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Artikel 1. Algemene bepalingen. 

1. De vereniging genaamd R.K. Sportclub Maria Heide, afgekort SCMH, hierna te noemen “de vereniging”, is bij notariële akte 

opgericht op 1 juni 1957 en is gevestigd te Mariaheide, gemeente Meierijstad. 

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 13 september 2019. 

 

Artikel 2. Leden. 

1. De vereniging bestaat uit leden, ereleden, steunende leden en vrijwilligers. 

2. Minimum leeftijd voor deelname aan trainingen en wedstrijden is 5 jaar. Voor KangoeroeKlup leden is dat 3 jaar. 

 

Artikel 3. Contributie.  

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld indien 

deze dient te worden gewijzigd. Leden die zowel voetballen als korfballen, krijgen voor de 2e sport een aangepast tarief. 

2. In gevallen van langdurige afwezigheid kan (in overleg met) het bestuur de hoogte van de contributie aangepast worden.  

3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

4. Alle vrijwilligers die niet actief voetballen of korfballen, zijn vrijgesteld van betalen van contributie. 

5. Leden van het hoofdbestuur zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

6. Personen die niet (meer) actief voetballen of korfballen kunnen steunend lid zijn van SCMH. Steunende leden worden uitgenodigd 

voor nevenactiviteiten.  

7. De contributie wordt 1x per jaar per automatische incasso geïnd vóór 1 oktober of in de eerstvolgende maand dat een nieuw lid is 

aangemeld.  

8. De leden dienen wijziging van o.a. bankrekeningnummer door te geven via de site van SCMH.. 

 

Artikel 4. Aan/afmelden leden. 

1. Het aanmelden van nieuwe leden dient via de site van SCMH te gebeuren. 

2. Het afmelden van leden dient vóór 1 april via de site van SCMH te gebeuren. Indien op een later tijdstip wordt afgemeld, kan het 

bestuur een boete opleggen.   

3. De ledenadministratie draagt er zorg voor dat leden worden aan of afgemeld bij de KNVB of KNKV. 

 

Artikel 5. Ereleden. 

1. Het bestuur kan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de verenging benoemen tot erelid.  

2. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen. Zij hebben echter wel alle rechten van de leden. 

 

Artikel 6. Rechten en plichten van leden.  

Buiten de verplichtingen vermeld in artikel 5 van gemelde statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten: 

1. Dit huishoudelijk reglement staat ter inzage op www.scmh.nl. 

2. Actieve leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 

3. Leden van 18 jaar en ouder hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 

4. Namens minderjarige leden van de vereniging hebben de wettelijke vertegenwoordigers/sters het recht om de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering bij te wonen. Zij zullen hiertoe een uitnodiging ontvangen. Deze wettelijke vertegenwoordigers/sters zijn net als de 

overige leden stemgerechtigd om één stem uit te brengen. 

5. Alle leden hebben het recht van vrije toegang tot het bezoeken van wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet 

anders is bepaald. 

6. Leden, of ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden, 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. 

7. Leden hebben de plicht de ledenadministratie in kennis te stellen van veranderingen van hun persoonsgegevens, zoals deze zijn 

doorgegeven bij de aanmelding.  

8. Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 

Indien de vereniging de verschuldigde contributie niet (tijdig) heeft kunnen incasseren, heeft het bestuur het recht een sanctie op te 

leggen. 

9. Actieve leden zijn via Sportlink met foto geregistreerd. Controle door scheidsrechters voor wedstrijd gebeurt via app. 

10. Ieder team heeft de plicht om kwijtgeraakte kleding en materialen, die eigendom zijn van de vereniging, te vergoeden. 

11. Alle leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals de door het bestuur, of door het bestuur 

aangewezen commissies, gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de KNVB en KNKV. 

 

Artikel 7. Straffen.  

Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB en KNKV, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, 

dienen door de leden zelf te worden betaald. 

 

Artikel 8. Sponsoren. 

1. De vereniging kent sponsoren. 
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2. Sponsoren zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om 

voor een nader te bepalen bijdrage shirtsponsor te worden dan wel reclameborden/doeken rond het hoofdveld te laten plaatsen of op 

welke andere manier dan ook de vereniging te sponsoren. Sponsoren tekenen een contract voor een door de sponsorcommissie te 

bepalen aantal jaren. 

3. De rechten en verplichtingen van sponsoren vervallen na beëindiging van het contract. 

 

Artikel 9. Hoofdbestuur/commissies. 

De vereniging kent naast het dagelijks bestuur 9 hoofdcommissies:  

- commissie seniorenvoetbal 

- commissie jeugdvoetbal 

- commissie seniorenkorfbal 

- commissie jeugdkorfbal 

- commissie sponsoring 

- commissie sportkantine 

- commissie facilitair 

- commissie pr. 

- commissie evenementen 

De voorzitters van de hoofdcommissies vormen, samen met het dagelijks bestuur, het hoofdbestuur. 

Verder kan een hoofdcommissie bestaan uit subcommissies die samen de taken aangaande de betreffende commissie uitvoeren. De 

terugkoppeling naar het hoofdbestuur gebeurt door de voorzitters van de commissies tijdens de hoofdbestuursvergaderingen. 

 

Artikel 10. Bestuursverkiezing. 

1. Ieder bestuurslid treedt periodiek 3 jaar na zijn of haar verkiezing af, zoals bepaald in artikel 12 van gemelde statuten. Tussentijds 

aftreden is ook mogelijk indien het bestuurslid dit tijdig aangeeft.. 

Aftredende bestuursleden kunnen herkiesbaar zijn. 

2. Het rooster van aftreden is als volgt: 

- het 1e jaar: voorzitter tezamen met bestuurslid commissies senioren korfbal, pr en evenementen. 

- het 2e jaar: penningmeester tezamen met bestuurslid commissies jeugd voetbal, jeugd korfbal en sponsoring. 

- het 3e jaar: secretaris tezamen met bestuurslid commissies senioren voetbal, sportkantine en facilitair. 

3. De namen van de aftredende bestuursleden dienen op de agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dan wel op de agenda 

van de algemene financiële jaarvergadering, gezet te worden. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door 

stemgerechtigde leden van de vereniging geboden te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure, zoals vermeld in 

artikel 12 van gemelde statuten. 

 

Artikel 11. Indeling teams. 

De commissies senioren en de commissies jeugd hebben het recht om een eigen beleid te hanteren, met betrekking tot de indeling van 

de teams. Commissies dienen wel rekening te houden met de richtlijnen van KNVB en KNKV. 

 

Artikel 12. Wedstrijden. 

1. De spelers/sters zullen op een door commissies senioren en commissies jeugd te bepalen wijze, van hun opstelling en indeling in 

een van de teams in kennis worden gesteld.  

2. Bij verhindering is iedere speler/ster verplicht zich tijdig af te melden bij de leider/ster of coach en/of aanvoerder/ster van het 

desbetreffende team. 

3. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider/ster of coach. De leider/ster of coach is de eerst 

verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij/zij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur. Bij afwezigheid van 

de leider/ster of coach ligt deze taak bij de aanvoerder/ster. 

4. Leden die aan wedstrijden deelnemen, dienen in de voorgeschreven verenigingstenue te verschijnen. 

5. De commissies senioren en commissies jeugd zijn bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te 

doen inschrijven voor deelname aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB en KNKV 

toestemming is verleend. 

6. Wanneer een selectiespeler/ster voor of na zijn/haar eigen wedstrijd bij de andere selectiewedstrijd als wissel mee moet, krijgt hij/zij 

hiervoor 2 SCMH-consumptiebonnen. Deze worden uitgereikt door de voorzitter commissie senioren. 

7. Voor of na een wedstrijd kunnen leiders/verzorgers koffie of thee krijgen in het wedstrijdsecretariaat. 

 

Artikel 13. Clubtenue.  

De clubkleuren zijn groen – wit.  

 

Artikel 14. Sportkantine. 

1. In de financiële jaarvergadering d.d. 21 november 2007 is het bestuursreglement alcoholverstrekking vastgesteld. 

2. Het bestuur is verplicht bij overtreding van het bestuursreglement alcoholverstrekking, sancties aan betrokkene(n) op te leggen. 

3. De voorzitter commissie sportkantine dient te zorgen dat een actuele lijst van barvrijwilligers en leidinggevenden in de sportkantine 

aanwezig is, alsmede de schenktijden en leeftijdsgrenzen. 

Ook een lijst met huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantines en paracommercie bepalingen dient aanwezig te zijn in de 

sportkantine.  
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4. De voorzitter commissie sportkantine dient ervoor te zorgen dat alle barvrijwilligers digitaal de  IVA-instructie volgen en een kopie 

van het bewijs hiervan in de map in de sportkantine zit.  

6. De sportkantine is gedurende door het bestuur vast te stellen uren toegankelijk.  

7. Het bestuur bepaalt de sluitingstijd bij speciale gelegenheden.  

 

Artikel 15. Vergoedingen vrijwilligers. 

1. Het bestuur beslist wie voor een vergoeding in aanmerking komt en de hoogte van deze vergoeding. 

2. Voor alle vrijwilligers (eventueel met partner) van de vereniging zal jaarlijks door het bestuur een vrijwilligersavond in de 

sportkantine georganiseerd worden.  

 

Artikel 16. Representatie.  

1. Het bestuur zal op uitnodiging recepties bezoeken van verenigingen die grenzen aan Mariaheide, van verenigingen die in het 

betreffende seizoen in dezelfde klasse spelen als SCMH 1. 

2. Is het bestuur niet in de gelegenheid om op dat betreffende tijdstip de receptie te bezoeken, dan zal er een felicitatiekaart gestuurd 

worden. Verder worden bij bijzondere gebeurtenissen namens de vereniging, indien het bestuur hiervan tijdig een kennisgeving van 

heeft ontvangen, een door het bestuur te bepalen attentie verstrekt. 

3. Tijdens langdurige ziekte, blessure of afwezigheid van een lid is het team, waartoe het betreffende lid hoort, verantwoordelijk om 

hiervoor aandacht te hebben.  

4. Voetballen en korfballen met rouwband om linkerarm:   

a. door betreffend team: de 1e wedstrijd nadat speler/speelster/leid(st)er/train(st)er/coach van dat team overleden is; 

b. door SCMH 1:   de 1e wedstrijd nadat:  - actieve vrijwilliger overleden is 

- lid van SCMH overleden is 

Het dragen van rouwbanden wordt gekoppeld aan 1 minuut stilte voor aanvang van de wedstrijd. 
In alle andere gevallen beslist het bestuur. 

 

Artikel 17. Financiële regelingen met externe gebruiker. 

1. Indien een externe gebruiker (een school of andere vereniging) van het sportpark gebruik wil maken, zal dit aan het bestuur kenbaar 

gemaakt moeten worden en zal het bestuur beslissen of hiervoor toestemming gegeven kan worden. Hiervoor kan een financiële 

vergoeding gevraagd worden. 

2. In overleg zal de vereniging voor voldoende personeel in de sportkantine zorgen, dan wel de betreffende gebruiker verzoeken zelf 

voor personeel te zorgen. 

3. De opbrengst van de sportkantine blijft voor de vereniging en aan de betreffende gebruiker van de accommodatie zal eventueel een 

donatie gedaan worden, welke door het bestuur wordt bepaald. 

 

Artikel 18. Cursussen. 

1. Het bestuur stelt de leden van de vereniging in de gelegenheid om cursussen te volgen. Het bestuur bepaalt of die cursus ten goede 

komt aan de vereniging. De kosten van een dergelijke cursus komen voor rekening van de vereniging.  

2. Het bestuur maakt een overeenkomst op, die door het betreffende lid en een bestuurslid van de vereniging wordt ondertekend. 

3. Indien het betreffende lid binnen een bepaalde tijd na het volgen van een cursus de vereniging verlaat, beslist het bestuur of deze 

vergoeding, of een deel ervan, door het lid terugbetaald moet worden aan de vereniging. 

 

Artikel 19. Periodekampioen / kampioen / promotie voor korfbal en voetbal. 

1. Wordt het 1e team periodekampioen dan worden 100 SCMH-consumptiebonnen geschonken aan dit team. 

2. Wordt het 1e team kampioen dan wordt er aan dit team 12 SCMH-consumptiebonnen per teamlid geschonken. Als basis wordt de 

bij het bestuur bekende teamindeling aangehouden en als maximum houden we 20 teamleden aan.   

3. Wordt een seniorenteam (m.u.v. het 1e) kampioen dan worden 8 SCMH-consumptiebonnen per teamlid geschonken aan dit team 

met een maximum van 20 teamleden. Wanneer een team een halve competitie speelt en kampioen wordt, dan worden 4 SCMH-

consumptiebonnen per teamlid geschonken aan dit team. Als basis wordt de bij het bestuur bekende teamindeling aangehouden en als 

maximum houden we 20 teamleden aan.   

4. Bij promotie door het 1e team door nacompetitie worden 100 SCMH-consumptiebonnen geschonken aan dit team. 

5. Wordt een jeugdteam kampioen dan worden 2 SCMH-consumptiebonnen per teamlid geschonken. Als basis wordt de bij het bestuur 

bekende teamindeling aangehouden en als maximum houden we 20 teamleden aan.   

6. Indien een team, wat kampioen is geworden, met een “platte kar” door Mariaheide rijdt, is het bestuur niet verantwoordelijk voor 

eventuele schade en/of ongelukken. 

 

Artikel 20. Onderlinge competitie senioren voetbal en korfbal samen.  

Gedurende een vooraf bepaalde periode worden alle punten van de teams van SCMH bijgehouden. Het team dat aan het einde van die 

periode het hoogste gemiddelde aantal punten heeft behaald is de winnaar. Het gaat hier over het gemiddeld aantal punten per 

gespeelde wedstrijd (sommige teams spelen in de competitie meer of minder wedstrijden). Mochten er 2 teams met een gelijk aantal 

punten eindigen, dan is het doelsaldo beslissend. Mocht ook dit gelijk zijn, dan tellen het aantal doelpunten voor. Mocht dit gelijk 

zijn, dan is de stand op de ranglijst in de reguliere competitie beslissend. Als ook dit geen uitkomst biedt, delen beide teams de prijs. 

Het winnende team ontvangt 3 SCMH-consumptiebonnen per teamlid. Als basis wordt de bij het bestuur bekende teamindeling 

aangehouden en als maximum houden we 20 teamleden aan. Teams, die in het betreffende seizoen reeds een periode hebben behaald, 

doen in dat seizoen niet meer mee aan de onderlinge competitie. 



5 

 
Artikel 21. Teamactiviteiten.  

Ieder seniorenteam van SCMH mag één keer per jaar een teamactiviteit organiseren in de sportkantine van SCMH.  

Met een seniorenteam worden spelers/leiders/trainers van het betreffende team met eventuele partners bedoeld.  

Met partner wordt de echtgenote/vriendin/vriend van het betreffende lid bedoeld. 

Een teamactiviteit wordt in overleg met de voorzitter seniorencommissie en voorzitter sportkantine vastgesteld.  

Afspraken maken over en het inplannen van een teamactiviteit gebeurt met de voorzitter commissie evenementen en voorzitter 

commissie sportkantine.  

De drank wordt geleverd door de vereniging voor een door het bestuur vast te stellen bedrag per persoon. 

 

Artikel 22. Accommodatie. 

1. De gebouwen die aanwezig zijn op het sportpark Spoorzicht zijn in eigendom van de vereniging. De gronden waarop de opstallen 

staan zijn in erfpacht van de gemeente. Alle velden, incl. pannaveld en buitenruimte worden gehuurd van de gemeente. 

2. Het sportpark is geopend op wedstrijddagen, trainingsavonden (incidenteel trainingsdagen) en evenementen. Op de overige 

tijdstippen zijn de velden niet toegankelijk om te sporten, behoudens het pannaveld en de uitzondering genoemd in artikel 22 lid 3.  

3. De leden van de club mogen buiten de avonden genoemd in lid 2 gebruik maken van het sportpark om hun sport te beoefenen. 

Voorwaarde daarbij is dat er alleen gebruik wordt gemaakt van Veld 4 en pannaveld en na het gebruik de netten van de goals omhoog 

worden gehangen. De mobiele goals mogen alleen gebruikt worden, mits ze niet vast liggen en worden teruggezet na gebruik. Indien 

leden en bezoekers zich niet hieraan houden wordt het sportpark, buiten de gebruikstijden, door het bestuur gesloten voor 

sportbeoefening tot dat er hernieuwde afspraken zijn gemaakt met de jongste leden van de club.  

4. Het kunstgrasveld korfbal is enkel bestemd voor korfbaldoeleinden.  

5. Onderhoud aan de gebouwen, incl. de beplanting, wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Keuringen en beproevingen welke nodig zijn 

voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en accommodatie worden uitgevoerd door professionele bedrijven in opdracht van 

de vereniging. 

6. Leden en bezoekers van het sportpark Spoorzicht worden geacht met respect met de eigendommen van de vereniging om te gaan. 

Ieder lid en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte schade aan de eigendommen van de vereniging, indien dit 

aannemelijk kan worden gemaakt door het bestuur. 

7. SCMH is niet aansprakelijk voor letsel en schade welke ontstaat bij gebruik buiten reguliere openingstijden van het sportpark. 

8. Het sportpark beschikt over een fietsenstalling. Leden en bezoekers worden geacht de fietsen op deze plek te stallen. Indien de 

fietsen elders op het sportpark opgesteld worden is het bestuur of zijn de leden bevoegd om deze fietsen naar de fietsenstalling te 

verplaatsen. 

 

Artikel 23. Materialen.  

1. Ieder team(li)d  is aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte schade aan de eigendommen van de vereniging, indien dit 

aannemelijk kan worden gemaakt door het bestuur. 
2. Ieder team/lid wordt geacht na de beoefening van hun sport alle materialen op te ruimen en op te slaan in de daarvoor bedoelde 

binnen- en buitenopslagruimtes zodat onderhoud aan de velden door de robotmaaier en onderhoudsploeg kan worden uitgevoerd. 

 

Artikel 24. Wijziging van het huishoudelijk reglement. 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, dan wel de algemene 

financiële jaarvergadering. Het voorstel tot wijziging zal op de agenda van de algemene ledenvergadering dan wel op de agenda van 

de algemene financiële jaarvergadering worden vermeld. 

2. De voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement zullen tegelijk met de agenda van de algemene ledenvergadering, dan 

wel met de agenda van de algemene financiële jaarvergadering, ten minste 14 dagen voor de vergadering aan de leden worden 

verstrekt, hetzij schriftelijk, hetzij via www.SCMH.nl.  

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

Artikel 25. Slotbepalingen. 

1. Ieder lid van de vereniging heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 

2. Ingeval van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist 

het bestuur. 

      

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2022.  

 

Namens het bestuur van de vereniging: 

 

De voorzitter:      De secretaris: 

 

Will Kemps                    Femke van der Velden 

 

 

 
p.s. Dit reglement staat vermeld op www.scmh.nl  

Eventuele wijzigingen van dit huishoudelijk reglement worden in een ledenvergadering goedgekeurd en deze wijzigingen zullen 

daarna via de site van SCMH bekend worden gemaakt aan de leden. 

http://www.scmh.nl/

