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1. Inleiding
Welke afspraken en regels zijn van toepassing?
Zoals bij de meeste verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn bij Forum Sport belangrijke
verenigingsafspraken vastgelegd in statuten (die wettelijk verplicht zijn) en in een huishoudelijk
reglement (dat niet wettelijk verplicht is). Om te weten hoe zaken bij Forum Sport geregeld zijn,
moeten beide in onderlinge samenhang gelezen worden. Daarbij geldt, dat, als er sprake is van
onderlinge tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk reglement, de statuten
voorgaan. Die vormen de “grondwet” van Forum Sport.
Naast statuten en huishoudelijk reglement stellen ook de gemeentelijke, provinciale en landelijke
overheden en de KNVB regels, waaraan Forum Sport zich moet houden en uiteraard houdt.
Tenslotte kunnen door het bestuur van Forum Sport voor bijzondere onderwerpen afzonderlijke
reglementen, beleidsdocumenten en overeenkomsten vastgesteld worden, al dan niet na een besluit
daarover van de algemene vergadering (AV). Deze zijn, voor zover ze gepubliceerd zijn, ook bindend
voor de leden van Forum Sport.

Statuten en huishoudelijk reglement
Onze statuten bevatten de grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan Forum Sport.
Deze zijn bij de oprichting van de vereniging op 1 juli 1998, na de fusie van sv Voorburg
(oorspronkelijk opgericht op 12 november 1928) en csv Devjo (oorspronkelijk opgericht op 15 juli
1933 en, na een onderbreking tijdens de 2e Wereldoorlog, heropgericht op 15 juli 1948), door een
notaris opgesteld en vastgelegd in een akte van oprichting en daarna gewijzigd op 10 november
2017.
De statuten van Forum Sport zijn gedeponeerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te ’s Gravenhage onder nummer 27173389 en kunnen door iedereen worden
opgevraagd en ingezien. Zij bevatten bepalingen die niet regelmatig veranderen, want wijzigen
brengt notariële en deponeringskosten met zich mee. Iedere belanghebbende (dus ook iemand die
geen lid is) kan een beroep doen op (de naleving van) hetgeen in de statuten is bepaald.
De statuten van Forum Sport bieden de AV de mogelijkheid op voorstel van het bestuur een
huishoudelijk reglement vast te stellen en te wijzigen.
Het huishoudelijk reglement van Forum Sport stelt (ten opzichte van de statuten) nadere regels die
de AV zinvol acht. Voor het vaststellen en wijzigen van het Huishoudelijk Reglement is geen notariële
akte nodig. Daarom kunnen hierin bepalingen opgenomen worden die vaker (kunnen) wijzigen dan
die in de statuten. Op het huishoudelijk reglement kan alleen door en tegenover leden een beroep
worden gedaan, niet door en tegenover buitenstaanders.
Opbouw huishoudelijk reglement
Hierna is het huishoudelijk reglement van Forum Sport vermeld, zoals dat in de AV van 4 december
2017 is vastgesteld.
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Voor de samenhang en leesbaarheid zijn bij sommige artikelen in het huishoudelijk reglement, waar
nuttig, enkele daarvoor relevante bepalingen in de statuten over hetzelfde onderwerp (al dan niet
samengevat of onderdelen ervan) in cursief aangegeven. Deze vermeldingen treden niet in de plaats
van de statuten en lang niet alle onderwerpen in de statuten zijn hier vermeld.
Het huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk op onderwerp ingedeeld. Soms is het echter logischer
of makkelijker leesbaar als daarvan wordt afgeweken, wat op enkele plaatsen dan ook gebeurd is.
Geprobeerd is het huishoudelijk reglement zoveel mogelijk te beperken tot inhoudelijk relevante
zaken waarover echt iets te vermelden is en waarvan leden op de hoogte behoren te zijn om hun
lidmaatschap correct in te kunnen vullen. Om deze reden zijn vanzelfsprekendheden zoveel mogelijk
weggelaten.
Leden en hun bestuur
Het is van belang vast te stellen, dat het bestuur van Forum Sport zowel intern als extern
verantwoordelijk is voor de algehele leiding van de vereniging en voor het toezicht op de naleving
van statuten, huishoudelijk reglement en andere van toepassing zijnde regels. Hierbij spreekt het
voor zich, dat het bestuur het niet altijd iedereen in gelijke mate naar de zin kan maken, hoezeer
daar ook naar gestreefd wordt.
De vereniging kan alleen op een verantwoorde wijze bestuurd worden als alle leden zich, waar nodig
en mogelijk na discussie en debat, neerleggen bij de besluiten die door of namens het bestuur
worden genomen. Dit huishoudelijk reglement geeft voor een aantal belangrijke onderwerpen aan
welk referentiekader het bestuur bij haar besluitvorming zal hanteren en welke basisregels voor
ieder lid en voor het bestuur van Forum Sport van toepassing zijn.
Hierbij geldt als algemene stelregel, dat het bestuur het belang van Forum Sport als geheel altijd
boven individuele of teambelangen zal stellen indien deze onderling tegenstrijdig mochten zijn. Dat is
van belang voor de continuïteit van Forum Sport op lange termijn en die continuïteit is de
belangrijkste doelstelling van het bestuur.
Leden en het huishoudelijk reglement van Forum Sport
In het verlengde hiervan geldt, dat als je lid bent van Forum Sport, je automatisch instemt met het
door de AV vastgestelde huishoudelijk reglement en door je lidmaatschap toezegt je in
overeenstemming met dit reglement te zullen gedragen. Je kunt daar dus niet van afwijken als dat je
beter uitkomt en je accepteert de corrigerende maatregelen van het bestuur namens de vereniging
als je dat toch doet.
In de volgende teksten worden diverse zaken benoemd, waarvoor toestemming van het bestuur
noodzakelijk is. Hier moet in voorkomende gevallen achteraan gelezen worden “of namens het
bestuur”. Het bestuur kan taken en bevoegdheden delegeren aan personen en/of commissies en dat
gebeurt dan ook veelvuldig.
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2. Naam, oprichtingsdatum, grondslag, clubkleuren en –tenue
Conform de statuten is de naam van de vereniging Forum Sport in Voorburg, is zij opgericht op 1 juli
1998 en respecteert zij algemeen menselijke en religieuze normen en waarden.
Forum Sport tenue
De kleuren van Forum Sport zijn donker- en lichtblauw. Het sporttenue bestaat uit een verticaal
licht- en donderblauw gestreept shirt met donkerblauwe kraag en manchetten, donderblauwe broek
en donkerblauwe kousen met een lichtblauw boord.
De leden zijn verplicht hun thuis- en uitwedstrijden in dit tenue te spelen, tenzij de reglementen van
de KNVB of de scheidsrechter een reservetenue voorschrijven. Alleen het 1e seniorenteam mag
uitwedstrijden in een ander, door het bestuur vastgesteld, tenue spelen.
Voor afwijkingen van deze regel is altijd schriftelijke toestemming van het bestuur noodzakelijk.
Sponsoring
Het aanbrengen van alle reclame- en andere teksten en afbeeldingen op het tenue, tassen en andere
clubartikelen kan uitsluitend namens het bestuur door de sponsorcommissie gebeuren. Dit is
noodzakelijk om de belangen van betalende sponsors te waarborgen. Iedere vorm van sponsoring
wordt namens het bestuur afgehandeld door de sponsorcommissie. Het tenue mag alleen bij of via
de vereniging en/of bij door het bestuur aangegeven leveranciers aangeschaft worden.

3. Lidmaatschap en bijzondere lidmaatschappen
Conform de statuten zijn leden uitsluitend natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn
toegelaten. Het bestuur kan ten behoeve van leden rechten ten opzichte van derden bedingen en ten
laste van leden verplichtingen aangaan, het laatste tot een in de statuten genoemd bedrag per
verbintenis. Ook kan zij leden verplichtingen ten opzichte van Forum Sport opleggen. Een voorbeeld
hiervan is de plicht om contributie te betalen. Leden zijn verplicht zich ten opzichte van Forum Sport
en van elkaar volgens algemeen gangbare normen redelijk en billijk te gedragen. Het bestuur en het
lid kunnen om diverse redenen een lidmaatschap (in bepaalde gevallen direct) beëindigen. Als een lid
zijn lidmaatschap aan het eind van het seizoen opzegt, dient dit uiterlijk 30 dagen voor 30 juni van het
betreffende verenigingsjaar te gebeuren. Anders wordt het lidmaatschap voor een verenigingsjaar
verlengd.
Leden en enkele soorten vrijwilligers van Forum Sport zijn automatisch ook lid van de KNVB.
Iedereen voor wie dat geldt wordt namens het bestuur bij de KNVB aangemeld. Voor vrijwilligers die
niet zelf spelen kan de contributie van de KNVB op verzoek van de betreffende vrijwilliger door
Forum Sport worden voldaan. Toelating door de KNVB is een voorwaarde om lid van Forum Sport te
kunnen zijn. Forum Sport houdt vanzelfsprekend een ledenadministratie bij. Het beleid van Forum
Sport is om nooit gegevens uit de ledenadministratie aan derden ter beschikking te stellen, tenzij de
vereniging daartoe wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht is.
Forum Sport zal alleen aan de beëindiging van een lidmaatschap op verzoek van het lid meewerken
indien het lid aan al zijn financiële en overige verplichtingen tegenover Forum Sport heeft voldaan.

3

HUISHOUDELIJK REGLEMENT FORUM SPORT, VOORBURG

4 december 2017

Leden van verdienste, Forum Sport Legendes en ereleden
Leden die gedurende lange tijd bijzondere verdiensten voor Forum Sport hebben gehad kunnen
worden voorgedragen als ‘Lid van verdienste’. Leden die gedurende lange tijd uitzonderlijke
verdiensten voor Forum Sport hebben gehad kunnen worden voorgedragen als ‘erelid’ of
‘erevoorzitter’ (een bijzondere vorm van het erelidmaatschap). Naast deze bijzondere
lidmaatschappen kent Forum Sport de onderscheiding als “Forum Sport Legende” voor leden, die
zich als actief voetballend lid of als trainer, dus op het veld en binnen of direct langs de lijnen,
langdurig uitzonderlijk hebben onderscheiden in hun prestatieniveau, hun sportiviteit en
voorbeeldgedrag en hun loyaliteit naar Forum Sport.
Kandidaten voor deze belangrijke onderscheidingen kunnen door de leden worden voorgedragen bij
de Commissie Eretekenen Forum Sport. De commissie beoordeelt deze en door haarzelf opgebrachte
kandidaten en adviseert het bestuur over aan de AV voor te dragen kandidaten.
De AV moet een voordracht tot Lid van Verdienste goedkeuren met een meerderheid van minimaal
60% van de uitgebrachte stemmen. Een voordracht tot erelid of Forum Sport Legende vergt de
instemming van minimaal 80% van de uitgebrachte stemmen. Leden van verdienste, ereleden en
Forum Sport Legendes zijn vrijgesteld van contributie, tenzij zij actief spelend lid zijn van Forum
Sport. Zij hebben overigens alle rechten en verplichtingen die andere leden ook hebben.
Het bestuur is bevoegd leden in deze categorie hun bijzondere lidmaatschap te ontnemen als hun
gedrag in verenigingsverband of in het algemeen maatschappelijk verkeer daar naar het, jegens
betrokkene schriftelijk onderbouwde, oordeel van het bestuur aanleiding toe geeft. Een dergelijk
besluit van het bestuur behoeft goedkeuring van de AV en het betrokken lid krijgt de gelegenheid zijn
positie en standpunt in de AV uiteen te zetten en toe te lichten alvorens de AV tot stemming
overgaat. De AV besluit hierover bij gewone meerderheid van stemmen.

4. Rechten en verplichtingen van leden van Forum Sport
Rechten
Het bestuur publiceert de statuten, het huishoudelijk reglement en overige van toepassing zijnde
reglementen op de website van Forum Sport, zodat alle leden daar kennis van kunnen nemen.
Spelende leden mogen deelnemen aan wedstrijden, trainingen en overige activiteiten.
Alle stemgerechtigde leden hebben toegang tot de AV en mogen deelnemen aan de
gedachtewisselingen en discussies aldaar. Wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden zijn bij
Forum Sport welkom op de AV en mogen daar namens hun dochter of zoon een stem uitbrengen.
Ook mogen leden VoetbalPark ’t Loo tijdens openingstijden altijd en zonder toegang te betalen
betreden, tenzij voor bijzondere evenementen door het bestuur een andersluidend en op de website
van Forum Sport gepubliceerd besluit is genomen.
Ieder lid van Forum Sport of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht per onderwerp
éénmaal in een bestuursvergadering te verschijnen als dit onderwerp hem speciaal aangaat. Het
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betreffende lid moet de wens daartoe minimaal 14 dagen voor de vergadering kenbaar maken bij het
bestuur.
Verplichtingen
In verenigingsverband zijn alle leden van Forum Sport verplicht zich te gedragen in overeenstemming
met
- de statuten,
- het huishoudelijk reglement,
- alle overige door het bestuur of de AV vastgestelde en gepubliceerde reglementen,
beleidsdocumenten en overeenkomsten en
- regelgeving van de KNVB (waaronder toepasselijke wedstrijdbepalingen) en van de overheid.
Alle leden worden geacht zich zo te gedragen, dat de belangen van (andere leden van) Forum Sport
gerespecteerd en niet geschaad worden. Zij zijn in verenigingsverband verplicht de aanwijzingen van
het bestuur en van individuele bestuursleden op te volgen.
Leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor door hen op VoetbalPark ’t Loo en bij andere verenigingen
aangerichte schade.
Openbare en andere uitingen
Het komt voor dat leden op internet, Twitter, Facebook, in blogs en in andere (nieuws)media teksten
(doen) publiceren die betrekking hebben op Forum Sport. Dat wil (en kan) het bestuur niet
tegenhouden. Het is van belang dat iedereen beseft, dat verkeerde (lees: negatieve) teksten Forum
Sport ernstig kunnen schaden. Daarom is het leden niet toegestaan mee te werken aan dergelijke
negatieve publicaties. Als leden kritiek hebben op het beleid van of op de gang van zaken bij Forum
Sport, dan kunnen zij dat in de AV of bij het bestuur kenbaar maken, op eigen verzoek ook in een
bestuursvergadering. Indien de kritiek adequaat onderbouwd is, is het bestuur verplicht hier serieus
over na te denken, er een reactie op te geven en zo nodig en mogelijk maatregelen te nemen.
In kleedkamers dient ieders privacy gerespecteerd te worden en met het maken van foto- en
filmopnamen uiterst terughoudend te worden omgegaan. Als er jeugdspelers in de kleedkamer zijn is
het maken van foto- en filmopnamen daar niet toegestaan.
Lidmaatschap
Een lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Leden die in de loop van
een verenigingsjaar lid worden, zijn contributie verschuldigd vanaf de eerste dag van het
kalenderkwartaal waarin men lid wordt. Bij iedere inschrijving is een door het bestuur vastgesteld
eenmalig inschrijfbedrag verschuldigd. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap met teruggave
van contributie over het nog niet verstreken verenigingsjaar is alleen mogelijk na overlijden van het
betreffende lid (vanaf de overlijdensdatum) en na beëindiging op grond van een schriftelijk
aantoonbaar doktersadvies (vanaf de datum van dat advies). In alle andere gevallen is de contributie
voor een heel verenigingsjaar verschuldigd, ook als deze in termijnen wordt voldaan.
In uitzonderlijke gevallen is het bestuur bevoegd een individuele reductie op de reguliere contributie
voor een lid toe te passen.
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Contributiebetaling en administratiekosten/boetes
Forum Sport heeft de inning van contributie uitbesteed aan een professioneel bureau.
Leden zijn verplicht de jaarlijks door het bestuur vastgestelde en op de website van Forum Sport
vermelde contributie vooruit te betalen. De spelregels voor de contributiebetaling (waaronder die
voor gespreide betaling) worden door het bestuur op de website www.forumsport.nl kenbaar
gemaakt en moeten strikt worden opgevolgd.
Contributie is bij Forum Sport een “brengschuld”. Dat wil zeggen dat de betaalverplichting volledig op
het lid rust, ook als geen verzoek tot betaling mocht worden gedaan. Bij niet tijdige of niet volledige
betaling is het bestuur bevoegd administratiekosten in rekening te (laten) brengen. Dit is eveneens
het geval indien een automatische incasso niet succesvol is. In zo’n geval is het lid verplicht omgaand
zelf voor betaling zorg te dragen. Ook is het bestuur bij iedere achterstallige betaling bevoegd kosten
(waaronder alle administratiekosten van de vereniging) bij het lid in rekening te (laten) brengen.
Indien niet tijdige betaling zich herhaalt kan het bestuur besluiten tot beëindiging van het
lidmaatschap, maar de vordering zal pas verdwijnen als deze volledig betaald is.
Individuele leden en teams zijn verplicht alle door de vereniging en door de KNVB opgelegde boetes
en administratiekosten zelf te betalen aan het hiervoor genoemde professionele bureau. Bij niet
tijdige betaling is het hiervoor ten aanzien van de contributie vermelde van toepassing.
Vragen of opmerkingen over het contributiebeleid of over de uitvoering daarvan kunnen in een mail
gericht worden aan contributies@forumsport.nl.
Wedstrijden
Wedstrijden mogen alleen met toestemming van het bestuur onder de naam van Forum Sport
gespeeld worden. Voor reguliere wedstrijden en voor oefenwedstrijden en toernooien mag
verondersteld worden dat die toestemming gegeven is, maar voor bijzondere wedstrijden dient deze
apart aangevraagd te worden.
Sportiviteit
Forum Sport heeft sportiviteit hoog in het vaandel staan. Ten overvloede wordt daarom vermeld, dat
het opstellen van niet speelgerechtigde spelers nooit is toegestaan, ook niet bij vriendschappelijke
wedstrijden. Dat geldt ook voor het vermelden van andere namen dan die van op te stellen spelers
op het wedstrijdformulier van de KNVB. Bij geconstateerde overtredingen van deze twee regels
neemt het bestuur, los van eventuele sancties van de KNVB, disciplinaire maatregelen tegen de
aanvoerder van het betreffende seniorenteam respectievelijk tegen de leider van het betreffende
jeugdteam.
Een bijzonder aspect van sportiviteit betreft het gedrag van de ouders van jeugdspelers op de
sportvelden.
Forum Sport begrijpt helemaal dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kinderen tijdens
wedstrijden, trainingen en andere activiteiten.
Tegelijkertijd geldt bij Forum Sport, dat de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken tijdens die
activiteiten exclusief is voorbehouden aan de door de vereniging aangestelde vrijwilligers, waaronder
natuurlijk (maar niet alleen) jeugdleiders en -trainers. Deze verantwoordelijkheid omvat alle
aspecten van de sportactiviteiten en alles dat daar omheen hangt: de teamindeling, de opstelling, de
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speelwijze, het gedrag van spelers en de beoordeling daarvan, het geven van aanwijzingen en
richtlijnen, het bepalen van verzameltijdstippen en -plaatsen, de gang van zaken in de kleedkamer,
kortom: alles dat op en rond de velden en in gebouwen en andere ruimtes aan de orde kan zijn.
Het is duidelijk dat wel eens spanningen of verschillen van mening kunnen ontstaan en Forum Sport
wijst erop, dat vrijwilligers van de vereniging dan altijd zullen bepalen wat er moet gebeuren.
Dat betekent, dat ouders gevraagd wordt hun inbreng op het veld te beperken tot opbouwende
aanmoediging van de jeugdspelers tijdens de activiteiten en zich te onthouden van commentaar op
die spelers, op vrijwilligers, op scheids- en lijnrechters, op de tegenstanders en op andere ouders,
ook die van andere verenigingen.
Als ouders vinden dat iets niet goed gaat en beter kan, dan kunnen zij dat uiteraard op een
beschaafde manier bij de betreffende vrijwilligers aan de orde stellen en als dat niet werkt kunnen zij
zich wenden tot een lid van de Forum Sport Jeugdcommissie, die dan een beslissing zal (laten)
nemen.
Afwijking van deze gedragsregel zal voor het bestuur aanleiding kunnen zijn elders in dit
huishoudelijk reglement genoemde disciplinaire maatregelen te nemen tegen de betreffende
jeugdouders.
Overige verplichtingen
Alle leden zijn verplicht hun contactgegevens (huisadres, mailadres, telefoonnummer) bij Forum
Sport actueel te houden via ledenadministratie@forumsport.nl. Ook zijn zij verplicht de door
trainers, leiders, aanvoerders en/of Forum Sport bepaalde regels ten aanzien van afschrijving bij
verhindering en tijdige aanwezigheid bij wedstrijden en trainingen na te leven.
Het gebruik van alcoholische dranken is op VoetbalPark ’t Loo niet toegestaan op tijden die in het
clubgebouw zijn aangegeven. Alcoholische dranken mogen op VoetbalPark t Loo alleen gebruikt
worden als zij zijn gekocht of verkregen in het clubgebouw van Forum Sport. Roken is in de club- en
kleedgebouwen en binnen de afscheiding van de kunstgrasvelden nooit toegestaan.

5. Vrijwilligerswerk bij Forum Sport
Vanzelfsprekend kan Forum Sport niet zonder de loyale inzet van vrijwilligers. Omdat het aantal
“vrijwillige vrijwilligers” meestal niet voldoende is om de club draaiende te houden heeft Forum
Sport een Vrijwilligersplan opgesteld. Dit is te vinden op www.forumsport.nl, zoekterm
“vrijwilligersplan”.
Alle leden en ouders van jeugdleden zijn verplicht gedurende het seizoen enkele keren bar- en/of
materiaaldiensten te verrichten, wedstrijden te fluiten of andere taken te verrichten. De
vrijwilligerscommissie is namens het bestuur verantwoordelijk voor de bepaling, toewijzing en
indeling van deze diensten en taken.
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6. VoetbalPark ’t Loo en Stichting ‘t Loo
VoetbalPark ’t Loo wordt gehuurd, geëxploiteerd en voor sportbeoefening beschikbaar gesteld door
Stichting ’t Loo. Forum Sport is vertegenwoordigd in het bestuur van deze stichting.
Het VoetbalPark is geen openbare ruimte, maar particulier terrein, waar het bestuur van de stichting
en de besturen van de gebruikers de dienst uitmaken. De aanwijzingen door of namens één of meer
van de genoemde besturen moeten door leden van Forum Sport opgevolgd worden.
Het VoetbalPark en de daarop aanwezige gebouwen zijn op door het bestuur van Forum Sport te
bepalen tijden geopend voor leden van Forum Sport. Buiten deze tijden is het park niet voor Forum
Sporters beschikbaar.
Omdat VoetbalPark ’t Loo ook voor andere gebruikers beschikbaar is, zijn leden van Forum Sport
verplicht de belangen van deze gebruikers te respecteren en niet te schaden.
Forum Sport en haar bestuur zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eigendommen van
leden. Indien deze beschadigd of gestolen worden kunnen Forum Sport of het bestuur dan ook niet
aansprakelijk worden gesteld.
Het bestuur van Forum Sport en het bestuur van Stichting ’t Loo zijn bevoegd (groepen) personen de
toegang tot VoetbalPark ‘t Loo tijdelijk of permanent te ontzeggen.

7. Disciplinaire maatregelen
Uitgangspunten
Indien leden of teams hun verplichtingen niet nakomen (dus dingen doen die niet zijn toegestaan of
dingen niet doen die ze verplicht waren of volgens redelijke maatstaven geacht mochten worden wel
te doen) is het bestuur bevoegd disciplinaire maatregelen te nemen. Het bestuur bepaalt of deze
maatregelen worden toegevoegd aan een eventuele straf van de KNVB en of zij in afwachting van
een eventuele straf van de KNVB worden opgelegd.
Indien de KNVB een lid van Forum Sport royeert, dan wordt het lidmaatschap van Forum Sport per
dezelfde datum beëindigd, terwijl de contributieplicht tot het eind van het lopende seizoen van
kracht blijft.
Delegatie van bestuursbevoegdheden naar personen of commissies
Het bestuur kan het opleggen van disciplinaire maatregelen delegeren aan één of meer personen of
(al dan niet speciaal daartoe ingestelde) commissies. Deze functioneren onder verantwoordelijkheid
van het bestuur en het bestuur legt verantwoording af over hun besluiten en werkzaamheden aan de
AV. Bij Forum Sport is een Gedragscomissie actief. Deze is door het bestuur gemachtigd om spelers
en ouders over opgetreden incidenten te spreken en eventueel straffen op te leggen. Betrokkenen
zijn verplicht gehoor te geven aan een oproep van de gedragscommissie.
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Disciplinaire maatregelen
Een disciplinaire maatregel kan zijn:
a. een schriftelijke waarschuwing,
b. een schorsing van het recht tot deelnemen aan wedstrijden en/of trainingen tijdens een bepaalde
periode (maximaal voor de duur van één jaar) of voor een bepaald aantal wedstrijden,
c. (al dan niet onmiddellijke) beëindiging van het lidmaatschap, in geval van niet-onmiddellijke
beeindiging voorafgegaan door een schorsing van het recht om aan activiteiten deel te nemen,
d. schorsing van de mogelijkheid gedurende een bepaalde periode een betaalde of
vrijwilligersfunctie bij Forum Sport te bekleden,
e. een taakstraf voor jeugdleden en/of
f. schorsing van het recht van toegang tot VoetbalPark ’t Loo gedurende een bepaalde periode, voor
een bepaald aantal wedstrijden of permanent.
Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijke onderbreking. Leden die geschorst zijn hebben
gedurende de periode van de schorsing geen toegang tot de AV en hebben daar geen stemrecht.
Het opleggen van een combinatie van twee of meer van de maatregelen behoort tot de
mogelijkheden. Bij Forum Sport wordt door het bestuur en de gedragscommissie, voorafgaand aan
het opleggen van een disciplinaire maatregel, altijd het principe van hoor en wederhoor toegepast.
Bekendmaking disciplinaire maatregelen
Opgelegde disciplinaire maatregelen worden door het bestuur schriftelijk aan het betreffende lid of
team kenbaar gemaakt en met vermelding van de reden(en) van de maatregel per brief of per email
verzonden aan het in de ledenadministratie opgenomen huis- of emailadres. Indien een maatregel
een speelverbod omvat zijn bij senioren de aanvoerders en bij jeugdteams de leiders
verantwoordelijk dat de betreffende spelers niet in hun teams worden opgesteld. Om die reden
worden zij van speelverboden op de hoogte gesteld.
Disciplinaire maatregel en lidmaatschap
Het lid aan wie een disciplinaire maatregel is opgelegd is, gedurende de periode waarin deze van
toepassing is, normaal contributie verschuldigd. Indien de laatste dag van het seizoen (30 juni) in
deze periode valt is het lid bevoegd zijn lidmaatschap volgens de normale regels per 30 juni te
beëindigen en eindigt daarmee ook de contributieplicht voor de strafperiode na 30 juni. Een lid dat
deze mogelijkheid gebruikt kan niet voor 1 juli in het volgende kalenderjaar opnieuw ingeschreven
worden als lid.
Publicatie
Het bestuur is bevoegd opgelegde disciplinaire maatregelen te publiceren op de website van Forum
Sport.
Bezwaar tegen disciplinaire maatregel
Het lid kan, met argumenten onderbouwd, bezwaar aantekenen bij het bestuur tegen een
disciplinaire maatregel. Zo lang het bestuur geen van de eerdere maatregel afwijkend besluit heeft
genomen blijft die eerdere maatregel van kracht.
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Een lid kan bij de AV met argumenten onderbouwd bezwaar aantekenen tegen een besluit van het
bestuur dat zijn lidmaatschap beëindigd is of wordt. Dit bezwaar dient binnen 30 dagen nadat het
besluit kenbaar is gemaakt en uiterlijk 30 dagen voor de AV schriftelijk door het bestuur te zijn
ontvangen en wordt op de eerstvolgende AV behandeld. Het betreffende lid heeft het recht tijdens
deze AV gedurende maximaal 15 minuten het woord te voeren. In deze situatie is het lid gedurende
de periode tot de AV voor alle activiteiten geschorst. De AV kan met ten minste 2/3 van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen besluiten de beëindiging van het lidmaatschap ongeldig te verklaren. In
dit geval wordt de maatregel met directe ingang door het bestuur ingetrokken en kan het bestuur
desgewenst één of meer van de andere disciplinaire maatregelen opleggen. Het betreffende lid mag
uiteraard niet deelnemen aan en aanwezig zijn bij de betreffende stemming in de AV.

8. Financiële bevoegdheden van het bestuur
Het bestuur is volgens de statuten bevoegd de door de algemene vergadering voorafgaand aan het
verenigingsjaar goedgekeurde begroting uit te voeren en financiële verbintenissen aan te gaan tot
een bedrag van maximaal € 60.000.
Deze paragraaf in het huishoudelijk reglement bevat aanvullende bepalingen bij deze bevoegdheid.
a. Omdat cijfers en ontwikkelingen vaak niet precies te voorspellen zijn en daardoor mee- en
tegenvallers op kunnen treden is het bestuur bevoegd, in bijzondere gevallen en met argumenten in
het belang van de vereniging onderbouwd, af te wijken van de begroting. Hierbij is het bestuur
gehouden tegenvallers te laten compenseren door meevallers en zich (achteraf aantoonbaar ten
genoege van de algemene vergadering) naar beste kunnen in te spannen voor de realisatie van het
begrote financiële jaarresultaat.
b. Het bestuur stelt tenminste op 1 september, 1 december en 1 maart een adequaat onderbouwde
prognose van het financiële jaarresultaat op. Indien en zodra het bestuur prognotiseert, dat de
volgens de goedgekeurde begroting te verwachten inkomsten of uitgaven, na de onder a bedoelde
compensatie, meer dan 10% zullen tegenvallen, is het verplicht binnen 4 weken een algemene
vergadering plaats te doen vinden en een herziene begroting voor het resterende verenigingsjaar ter
goedkeuring voor te leggen.
c. Gedurende het verenigingsjaar gaat het bestuur (financiële) verbintenissen aan die betrekking
hebben op (eventueel meerdere) volgende jaren, bijvoorbeeld als arbeidsovereenkomsten met
trainers, huurovereenkomsten of contracten met leveranciers worden afgesloten. In deze en
vergelijkbare situaties is het bestuur bevoegd dergelijke overeenkomsten aan te gaan indien de
financiële consequenties ervan zijn opgenomen bij de begroting voor het lopende verenigingsjaar in
een afzonderlijke paragraaf “financiële consequenties van verbintenissen voor toekomstige jaren
buiten de lopende begroting” en deze afzonderlijk zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.
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9. Diverse onderwerpen
Communicatie door het bestuur
Het belangrijkste communicatiemiddel van Forum Sport is de Forum Sport website
www.forumsport.nl. Alle relevante mededelingen over wedstrijden, trainingen en overige
clubaangelegenheden kunnen hierop vermeld worden. Alle leden worden geacht minimaal eens per
week kennis te nemen van de voor hen relevante onderwerpen op de website.
Dit laat uiteraard onverlet dat ook gecommuniceerd kan worden via andere middelen, zoals email,
brief en telefoon.
Vergoedingen
Het bestuur is bevoegd aan leden en derden vergoedingen te betalen voor te verrichten of verrichte
werkzaamheden voor Forum Sport. Aan bestuursleden mogen nooit vergoedingen voor te verrichten
of verrichte werkzaamheden betaald worden. Door het bestuur goedgekeurde onkosten mogen
uiteraard wel vergoed worden.
Vertrouwenspersoon
Bij Forum Sport is een Vertrouwenspersoon actief. Deze kan bij delicate aangelegenheden, die een
persoonlijke en vertrouwelijke begeleiding vergen, uitsluitend op verzoek van
betrokkenen, ondersteunend, adviserend en waar nodig handelend optreden.
Leden van Forum Sport kennen de regels
Een lid kan zich nooit beroepen op zijn onbekendheid met de statuten, het huishoudelijk reglement,
regels van de overheid en van de KNVB en alle op de website van Forum Sport of anderszins door
het bestuur adequaat ter kennis van de leden gebrachte onderwerpen, regels en besluiten.
Afwijkingen van het huishoudelijk reglement
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van Forum Sport besluiten af te wijken van hetgeen in dit
huishoudelijk reglement bepaald is. De onderbouwing met argumenten van deze afwijking wordt,
naar keuze van het bestuur, via de website van Forum Sport of mondeling in de AV ter kennis van de
leden gebracht. De onderbouwing dient helder te maken waarom de afwijking in het belang van
Forum Sport was of waarom de afwijking uit het oogpunt van redelijkheid en billijkheid noodzakelijk
was. Deze openbaarmakingen zijn niet van toepassing indien de afwijking een tot een individueel lid
herleidbare situatie betreft.
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement, de statuten en andere regelgeving niet voorzien
beslist het bestuur van Forum Sport.

10. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Wijziging van dit huishoudelijk reglement gebeurt door de AV op voorstel van het bestuur en met
inachtnememing van de statutaire bepalingen over dit onderwerp. Indien leden van mening zijn dat
het huishoudelijk reglement verbeterd kan worden, dan zijn zij uitgenodigd dit bij het bestuur
kenbaar te maken, zodat de verbeterpunten serieus overwogen kunnen worden.
Einde huishoudelijk reglement Forum Sport
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