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De algemene reglementen zijn opgesteld in de statuten, die opvraagbaar zijn bij de secretaris en op
de website van VC Bladel. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn in de loop van de tijd
additionele reglementen opgesteld, welke hieronder na te lezen zijn. De reglementen zijn voor ieder
lid van toepassing.

1. Contributieverplichting
a) Aanmelden
Indien potentiële leden zich aanmelden na 1 augustus zullen deze verzoeken ter beoordeling
aan het bestuur worden voorgelegd. Indien het bestuur positief beslist op een dergelijk
verzoek wordt bij het bepalen van de verschuldigde contributie met het volgende rekening
gehouden:
- Een potentieel lid krijgt vier gratis trainingen;
- Een lid wordt ingedeeld in de betreffende contributiecategorie;
- Het jaar wordt gesteld op 10 maanden; De maand wordt gesteld op 4 weken;
- Het eerste contributiebedrag wordt, rekening houdende met bovenstaande, naar rato
berekend.

b) Afmelden
Om een werkbare situatie te creeëren voor de Technische Commissie om de jaarlijkse
team-, zaal- en trainersindelingen te kunnen maken, moeten zij kunnen uitgaan van een
betrouwbaar stabiel ledenbestand. Per 1 mei worden de indelingen bekend gemaakt. Leden
hebben dan tot 15 mei de gelegenheid om zich kostenloos af te melden als lid. Afmeldingen
ná 15 mei zijn dan nog een half jaar contributieplichtig. Indien je je voor deze datum afmeldt
en je daarna weer aanmeldt zijn geen extra kosten verbonden. Vanaf 15 mei gaat de club
namelijk allerlei investeringen doen zoals zaalhuur, trainerskosten, Nevobokosten gebaseerd
op het dan geldende ledenaantal. Om te voorkomen dat de club een team moet terugtrekken
met Nevobo boetes tot gevolg zijn leden die zich ná 1 augustus afmelden gewoon nog
contributieplichtig tot het einde van het seizoen.
Let op: een afmelding is alleen geldig via een ingevuld afmeldingsformulier en deze in te
leveren bij de ledenadministratie.
c) Teamsport
Volleybal is een teamsport. Aan het begin van het seizoen wordt gekeken welke teams 1 dan
wel 2 keer per week gaan trainen. Op grond hiervan worden investeringen gedaan zoals
trainers- en zaalkosten. Ook zijn de Nevobo kosten gebaseerd op een vaste contributie per
team.
Dus als je in een team zit dat 2 keer per week traint én daarbij wedstrijden speelt dan dien je
te voldoen aan de daarbij behorende contributie.
Daar staat tegenover dat je ten alle tijden 2 keer per week kunt komen trainen.
Ook mag je aanschuiven bij een ander team om 2 keer per week te trainen.
Alle verzoeken voor korting op de contributie worden voorgelegd aan het bestuur.
Het bestuur beoordeelt het verzoek en houdt rekening met andere werkzaamheden die door
een lid voor de club worden verricht zoals tellen, het optreden als scheidsrechter, het geven
van training en of het ondersteunen bij trainingen.
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2. Eigen bijdragen
a) Externe trainingen
Trainingen die buiten de club gehouden worden, zoals bijvoorbeeld Nederlandse
Volleybalschool, Rayontrainingen, Kempenvolleybaltrainingen, leiden vaak tot extra kosten.
VC Bladel zal de helft van deze kosten vergoeden tot een maximum van €150. De rest komt
voor rekening van het desbetreffende lid.

b) Nieuwe leden
Bij aanmelding van een nieuw lid zal eenmalig €10 in rekening gebracht worden om zo een
voorziening te kunnen treffen voor aanschaf van spelershirts.

3. Boetes Nevobo
a) Boete scheidrechtersbeoordelingen
De Nevobo legt een boete op per niet ingeleverde scheidsrechterbeoordeling bij senioren
wedstrijden. De kosten zullen verhaald worden op het desbetreffende team om zo de
discipline te kunnen waarborgen.

b) Boete verzetten wedstrijd
De Nevobo legt een boete op bij het verzetten van een wedstrijd. Een team mag één keer per
seizoen een wedstrijd verzetten waarvoor VC Bladel de kosten draagt. Daarna komen deze
kosten voor rekening van het team.

4. Scheidrechter- / telverplichting
De Nevobo competitie zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van “vrijwilligers” die de taak als
scheidrechter of als teller op zich nemen. Daarom geldt binnen VC Bladel de verplichting dat
als je Nevobo competitie speelt, je ook af en toe zult moeten fluiten of tellen. Om ervoor te
zorgen dat niet iedere wedstrijd dezelfde personen aan de beurt zijn wordt er door de
wedstrijdsecretaris van VC Bladel een indeling per email rondgestuurd naar diegenen die de
komende thuisronde moeten tellen of fluiten. Op deze manier worden de lasten eerlijk
verdeeld. Wanneer je aangewezen wordt voor een wedstrijd, maar je kunt er om wat voor
reden dan ook niet bij zijn, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen en je moet vervolgens
melden aan het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@vcbladel.nl) wie de vervanger zal
zijn. Over het algemeen werkt dit systeem goed en we zijn tevreden over de inzet van onze
leden.
Toch zijn er af en toe nog mensen die verzuimen. Indien scheidsrechters en/of tellers, die
ingedeeld zijn door het wedstrijdsecretariaat, niet komen opdagen tijdens een wedstrijd is dit
zeer hinderlijk voor de desbetreffende teams en voor de vervangers die van de tribune moeten
worden geplukt. Derhalve zal in zo’n geval de beurt ingehaald moeten worden en bij wijze van
sanctie zal nog een extra wedstrijd gefloten of geteld moeten gaan worden. De afwezigheid
zal door de aanwezige zaalwacht worden gerapporteerd aan het wedstrijdsecretariaat.
Herhaaldelijke overtreding zal tot verdere sancties leiden ter beoordeling van het bestuur.
Denk daarbij aan ontzegging van het recht om deel te nemen aan Nevobo wedstrijden.
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5. Veilige sportomgeving
a) Ongewenst gedrag
VC Bladel vindt het belangrijk om een veilige sportomgeving te creëren voor haar leden om
gevallen van ontucht, seksuele intimidatie e.d. te voorkomen. Om voor iedereen duidelijkheid
te verschaffen hanteren wij gedragsregels en richtlijnen zoals die opgesteld zijn door de
Nevobo. Op deze manier is duidelijk vastgelegd hoe men in bepaalde situaties dient te
handelen. Als vereniging vragen wij al onze trainers de ‘leidraad gedrag trainers’ door te
nemen en te ondertekenen. Voor trainers die training geven aan jeugd zal vanaf 2015 ook een
Verklaring omtrent het Gedrag (VoG) opgevraagd worden.

b) Pesten
VC Bladel keurt alle vormen van pesten af. Dit gedrag wordt niet getolereerd. Indien je gepest
wordt of je constateert pesten binnen de club, maak hier melding van bij je trainer of maak
gebruik van de vertrouwenscontactpersoon (vcp@vcbladel.nl) binnen onze club. Onze trainers
zijn geïnstrueerd om alert te zijn op pestgedrag. De Nevobo heeft, ter ondersteuning van de
sportverenigingen, een ‘pestprotocol’ ontwikkeld. Het pestprotocol geeft achtergrondinformatie
over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de
verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. VC Bladel hanteert dit pestprotocol.

6. Inspanningsverplichting
Vanaf de jeugd geldt voor ieder lid een inspanningsverplichting voor de club. Eén maal per
jaar zal per team een of meerdere taken toegewezen worden om zo ook het teamgevoel te
bevorderen.
Het team is verantwoordelijk voor een degelijke invulling van deze taak en dient zo veel
mogelijk teamleden beschikbaar te stellen. De organiserende commissies overleggen
minimaal 1 maand van tevoren over de planning en inhoud van de activiteit.
Als een team niet aan de verplichting kan voldoen is het aan het betreffende team om
vervanging te vinden. In overleg met het bestuur zal het team dan een andere taak
toegewezen krijgen.
Een inspanningsverplichting wordt noodzakelijk geacht omdat het aantal vrijwilligers al jaren
ontoereikend is om alle taken binnen de club overeind te kunnen houden.
De toewijzing van taken en verdere informatie is te vinden in het document “Vrijwilligersbeleid
VC Bladel”, beschikbaar op de website van VC Bladel..

7. Ereleden / leden van verdienste / VC Bladel leden van het jaar
Dit betreft een aanvulling op artikel 4.4 van de statuten van VC Bladel.

a) Inleiding
Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze
voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:
• De toekenning van een erelidmaatschap;
• De benoeming tot lid van verdienste of
• De benoeming tot VC Bladel lid van het jaar.
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b) Voorwaarden
Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap, benoeming
tot lid van verdienste of VC Bladel lid van het jaar, spelen de volgende elementen een rol:
• De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
• De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
• Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
• Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
• De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.
Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden. De
bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven die
prestaties uit te stijgen.
Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn worden gezien:
Erelid
• Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere verdiensten (uitgevoerd over
een periode van meer dan 10 jaar)
• Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer
dan 15 jaar.
Lid van verdienste
• Bestuurslid met bijzondere verdiensten;
• Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan
10 jaar.
VC Bladel lid van het jaar
• Éénmalige dan wel kortstondige zeer bijzondere verdiensten
a) Procedure
De procedure voor toekenning van een erelidmaatschap, benoeming tot lid van verdienste of
VC Bladel lid van het jaar is als volgt:
• Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de
vereniging worden gedaan;
• De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig
mogelijk zijn beschreven;
• Over de voordracht wordt aan het bestuur schriftelijk advies uitgebracht door de (nog
in te stellen) commissieleden, ereleden, leden van verdienste of VC Bladel leden van
het jaar.
• Gelet op het uitgebrachte advies beoordeelt het bestuur of de voorgestelde kandidaat
aan de gestelde eisen voldoet; daarbij wordt nagegaan of ook anderszins geen
bezwaren bestaan;
• In het geval van instemming van het bestuur wordt dit als voorstel , te doen aan de
leden, vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering;
• Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel
voorgelegd aan de leden;
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•
•

•

Het voorstel is aangenomen wanneer 75% van de aanwezige leden daarmee instemt.
In het geval van instemming wordt de betreffende draagspeld (erelid) en of de
betreffende oorkonde (lid van verdienste) zo spoedig mogelijk in een bijzondere
bijeenkomst door het bestuur uitgereikt.
Bij afwijzing van een voorstel door het bestuur wordt de indiener schriftelijk
geïnformeerd met opgaaf van redenen.
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Versiebeheer
Versie Januari 2013
• Concept opgesteld
Versie Maart 2014
• Artikel 1 Contributieverplichting opgesplitst in subartikelen uitgebreid met artikel 1.a
Aanmelden 1.b Afmelden en 1.c Teamsport
• Toevoeging artikel 5 Reglement ongewenst gedrag toegevoegd
Versie September 2015
• Artikel 1.b Afmelden uitgebreid met expliciete opmerking wanneer een afmelding geldig is
Versie December 2014
• Artikel 4 Scheidsrechter-/telverplichting tekst naam onafhankelijk gemaakt
• Artikel 5 Reglement ongewenst gedrag verandert in Veilige sportomgeving en uitgebreid met
artikel 5.a Ongewenst gedrag en artikel 5.b Pesten
Versie December 2015
• Toevoeging artikel 7 Ereleden / leden van verdienste / VC Bladel leden van het jaar
• Toevoeging van inhoudsopgave
• Toevoeging van hoofdstuk versiebeheer
Versie December 2016
• Toevoeging/wijziging vrijwilligersbeleid VC Bladel bij artikel 6 Inspanningsverplichting
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