daarnaast is het een 
jaar met een goed verlopen competitie en wederom veel  sportieve en gezellige 
activiteiten. 
 Voor jaarrekening: Vicevoorzitter neemt waar zolang er nog geen penningmeester is. 
Zie sheets. 
Opgemerkt wordt dat de post overige wel heel hoog is. Vicevoorzitter geeft aan dat 
op pagina 5 van de jaarrekening deze post gespecificeerd is. 
Verder wordt opgemerkt dat de afschrijvingen op de winst/verlies rekening en de 
balans verschilt. 

b. Verslag Kascommissie 
- zie verslag

c. Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur 
Goedkeuring wordt gegeven voor het Jaarverslag en de Jaarrekening, waarmee decharge is 
verleend voor het bestuur.

d. Ter informatie begroting 
Op 22 juni 2015 is er een ingelaste ALV geweest waarin uitgebreid de aangepaste begroting voor 
dit seizoen is besproken en is vastgesteld. 
De begroting voor seizoen 2016-2017 staat op de agenda van de 2e ALV van dit lopende seizoen 
ivm de syclus die we volgen. Deze staat ingepland op 11 april 2016.

e. Contributie en entreegeld
Op 23 maart van dit jaar is goedkeuring gegeven voor een contributieverhoging van €15.000,-. 
Op 22 juni is het voorstel voor de verdeling besproken en vastgesteld. 
Voorzitter stelt de verhoging en de verdeling officieel vast. 
Contributie wordt voortaan agendapunt op de 2e alv van het seizoen, dit zal gewijzigd worden in 
de statuten. 

f. Benoeming kascommissie voor dit seizoen 
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Jan van Loon zit aan het eind van zijn termijn, (2e jaar) en het is daarmee tijd voor hem
 om af te treden. Jan is helaas nog niet aanwezig, maar voorzitter bedankt Jan voor tijd en 
 inzet. Csaba Raatz blijft nog een jaar  aan. Voor Jan is een opvolger gevonden in Folkert Beenen.

7.  Besluit tot vervanging veld 1: Zandveld of Waterveld?
Zie sheets 

Patrick Bernardus geeft aan dat hij een vervelende ervaring heeft met de sponsorcommissie. Hij was 
voornemens te gaan sponsoren, maar door zijn ervaring niet meer. Vicevoorzitter geeft aan dat het 
goed is dat hij gekomen is naar de ALV en dit signaal afgeeft. We zullen dit zeker meenemen. 
Gevraagd wordt of een Technisch Manager echt noodzakelijk is voor onze –kleinere- vereniging. TC 
voorzitter antwoord dat we deze lijn ingezet zijn naar aanleiding van de behoefte voor goede 
trainingen voor de breedte. We zijn hiermee gestart en op de vorige ALV hebben we al aangegeven 
dat we dit komend jaar zullen evalueren of we hiermee door gaan of niet. Of de kosten in verhouding 
staat tot wat het oplevert. 

Opgemerkt wordt dat de communicatie vanuit de Technisch Manager slecht is. Het is zeer lastig om 
contact te krijgen met de Technisch Manager. In het bijzonder is het opmerkelijk dat de Technisch 
Manager de contracten van de clubtrainers nog niet in orde gemaakt heeft. Zij kunnen hun uren nu 
niet declareren. 

Leander van Wissen merkt daarbij op dat er beloften gemaakt zijn in het bijzonder door de Technisch 
Manager die niet waargemaakt worden. Zij zouden een goede coach en trainer etc krijgen. Zij zouden 
een opleidingsteam worden. 

Gevraagd wordt hoe het nu zit met de Heinekenbonus. Vicevoorzitter geeft aan dat deze vooral was 
gekoppeld aan de toernooien. Nu deze wegvallen zal met Heineken overlegd moeten worden. 
Mogelijk dat er goedkoper ingekocht kan worden. 

Gevraagd wordt of er in de winter geen problemen zullen ontstaan op het moment dat er twee 
watervelden zijn en er niet gesproeid kan worden. Aangegeven wordt dat de velden ook zonder 
water bespeelbaar zijn. 

Pieter Galjé merkt op dat hij te veel risico’s ziet. Hij noemt drie punten:
1) Gebrek aan routine, TC kosten zijn enorm hoog, Sponsorcommissie is pas net op de rit. Eerst 
zal gekeken moeten worden hoe dit allemaal gaat lopen. Het heeft wat tijd nodig. 
2) Er is veel geïnvesteerd in techniek, de kosten gaan voor de baten uit. 
3) Opgemerkt wordt dat als het allemaal niet lukt, de contributie verhoogd moet worden. Dit 
geeft hem een naar gevoel. De financiële huishouding moet op orde zijn. Zeker nu er net 
extra betaald is voor nieuwe shirts. Zijn voorstel is om het veld pas in 2017 aan te leggen. 
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Pieter Boer vraag hoe het zit met het geld van de gemeente, of hier een tijdslimiet aan zit. 
Vicevoorzitter geeft aan dat de begroting nog goedgekeurd moest worden bij de gemeente. Hij heeft 
nog geen officiële bevestiging, maar hij gaat er vanuit dat de 400.000 in de begroting van de 
gemeente is opgenomen. Dit geld nu afhouden brengt risico’s met zich mee. Veel verenigingen willen 
kunstgras en tegelijkertijd lopen de gelden terug. 

Erik Oudelaar noemt als risico nog de Btw op de bar. Hij vraagt zich af wat het extra kost op het 
moment dat we BTW moeten afdragen. Aangegeven wordt dat dit gaat om €6.000/8.000.

- Er wordt een korte pauze gehouden waarin het bestuur zich beraad over het in stemming te 
brengen voorstel – 

Het voorstel vanuit het bestuur is om de aanleg van het veld uit te stellen naar september 2016. Dit 
is nog wel binnen het begrotingjaar van de gemeente. Het geeft ons echter tijd om op de volgende 
ALV nogmaals de peilstok in de financiën te steken en te kijken hoe we ervoor staan. Eventueel zou 
de kascommissie nog een extra check kunnen doen. Op de volgende ALV beslissen we dan definitief. 
Opgemerkt wordt dat in de aanbesteding zowel een waterveld als zandveld opgenomen kan worden, 
zo gaat er geen tijd verloren. 

Tien stemmen zijn voor het voorstel zoals geformuleerd op de sheets. Dertien stemmen zijn voor het 
nieuw geformuleerde voorstel. 

8.  Voorstel tot wijziging statuten en huishoudelijk reglement (concept in Hoenderik)
Zie sheets

9.   Samenstelling bestuur
a. Ter informatie: nieuwe organogram 
Zie sheets

b. Aftredende bestuursleden
Voorzitter: “Als bestuur zijn we 3 jaar geleden samen de uitdaging aangegaan. Na roerige 
tijden was het van groot belang meer rust en structuur te krijgen. Wat belangrijk is is dat we 
zowel in goede als in slechte tijden altijd samen de schouders eronder gezet”.
 Aftredend, niet herkiesbaar: Annemiek Jaspers (TC)
Voorzitter: “Vanuit de commissie van advies ben je onder andere samen met André het 
bestuur ingestapt. Je hebt daarbij, in eerste instantie samen met Luuk Nijenhuis, niet de 
makkelijkste maar misschien wel de meest uitdagende portefeuille op je genomen: 
handen vol, veel werk, en met regelmaat grote issues om op te lossen. Een grote 
uitdaging om orde op zaken te stellen in de toenmalige situatie. We wilden 
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professionaliseren, waardoor tussendoor ook het eerste deel van een nieuw tc beleid 
moest worden doorgevoerd. Wat een lastige klus is gebleken en wat er met het vertrek 
van Luuk niet makkelijker op werd. Hier en daar hebben we dingen samen opgepakt: 
Veel overleg gehad hoe een en ander aan te pakken, en op te lossen. Dat was soms erg 
pittig! En kostte jou en mij ook wat grijze haren. Maar het was ook leerzaam.
Annemiek, je hebt een enorm groot Kromhouters-clubhart en ik ben je enorm dankbaar 
voor je kennis, je input en de bergen werk die je hebt verzet. “
Annemiek wil nog even rechtzetten dat ook het team van haar dochter vorig jaar 
kampioen geworden is. Zij is dit vergeten te vermelden in het jaarverslag en heeft haar 
dochter beloofd dit recht te zetten. 

 Aftredend, niet herkiesbaar: Mieke Beutener (sponsoring) Voorzitter: “Sponsors zijn heel 
belangrijk voor onze vereniging en jij weet als geen ander ander hoe je ze kunt binden en 
vasthouden. Daar heb ik enorm veel waardering voor. We
hebben vaak dingen gezamenlijk opgepakt, dat vond ik erg leuk. Het is mooi om te zien 
met hoeveel enthousiasme je alles altijd doet. Soms is dat enthousiasme zodanig groot, 
dat het je ook ontzettend uitput. Maar, hoe fijn, daar waar je er drie jaar geleden nog 
alleen voor stond heb je dankzij dat enthousiasme nu een grote commissie om je heen 
staan. Hoe geweldig is dat! 
Drie jaar terug was jij het met de eerste onderzoekingen naar welk en wat voor soort 
nieuwe veld er moest komen. Het afgelopen jaar ben je enorm druk geweest met het 
nieuwe tenue wat vanwege sponsoring ook op jouw pad kwam, en ook met de nieuwe 
sponsorpakketten.  Wat nu in een mooi en goed vat is gegoten!
Mieke, dank je wel voor je enorme enthousiasme en inzet voor onze vereniging, het was 
fijn om je er bij te hebben in het bestuur. Gelukkig blijven we nog samenwerken, 
aangezien je wel commissievoorzitter blijft.”

 Aftredend, niet herkiesbaar: André van den Broek (vice voorzitter)/Voorstel voor lid van verdienste
Voorzitter: “Ook André heeft vanuit de commissie van advies het bestuur opgepakt. Het 
eerste officiële beleidsplan (2011-2016) is in de commissie mede door André geschreven . De 
afgelopen drie jaar heeft hij zich meer dan bewezen als bestuurder van THCC de 
Kromhouters. André heeft een duidelijke structuur gebracht in de organisatie van onze 
vereniging en op het gebied van financiën heeft hij, mede vanwege alle berekeningen die hij 
heeft gemaakt voor veld 3, de financiële vooruitzichten voor onze club in kaart gebracht. 
Daarnaast heeft hij dankzij zijn jarenlange zakelijke ervaring met gemeente en politiek zich 
voor De Kromhouters binnen de gemeente Tiel op goede wijze hard kunnen maken voor de 
aanleg van veld 3, waardoor veld 3 uiteindelijk ook echt is gerealiseerd. Ook nu weet hij de 
juiste politieke wegen te bewandelen met betrekking tot veld 1.



Notulen

70
Jaar

TH
CC

DE  K
ROMHOUTER

S

14
E  L

USTR
UM

19 4 6    2 016

Dit alles in overweging te hebben meegenomen hebben wij als bestuur gemeend André van 
den Broek voor te dragen als Lid van Verdienste van de vereniging.”
Per acclamatie wordt instemming verleend door de ALV.

c. Voordracht vanuit het bestuur 
Bestuursleden vinden is enorme zoektocht. Maar het is gelukt om drie enthousiaste en 
zeer capabele personen te vinden. De volgende nieuwe leden voor het bestuur worden 
voorgedragen en per acclamatie goedgekeurd door de ALV:
 José Aalders als penningmeester (nieuwe termijn t/m najaar 2018)
 Bas van de Ven als Bestuurslid Technische Zaken (nieuwe termijn t/m najaar 2018)
 Cees Quak als bestuurslid Accommodatie (termijn t/m najaar 2017)
Binnen het bestuur zal de functie vice voorzitter worden toegekend aan één van de 
overige bestuursleden.

d. Openstaande vacatures 
Zie sheets

10.   Thema seizoen 2014-2015 en doelen van het bestuur
 Vanuit het thema van afgelopen seizoen iSamen uit, Samen thuis gaan we naar Samen 
Dragen, Samen vieren (sheet motto)

Het blijft van belang om gezamenlijk de schouders eronder te zetten als we met de club 
vooruit willen (vandaar Samen Dragen). We waarderen de inzet van alle vrijwilligers enorm, 
en kunnen met deze inzet, als we die nog meer en beter op elkaar afstemmen, een veel 
grotere de spin off creëren waardoor ook de saamhorigheid en plezier zal toenemen. 
Uiteindelijk is ons doel dat Kromhouters dé hockeyvereniging is waar je je thuis voelt en je 
het beste uit jezelf en je team kunt halen. (sheet kernboodschap)
Daarnaast hebben we dit seizoen een feestje te vieren! En ook dat doen we gezamenlijk. 
(vandaar Samen Vieren) Op 26 januari 2016 bestaat onze mooie vereniging alweer 70 jaar en 
vanaf dat moment zullen er in de 2e helft van dit seizoen en in de 1e helft van seizoen 2016-
2017 verschillende activiteiten en evenementen worden georganiseerd. (sheet programma)

 De doelen  
zie sheets

11.   Rondvraag 
Pieter Galjé wil het bestuur complimenteren voor de kwaliteit van de vergadering. Hij is van mening 
dat we met grote stappen vooruit gaan. 
Cees Metselaar uit zijn zorgen over de overdracht van de knowhow van het oude naar het nieuwe 
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bestuur. Aangegeven wordt dat er zowel van uit de TC als vanuit de velden/financiën een zeer goede 
overdracht heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. Daarbij hebben de voormalig 
bestuursleden aangegeven open te staan voor vragen of het geven van advies. 

Cees Metselaar vraagt zich af wanneer nu de doelen eindelijk eens gerepareerd gaan worden. 
Aangegeven is dat we de toezegging gehad hebben dat de doelen binnen 5 weken gerepareerd gaan 
worden. 

12.   Sluiting; Voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.



Belangrijk
Toelichting agendapunt 5
 Achtergrond van de statutenwijziging is allereerst een langgekoesterde wens vanuit de ( jeugd)leden, ouders en de vrijwilligers om de 
ouders van de jeugdleden stemrecht te geven op de ALV. Doel hiervan is meer betrokkenheid van de ouders te bewerkstelligen. 
Bovendien zijn we een vereniging, we doen het samen. Daar horen ook de jeugdleden en hun ouders bij. We hebben ervoor gekozen 
om per gezin een stem toe te kennen aan de ouder, dus niet een aparte stem per kind. Dit om de verhouding junioren - senioren en 
hockeyers - niet hockeyers in balans te houden. 
 
Ander punt is dat de KNHB alle verenigingen gevraagd heeft de statuten op het punt van tucht aan te passen. Dit naar aanleiding van 
de incidenten in Wassenaar. De KNHB heeft de tekst voor de aanpassingen aangeleverd. Samenvattend komt het erop neer dat ook 
niet-leden door de wijzigingen onderworpen worden aan het Tuchtrecht van de KNHB. 
 
Tot slot is er ook een aantal kleinere, meer praktische dingen aangepast. De statuten dateren immers van 1979 en zijn op bepaalde 
punten achterhaald. 
 
Het volledige tekstvoorstel van de statuten en het huishoudelijk reglement vind je hieronder toegevoegd. 
 
Volgens de statuten moet er op een ALV 2/3 van de (senior) leden aanwezig zijn om de statuten te kunnen wijzigen. Op de ALV van 
2 november 2015 was echter (bij lange na) niet 2/3 van de (senior)leden aanwezig. De statuten geven dan aan dat er binnen 4 weken 
een tweede ALV gepland dient te worden. Bij akkoord van 2/3 van de dan aanwezige (senior) leden kan statutenwijziging worden vast-
gesteld.

Mocht je wegens omstandigheden niet bij de ALV op maandag 30 november aanwezig kunnen zijn, maar je wilt wel graag je stem 
laten horen, dan kun je volgens de statuten een ander lid machtigen om namens jou te stemmen. Let op: dit andere lid mag naast zijn 
eigen stem dan één andere stem uitbrengen, niet meerdere stemmen. 
Wil je iemand machtigen, dan is het wel zo verstandig om een schriftelijke machtiging mee te geven. Dit kan een simpel briefje zijn 
waarop je jouw naam aangeeft en vervolgens dat je .... machtigt om te stemmen op de ALV van 16 november 2015, dit briefje onderte-
ken je vervolgens. 
 
Mochten er nog verdere vragen over dit onderwerp zijn, hoor ik dat heel graag. 

Daniëlle Kooijman
Secretaris



Statuten
VOORSTEL GEWIJZIGDE STATUTEN
STATUTEN

NAAM.
Artikel 1.
De vereniging is genaamd Tielse hockey- en cricketclub “De Kromhouters” en werd opgericht op zesentwintig januari negentienhonderdzesenveertig.

ZETEL.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Tiel.

DOEL.
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de hockeysport en de cricketsport zoveel mogelijk te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het doen deelnemen van elftallen aan wedstrijden in competitieverband zoals uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond en de Koninklijke Nederlandse Cricketbond;
b. het doen deelnemen van elftallen aan wedstrijden tijdens toernooien;
c. het doen trainen van zijn leden ter bevordering van de techniek en de ervaring in het hockey- respectievelijk het cricketspel;
d. het hanteren van alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR
Artikel 4.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN
Artikel 5
1. De vereniging kent als leden: 
a. Seniorleden; kunnen slechts zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en die als zodanig door het bestuur dan wel de algemene vergade-
ring zijn toegelaten, dan wel zij die op grond van het bepaalde in de laatste volzin van het volgende lid seniorlid zijn geworden. 
b. Juniorleden; kunnen slechts zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar en die als zodanig door het bestuur dan wel de alge¬mene ver-
gadering zijn toegelaten. Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar waarin het de daartoe krachtens het vorige lid vereiste leeftijd van achttien jaar bereikt, 
zonder verdere formaliteiten. 
c. Ereleden; kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen aan wie wegens hun langdurige en bijzondere verdiensten jegens de vereniging het erelidmaatschap is ver¬leend door 
de algemene vergadering met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, op voorstel van het bestuur of tenminste vijf,. Ereleden zijn leden van de vereniging in de zin van 
de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van 
contributie. 
d. Leden van verdienste; kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het 
lidmaatschap van verdienste is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden. Leden van verdienste zijn als zodanig geen leden van de vereni-
ging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Leden van verdienste hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene verga¬dering. 
2. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met tenminste een door het bestuur vast te stellen bijdrage. Begunstigers hebben geen andere 
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rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

TOELATING
Artikel 6
1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Minderjarige natuurlijke personen kunnen alleen als lid wor¬den 
toegelaten indien zij een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger overleggen aan het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating en deelt in geval van niet-toela-
ting dit op de eerstkomende algemene vergadering mede. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
2. De toelatingsprocedure kan nader in het huishoudelijk reglement van de vereniging worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de toelating tot het lidmaatschap van de 
vereniging kunnen worden gesteld.
3. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat het door het nieuwe lid verschuldigde bedrag door de vereniging is ontvangen.
4. Leden, danwel hun wettelijk vertegenwoordiger, kunnen door het bestuur worden verplicht ten behoeve van de vereniging hand- en spandiensten te verrichten. 
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
6. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen daarin onverwijld schrifte¬lijk 
of langs elektronische weg aan de vereniging op te geven. Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het wenselijk als eveneens opgave wordt gedaan van 
andere communicatiemiddelen, zoals emailadres en telefoonnummer.

LIDMAATSCHAP KNHB / KNCB
Artikel 7
1. Personen die als lid toetreden tot de vereniging, worden daardoor lid van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond en /of van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond. Als zodanig zijn 
zij (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond en zijn organen en/of die van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, 
waaronder met name is begrepen de tuchtrecht¬spraak. 
2. Personen, die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de 
ver¬eniging steunen of zullen steunen en van hen die met de hockeysport of cricketsport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, dienen zich te (mede-)onderwerpen aan de sta-
tuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen nemen en alle 
vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden aangegaan.

STRAFFEN
Artikel 8
1. a. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belan-
gen van de vereniging worden geschaad. 
b. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen –wedstrijdbepalingen daaronder begrepen- en/of besluiten van organen van de KNHB of KNCB, of 
waardoor de belangen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond of Koninklijke Nederlandse Cricketbond, dan wel van de hockeysport of cricketsport in het algemeen worden ge-
schaad.
2. Indien de algemene vergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het tuchtreglement en ge-
schiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het tuchtreglement daartoe zijn aangewezen.
3. Daargelaten de bevoegdheid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond of Koninklijke Nederlandse Cricketbond om overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het 
bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het bestuur namens hen een ander orgaan aanwijst.
4. In geval van een overtreding als bedoeld in lid 1 kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
a. berisping;
b. schorsing;
c. ontzetting uit het lidmaatschap (royement) als bedoeld in artikel 6;
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d. uitsluiting van deelname aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
e. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
f. geldboete.
5. Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In spoedeisende gevallen kan de straf mondeling aan het lid worden medegedeeld. 
6. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij geen stemrecht, terwijl hem bovendien gedu¬rende 
deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. Een schorsing ontheft het lid niet van de verplichting tot het betalen van contributie.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 9.
1.Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur 
d. door ontzetting namens de vereniging door het bestuur.
2.Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving. Deze dient te geschieden uiterlijk één maand vóór het einde van het vereni-
gingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
3.Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand:
a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen;
b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en/of de Koninklijke Nederlandse Cricketbond verboden is het lid als deel uitmakend van 
de vereniging te handhaven.
4.Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging in ernstige mate benadeelt.
6.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging alsmede van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering, die uiterlijk vier weken nadat het bedoelde beroep is aangetekend, moet worden gehouden. Hij 
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijks bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het Huishoudelijk reglement anders 
bepaalt of het bestuur anders besluit. 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ADSPIRANTLEDENEN BEGUNSTIGERS.
Artikel 10.
1.De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde door deze of door de vereniging door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse 
bij¬drage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. De bepalingen omtrent het einde van het lidmaatschap van een gewoon lid zijn van overeenkomstige toepassing op een juniorlid.
Door het vervallen van dit artikel dient uiteraard omnummering plaats te vinden. 

GELDMIDDELEN.
Artikel 11.
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1.De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a.contributies;
b.bijdragen van begunstigers;
c.verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
d.subsidies;
e.andere, toevallige, baten.
2.Het bedrag van de contributie, alsmede het entreegeld, zal jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen een lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van zijn contributie te verlenen.

RECHTEN VAN BEGUNSTIGERS.
Artikel 12.
Behalve de eventuele overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefe-
ningen en andere evenementen bij te wonen.

BESTUUR.
Artikel 13.
1.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van vijf, die uit de leden door de algemene vergadering worden benoemd.
2a.Bij benoeming van een minderjarige is een schriftelijke toestemming van diens wettelijke vertegenwoordiger vereist.
b.De functies van voorzitter en penningmeester kunnen niet door een minderjarige worden uitgeoefend.
3a.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid b.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voor-
dracht door tien of meer leden moet tenminste drie maal vierentwintig uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend;
b. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, 
genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigden vertegenwoordigd is;
c. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de alge-
mene vergadering vrij in haar keuze;
d. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten met een gewone meerderheid van stemmen.
4.Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het verenigingslidmaatschap;
b. door ontslag;
c. door aftreden.
5 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, 
eindigt door het verloop van die termijn.
6a. Elk jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden, doch uiterlijk drie jaar na hun benoeming.
De aftredenden zijn terstond éénmaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Hij is binnen een periode van 
vier jaar maximaal tweemaal terstond herkiesbaar.
7.De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt. 

Artikel 14.
1.De algemene vergadering wijst een voorzitter aan; het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan, en deelt dit ten spoedigste aan de leden mede.
Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
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Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Over de totstandkoming en de inhoud van een besluit is het oordeel van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige bestuursleden beslissend.
3.Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

Artikel 15.
1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.Indien het aantal bestuursleden beneden de 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 de open plaatsen aan de orde komt. 
3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd, de algemene le-
denvergadering gehoord hebbende.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het 
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van 
een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5.1.Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering tot:
a.het aangaan van alle rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, welke twintig procent hoger zijn dan op de betreffende begroting is vermeld, tenzij de overschrijding van de 
begroting geringer is dan een in het huishoudelijk reglement hiervoor vermeld bedrag;
b. het huren, verhuren en op andere wijze gebruik- of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen voor een termijn van langer dan zeven aaneengesloten dagen;
c.het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d.het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
e.het aangaan van dadingen;
5.2.Op het ontbreken van een vereiste goedkeuring kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd hetgeen in lid 4 en 5 bepaald, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a.hetzij door de voorzitter;
b.hetzij door twee andere bestuursleden.
7.Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
8.Het bestuur is verplicht zorg te dragen voor inschrijving in het betreffende verenigingsregister conform het bepaalde in artikel 29 lid 2 en 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

JAARVERSLAG.
Artikel 16.
1.Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend.
2.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 
ge¬kend.
3.Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 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 boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop 
van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.De algemene vergadering benoemt jaarlijks doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen 
uit¬maken van het bestuur noch van die commissies die dienaangaande in het huishoudelijk reglement worden genoemd. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van 
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
5.Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich na toestemming van de algemene 
vergade¬ring door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te 
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tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
7.Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Wordt de goedkeuring geweigerd dan kan de 
alge¬mene vergadering al die maatregelen nemen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
8.Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.
1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.Jaarlijks worden twee vergaderingen gehouden:
- de “jaarvergadering” wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het algemene jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16, met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie en het jaarverslag van het bestuur en de com-
missies;
b.de benoeming van de in artikel 16 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
- de “begrotingsvergadering” wordt uiterlijk twee maanden voor de start van het nieuwe seizoen, gehouden. Op deze begrotingsvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. financiële begroting voor het volgende seizoen
b. plannen voor het volgende seizoen
c. verhogingen van de contributie- en entreegelden
3.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek met opgave van de te behandelen onderwerpen van tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
tien procent der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping-overgaan door oproeping op de wijze waarop het bestuur algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 18.
1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alsmede hun wettelijk vertegenwoordiger.
2.Over toelating van andere personen beslist het bestuur.
3.Ieder meerderjarig lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Juniorleden hebben zelf geen stem, echter wordt per gezin aan een ouderpaar of een daaraan gelijkgestelde vertegenwoordiger één stem toegekend, ongeacht het aantal juniorleden 
binnen dat gezin. Indien één van de ouders zelf lid of erelid is, krijgt dat gezin geen extra stem voor de juniorleden binnen het gezin. 
5.Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen met dien verstande dat een lid maximaal één ander lid mag vertegenwoordigen.

Artikel 19.
1.De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere be-
stuursleden door het bestuur aan te wijzen 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 vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering 
worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 
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Artikel 20.
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 voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk 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 rechts-
gevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan wederom niemand deze meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij éénpersoon deze meerderheid heeft verkregen, 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 bij 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 
stem¬ming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6.Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7.Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes. Stemmingen over zaken geschieden bij hand opsteken, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht of één der leden zulks verlangt.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent 
alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook wanneer geen oproeping plaatsgehad heeft of wanneer deze niet op de 
voorge¬schreven wijze is geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht is genomen.

Artikel 21.
1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur middels oproeping via het officiële orgaan van de vereniging. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 
twee¬ weken.
2.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 22.
1.In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar 
wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee¬ weken.
2.Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen vóór de vergadering een af-
schrift 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 
verga¬dering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3.Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig 
of vertegenwoordigd is. 
Is niet twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd, 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 of vertegenwoordigde stemgerechtigden, kan worden besloten,-mits met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van¬ de uitgebrachte stemmen.
4.Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 



Statuten
met algemene stemmen wordt genomen.
5.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.
6.De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker 
gebied de vereniging gevestigd.
7.Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
8.Artikel 3 kan slechts gewijzigd worden indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen 
wordt aangenomen. 

ONTBINDING.
Artikel 23.
1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2,3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3.Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo warden gegeven. 
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 regle-
menten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegde woorden “in liquidatie”.

OMZETTING.
Artikel 24.
Voor een verzoek om machtiging tot omzetting van de vereniging in een ander rechtspersoon, bedoeld in artikel 23 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoeft het bestuur, goedkeuring 
van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 5 van artikel 22 dezer statuten is van overeenkomstige toepassing. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 25.
1.De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin nadere bepalingen worden gegeven over onder meer kleding, contributie vaststelling en taak en samenstelling 
van de commissies, genoemd in artikel 15 lid 3.
2.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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VOORSTEL GEWIJZIGD HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Algemeen.
Artikel 1
1. De vereniging genaamd: THCC De Kromhouters, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 26 januari 1946 en is gevestigd te Tiel.
2. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging voor wat betreft de hockeysport.

Het clubtenue.
Artikel 2
1. Het tenue van de vereniging bestaat uit: 
- een navy blauw poloshirt met een verticale witte balk van ca 9 cm over de linkerborst met hierop het officiële logo van de vereniging, de rechtermouw is wit met een blauwe boord en de 
linkermouw is blauw met een witte boord;
- een witte broek (heren/jongens) of een witte rok (dames/meisjes);
- navy blauwe kousen met daarop drie witte strepen.
2. De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde clubtenue te dragen. Bij uitwedstrijden kan een afwijkend shirt en/of sokken gedragen worden in geval de 
scheidsrechter hierom verzoekt.
3. Het Bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.
4. Andere onderscheidingstekens (bijvoorbeeld rugnummers) mogen slechts na toestemming van het Bestuur (en dan nog slechts collectief) aangebracht worden. 
5. Het maken van reklame, in welke vorm dan ook, binnen de vereniging is onderhevig aan goedkeuring van het Bestuur middels een schriftelijke akkoordverklaring. De bestemming van 
de uit reklame verkregen opbrengsten wordt door het Bestuur vastgesteld. De verantwoording voor deze gelden wordt gedaan via de jaarrekening. 

Leden.
Artikel 3
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit 
huishoudelijk reglement is bepaald.
2. De vereniging kent als leden: 
- seniorleden; 
- juniorleden;
- ereleden; 
- leden van verdienste;
3. Seniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn. 
4. Juniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar. Juniorleden worden nader onderscheiden in: 
a. juniorleden A: juniorleden A zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn; 
b. juniorleden B: juniorleden B zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn; 
c. juniorleden C: juniorleden C zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn; 
d. juniorleden D: juniorleden D zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn; 
e. juniorleden E: juniorleden E zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn; 
f. juniorleden F: juniorleden F zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn.
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Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating.
Artikel 4
1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secre-
taris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier wordt mede-onderte¬kend 
door hun wettelijke vertegenwoordiger. 
Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de ver-
eniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.
*2. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor ereleden, leden van verdiensten en be-
gunstigden. 
3. Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één januari van het betreffende verenigingsjaar, de volledige contributie ver-schul-
digd zijn. Indien zij lid worden na één januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.
*4. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld, trainings- en/of teamcapaciteit is. Het bestuur is bevoegd nader te bepalen welke criteria gel¬den 
voor het aanleggen van de wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden. 

Toelating, rechten en verplichtingen Begunstigde
Artikel 5
Het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon beslist per individueel geval over de toelating van een begunstigde en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in 
ieder geval geldt dat:
a. ook niet-leden van de vereniging begunstigde kunnen zijn;
b. de financiële bijdrage waarmee de begunstigde de vereniging ten minste steunt door het bestuur kan worden bepaald;

Ledenregistratie.
Artikel 6
1. De secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres, telefoonnummer en e-mailadres onverwijld de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon, schrif-
telijk of langs elektronische weg hiervan in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, 
worden op het desbetreffende lid verhaald.
3. De secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 
4. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. De gegevens 
zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe vooraf toestemming is gegeven door het betreffende lid.

Opzegging lidmaatschap.
Artikel 7
1. a. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
b. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 juni. Indien het lidmaatschap 
niet vóór 1 juni bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd. 
c. De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs. 
d. Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, trainers e.d.) worden als nietig beschouwd.
2. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1 kan het bestuur in geval van bijzondere omstandigheden dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen 
het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden
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Contributie.
Artikel 8
1. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie. Ereleden niet contributie plichtig. Leden van verdiensten zijn, 
tenzij zij ook junior of seniorlid zijn, geen contributie verschuldigd.
2. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor ereleden en leden van verdiensten. 
3. De contributienota’s worden bij aanvang van het verenigingsjaar verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. 
4. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.
5. Een maand na de vervaldatum kan een aanmaning worden verzonden. Alsdan kunnen administratiekosten alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld, 
in rekening gebracht worden.
6. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke 
ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplich-
tingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De 
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
7. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.
8. Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betaling tot contributie of entreegelden kan door het bestuur worden verleend, onder meer aan die leden die binnen de vereniging geen ac-
tieve of sporadische sportbeoefening bedrijven of aan die leden van wie het betalen van de volledige contributie of entreebedrag te bezwaarlijk is. 
9. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een 
schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

Schadeloosstellingen en boeten.
Artikel 9
1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.
2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de 
betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.
4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.
5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

Bestuur.
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.
2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden. 
3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris, vicevoorzitter en 
penning¬meester. 
4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk 
re¬glement. 

Commissies.
Artikel 11
1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden. 
2. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken. 
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Officieel orgaan.
Artikel 12
1. De vereniging heeft twee officiële organen, te weten: 
- de website: www.kromhouters.nl  EN
- de nieuwsbrief welke digitaal wordt verzonden aan de (e-mail)adressen van de leden volgens het ledenregister als bedoeld in artikel 6 van de Statuten.
3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan melding van: 
a. aankondiging en agenda’s van algemene vergaderingen; 
b. wedstrijden en toernooien; en 
c. besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.

Cultuurwaarden
Artikel 13
1. Binnen de vereniging zijn de volgende afspraken gemaakt over hoe we ons gedragen
• Wij zijn een vereniging. Dus we doen het samen. Niemand is belangrijker dan de club. Iedereen heeft de vrijheid naar eigen eer en geweten te handelen binnen de gemaakte kaders van 
de club.
• Wij komen onze afspraken na en kunnen op elkaar vertrouwen en spreken elkaar aan op het naleven van de afspraken
• We gedragen ons sportief naar alle betrokkenen
• We respecteren andermans eigendommen en zijn er zuinig op. Dit geldt voor zowel eigendommen van de club als die van derden.
• We supporten langs de lijn alleen door positieve aanmoediging.
• We zorgen er voor dat iedereen zich welkom voelt op onze club.
• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met welke achtergrond, geloofsovertuiging of sexuele geaardheid dan ook. De club streeft er naar dat ieder lid, vrijwilliger en be-
roepskracht zichzelf kan zijn.
2. THCC de Kromhouters is dé hockeyvereniging waar je je thuis voelt en je het beste uit jezelf en je team kunt halen. 

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement.
Artikel 14
1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd.
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergade-
ring een later tijdstip vaststelt.


