
MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT HSV Haren 

Artikel 1, Algemene bepalingen 

1. De vereniging genaamd HSV Haren, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële 
akte opgericht op 1 juni 1956 en is gevestigd te Haren. 
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 
van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij 
notariële akte op ................. 

 

Artikel 2, Het lidmaatschap 
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een 
aanmeldingsformulier. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de 
wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens 
door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten 
dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan. 
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden 
toegelaten, worden aangemeld bij de aangesloten bonden. 

 

Artikel 3, Gedragscode 
1. Gedragscode voor leden 
Het lid is: 

 

OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden 
ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het 
vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit. 
TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de 
toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen 

het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 
RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de 
regels. 
GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de 
kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. 
BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil 
aan. 

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere 
afspraken, en houd je daar ook aan. 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 
DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. 
Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de 
eerste uitgooi. 
MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het 
bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je 
ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. 
NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter 
de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het 
vertrouwenspunt sport. 

 

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINKT NIET WANNEER 

HIJ/ZIJ MET DE AUTO IS 

 

2. Gedragscode voor trainers/begeleiders 

Een trainer, coach of begeleider: 
 
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 

gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen. 

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de 
regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. 
Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of 
seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken. 



IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle 

relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. 
 

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN 

MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht 
uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek 

grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel 
misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding 
geoorloofd. 
RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters 
in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich 
bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer. 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere 
kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 
IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN 

UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk 
en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 
NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na 

te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te 
laten, meld dit dan aan het bestuur. 

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na 
te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de 
huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en 
aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact 
op te nemen met het vertrouwenspunt sport. 
IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden 
gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent. 

 

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN ANDERE 
GENOTSMIDDELEN (ROKEN, DRUGS, ETC) EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER 
GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN. 

 

3. Gedragscode voor scheidsrechters/juryleden 
Een scheidsrechter of official: 

 
Is NEUTRAAL bij het leiden of jureren van wedstrijden en VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) 
BELANGENVERSTRENGELING. 
Gaat RESPECTVOL om met alle betrokkenen. 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de 
trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen. 

ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING met de andere arbitragefunctionarissen, die in de 
wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.). 
IS DIENSTBAAR, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren 
van het beleid rond sportief gedrag. 
ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de trainers/coaches en 
begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere 
normen. 
IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en 

inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 
IS EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport 
in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media. 
NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, 

TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd 
is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit 
aan het bestuur. 
IS COLLEGIAAL t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega- 

scheidsrechter. 
IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Handelt voorzichtig en meldt eventuele 
signalen bij de sportbond. 



DRINKT TIJDENS DE WEDSTRIJDEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL, GEBRUIKT GEEN 
ANDERE GENOTSMIDDELEN (ROKEN, DRUGS, ETC) EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET 
JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN. 

 
 

Artikel 4, Aanneming van leden 
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het bestuur. 

 
Artikel 5, Rechten en plichten van leden 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 6 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen 
rechten en plichten. 
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 
reglement te ontvangen. 
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het 
bestuur niet anders is bepaald. 
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het 
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen 
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek 
bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door 
het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, alsmede de 
voorschriften van aangesloten bonden. 
. 
Artikel 6, Straffen 
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan 
wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de 
belangen van de vereniging worden geschaad. 
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de aangesloten bonden, dienen door de leden zelf 
te worden betaald. 
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast 
een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven 
en door de tuchtcommissie van de aangesloten bonden wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit 
de 
vereniging op te leggen. 
4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een 
beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 4 
weken na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de 
algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de 
vereniging. 

 

Artikel 7, Clubkleding 
De vereniging is een Omnisport vereniging. De clubkleuren zijn blauw en/of wit. Per onderdeel/sport 
heeft de vereniging een sport/wedstrijd tenue. Kosten voor aanschaf van de kleding komen voor 
rekening van het lid. 
Voor Gymnastiek bestaat het sport/wedstrijdtenue uit: 

a) leotard/gympakje blauw/glitter/witte bies, zonder mouwen 

b) witte turnvest met HSV logo 
c) witte sokken/witte haaraccessoires 

Voor Turnen bestaat het sport/wedstrijdtenue uit: 
a) leotard/gympakje blauw/glitter/witte bies, driekwart mouwen 
b) witte turnvest met HSV logo 
c) witte sokken/witte haaraccessoires 

Voor Volleybal bestaat het sport/wedstrijd tenue uit: 
a) shirt; blauw of wit, mogelijk met logo HSV 
b) broek; blauw, wit of zwart 
c) kousen; wit 
d) juiste zaalschoenen 



Voor Floorball bestaat het sport/wedstrijdtenue uit: 
a) shirt: blauw, mogelijk met logo HSV 
b) broek: lichtblauw 
c) kousen: donkerblauw 
d) juiste zaalschoenen 
e) veiligheidsbril 

 
Artikel 8, Contributie 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene 
vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, 
die een verschillende bijdrage betalen. De contributie wordt per kwartaal in rekening gebracht. 

 

Artikel 9, Eigendommen in gebouwen gebruikt door de vereniging 
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, 
van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 

 

Artikel 10, Wedstrijden/Toernooien 
1. De teamspelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en 
indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Individuele sporters worden ingedeeld door de 
trainer. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van 
reden te melden aan de begeleider en/of aanvoerder van het desbetreffende team. 
2. Bij wedstrijden zal ieder team of individuele sporter vergezeld zijn van een begeleider, aan te wijzen 
door het (afdelings)bestuur. De begeleider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de 
wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afdelings)bestuur. 
3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 

4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden te handelen volgens de 
aanwijzingen van de begeleider. 
5. Elk teamlid kan gevraagd worden voor de rol van scheidsrechter bij thuiswedstrijden. 
6. Leden en ouders van jeugdleden dienen, indien daartoe wordt verzocht, bereid te zijn hand- en 
spandiensten voor de vereniging te verrichten, zoals scheidsrechter bij jeugdwedstrijden, vervoer bij 
uitwedstrijden, meehelpen bij toernooien, speelklaar maken van de zaal of velden, scores bijhouden en 
invoeren, opruimen en alles wat er verder nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden. 

 

Artikel 11, Aansprakelijkheid van de leden 
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging 
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of 
hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het 
tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de aangesloten 
bonden kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld. 

 
Artikel 12, Door het bestuur ingestelde commissies 
1. Elk meerderjarig lid kan zich aanmelden voor een van de volgende commissies: 

- sponsorcommissie 
- floorballcommissie 
- turncommissie 
- volleybalcommissie 
- activiteitencommissie 

2. Het bestuur beslist over toelating tot de commissies. 
 

Artikel 13, De nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. 
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het 
algemeen niet schaden. Elk lid wordt geacht deze nieuwsbrief door te nemen. 

 

Artikel 14, Sponsoring 
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 

 
Artikel 15, Wijziging van het huishoudelijk reglement 
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het 
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, 



waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor 
de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 
14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle 
leden toegezonden. 
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen. 

 
Artikel 16, Slotbepalingen 
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de 
leden. 
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 
dagen na het verschijnen van de nieuwsbrief waarin de tekst van het reglement is opgenomen. 

 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ........... 
Namens het bestuur van de vereniging. 

 

 
De voorzitter: De secretaris: 


