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HUISHOUDELIJK REGLEMENT DFS Arnhem; vastgesteld op 12-11-2018 
 
Artikel 1 – ALGEMEEN 
1. Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de bepalingen opgenomen in de statuten, 

alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging. 
2. Elk lid dient de slogan “DFS Arnhem is van de leden en wordt gemaakt door de leden” positief 

uit te dragen. 
 
 
Artikel 2 – LIDMAATSCHAP 
1. De aanmelding geschiedt door middel van door het bestuur digitaal ter beschikking te stellen 

aanvraagformulier. Het bestuur kan eisen dat in het formulier vermelde gegevens door 
deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 

2. Voor ieder nieuw toegetreden lid zullen inschrijvingskosten worden geheven van € 15,00. Dit 
wordt verrekend bij de 1e contributienota. 

3. Het lidmaatschap geldt voor een volledig verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni van het 
volgende jaar. 

4. Zonder schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie (per mail via 
ledenadmin@dfsarnhem.nl) voor 1 mei van ieder jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 
één jaar verlengd. Het lidmaatschap eindigt, tegelijk met de beëindiging van het verenigingsjaar 
waarin het werd opgezegd. 

5. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen. 
6. Het lidmaatschap wordt beëindigd wanneer aan alle contributieverplichtingen is voldaan. De 

beëindiging vindt ook pas plaats na het inleveren van clubkleding en het voldoen van 
verplichtingen aan een team waarin gespeeld is. 

 
 
Artikel 3 – HET BESTUUR 
1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 

vertegenwoordigt de vereniging, zowel in als buiten rechte en neemt alle beslissingen, welke 
niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. 

2. Het dagelijks bestuur vormt samen met de overige bestuursleden het bestuur van de 
vereniging.  

 
 
Artikel 4- CONTRIBUTIE 
1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  
2. De contributie wordt geïndexeerd met de verhoging van de zaalhuur en NHV-contributie. 
3. De contributie wordt betaald per automatische incasso – 10 x per jaar – geen betaling in juli en 

augustus. Leden kunnen in overleg met de penningmeester een andere betalingsregeling 
treffen. 

4. Indien spelende leden door omstandigheden aan meer dan de helft van de competitie niet 
kunnen deelnemen, kunnen zij naar rato restitutie krijgen van de contributie (het deel NHV-
contributie wordt niet gerestitueerd). 

 
 
Artikel 5 – GEDRAGSCODES 
1. Gedragscodes zijn regels die binnen de vereniging als ongeschreven regels worden 

gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden in het document “Normen en waarden van DFS 
Arnhem” vastgelegd en op de site gepubliceerd. 

2. Algemene gedragscodes 
a. respecteer de regels van je sport. 
b. respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport. 
c. behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 
d. gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij sport of als toeschouwer hierbij.  
e. samen staan voor een faire sport. 



    
 

 

DFS Arnhem – Huishoudelijk Reglement dd. 12 november 2018 
 
 

Contactgegevens: 
Verantwoordelijke: Irma Teunissen-Dol 

Email: info@dfsarnhem.nl 

 

    
 

    
 Huishoudelijk Reglement DFS Arnhem   Pagina 2 van 2  
    

 

3. Specifieke gedragscodes 
a. De trainer en/of begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 

sporter zich veilig voelt en onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die 
de sporter in zijn waardigheid aantast. 

b. De trainer en/of begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik tegenover 
de sporter. 

c. Relaties tussen de trainer en/of begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn bij 
de wet verboden. Binnen de vereniging worden dergelijke relaties niet getolereerd tot een 
leeftijdsgrens van achttien jaar. 

d. Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon aangesteld waar 
(machts)misbruikincidenten gemeld en/of besproken kunnen worden. 

 
 
Artikel 6 - ORGANISATIE 
1. Vanaf de C-jeugd is ieder spelend lid (of een ouder/verzorger daarvan) verplicht een bijdrage te 

leveren aan de volgende activiteiten: 
a. wedstrijdtafel bezetten; 
b. kleding van het team wassen; 
d. fluiten van wedstrijden van de D-; E- en F-jeugd; 
e. bij evenementen een bijdrage te leveren tot het welslagen hiervan. 

2.  De ouders/verzorgers van jeugdleden D, E en F zijn verplicht een bijdrage te leveren aan de 
organisatie van de vereniging, zoals: 
a. teamleden vervoeren naar uitwedstrijden; 
b. wedstrijdtenues wassen; 
c. een taak als coaching, begeleiding, jeugdkamp, toernooi, bestuur; 
d. een evenement verzorgen. 

3.  Elk wedstrijdsportteam dient minimaal één gekwalificeerde bondsscheidsrechter te leveren. 
Hetzij uit eigen gelederen, hetzij van buitenaf als extra teamlid. 

4.  Met door of namens de vereniging ter beschikking gestelde kleding en attributen dient 
zorgvuldig om gegaan te worden, conform het artikel “Kleding” dat te vinden is op de website. 

5.  Van elk lid mag worden verwacht andere leden aan te spreken bij het in gebreke blijven van 
bovenstaande. 

 
 
Artikel 7 - SLOTBEPALINGEN 
1.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
2.  Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het 

normen en waarden document, alsmede verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend 
gemaakte regels en bepalingen te kennen. 

3.  Een voorstel tot wijziging/aanvulling van het huishoudelijk reglement kan slechts in een 
algemene vergadering worden behandeld; het behoeft om te worden aangenomen een 
meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

 
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van d.d. 12-11-2018 
 
 


