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Huishoudelijk Reglement NHC “De IJssel”  

NHC “De IJssel”, hierna te noemen, De IJssel 

Definities: onder verenigingsorgaan wordt verstaan: De IJsselscoop en de site 
www.hcdeijssel.nl, tenzij anders vermeld. 
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Artikel 1. Lidmaatschap 

1. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van De IJssel dient een schriftelijke aanvraag 
op een daarvoor bestemd formulier bij de ledenadministratie te worden ingediend. Dit 
formulier is aan te vragen bij de ledenadministratie, dan wel te downloaden via de 
internetsite van De IJssel. 

2. Alleen volledig ingevulde en correct ondertekende formulieren worden in behandeling 
genomen. 

3. Indien het aantal leden het maximum overschrijdt dat organisatorisch (trainingen, 
mogelijkheid tot spelen wedstrijden) nog behandeld kan worden, worden de personen 
die zich inschrijven op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst wordt samengesteld in 
volgorde van inschrijving. Toekenning van het lidmaatschap vanaf de wachtlijst is mede 
afhankelijk van de team-indelingen. 

4. Personen die lid worden dienen éénmalig entreegeld te betalen.  
5. Personen die op de wachtlijst staan betalen inschrijfgeld; dit inschrijfgeld wordt bij het 

definitieve lidmaatschap verrekend. Men wordt op de wachtlijst geplaatst indien de 
betaling per bank of giro door de vereniging is ontvangen. 

6. Aanvaarding van het lidmaatschap betekent dat men op de hoogte is van de Statuten en 
Huishoudelijk Reglement van De IJssel en de statuten en reglementen van de 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en men is verplicht deze na te leven. Op 
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verzoek wordt een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement van de 
vereniging toegezonden. 

7. Leden zijn verplicht om verandering van hun adres schriftelijk aan de 
ledenadministratie door te geven (verhuisbericht is te downloaden vanaf de site). 

8. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 mei van het lopende seizoen 
schriftelijk door de ledenadministratie (adres staat vermeld in het verenigingsorgaan) te 
zijn ontvangen. Opzeggen na voornoemde datum betekent dat de volledige contributie 
voor het volgende seizoen verschuldigd blijft. Opzeggingsformulier is te downloaden 
vanaf de site. 

Artikel 2. Clubtenue 

1. Men mag alleen aan officiële hockeywedstrijden deelnemen indien men gekleed is in 
het IJssel-tenue: 
1.1 Dames en meisjes: donkerblauwe rok met daarop de tekst “NHC DE IJSSEL” 

geborduurd, oranje poloshirt met blauwe biezen en IJssel logo, donkerblauwe 
kousen met oranje boord en op de zijkant ingeweven het IJssel-logo. 

1.2 Heren en jongens: donkerblauwe korte broek met tekst “NHC DE IJSSEL” 
geborduurd, oranje poloshirt met blauwe biezen en IJssel logo, donkerblauwe 
kousen met oranje boord en op de zijkant ingeweven het IJssel-logo. 

1.3 De IJssel heeft afspraken gemaakt met een leverancier alwaar het hele tenue kan 
worden afgenomen. De naam van deze leverancier wordt gepubliceerd in het 
verenigingsorgaan. 
 

Artikel 3. Contributie 

1. Ieder lid is verplicht de door de Algemene Ledenvergadering besloten contributie te 
betalen. De contributies worden aan het begin van het seizoen gepubliceerd in het 
verenigingsorgaan. 

2. Bij opzegging tijdens het seizoen wordt geen restitutie van de jaarlijkse bijdrage 
verleend. 

3. Bij aanvaarding van het lidmaatschap per 1 juni wordt de volledige jaarlijkse contributie 
in rekening gebracht. Bij inschrijving gedurende het seizoen wordt de hoogte van de 
contributie bepaald aan de hand van de datum van inschrijving:   
- na 1 december maar voor 1 maart; 75% van de contributie; 
- na 1 maart; 50% van de contributie.  

4. De Algemene Ledenvergadering stelt de hoogte van het inschrijfgeld vast voor 
personen op de wachtlijst (zie 1.4). 

5. De betaling van de contributie geschiedt uitsluitend per bank of giro aan de vereniging. 
Als betalingsdatum geldt de datum zoals deze vermeld staat op het afschrift van de 
bank- of girorekening van de vereniging. Na circa 8 weken wordt een herinnering 
toegezonden inclusief de verhoging bij betaling na 6 weken. De hoogte van de 
verhoging wordt jaarlijks gepubliceerd in het verenigingsorgaan.   

6. Indien betaling, ondanks de herinnering, achterwege blijft is het bestuur gerechtigd het 
betreffende lid te schorsen tot aan het moment dat betaling heeft plaatsgevonden. Het 
lid wordt van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht. Leden die niet binnen 
een maand na de aanvang van de schorsing de contributie etc. betalen kunnen door het 
bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet. Het bestuur is verplicht de KNHB van deze 
beslissing op de hoogte te stellen. De verplichting tot betaling blijft bestaan. 
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7. Bij langdurige blessures en stages (langer dan 4 maanden), waardoor men niet kan 
deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan het bestuur besluiten tot restitutie c.q. 
vermindering van de contributie. Bij stages wordt de contributie pro-rata berekend. Bij 
langdurige blessures wordt onderstaande staffel gehanteerd: 1e helft van het 
veldhockey-seizoen 25% korting op de contributie; 1e helft en midwintercompetitie 
50% korting op de contributie; gedurende gehele seizoen 75% korting op de contributie. 
7.1 Het lid dat in aanmerking denkt te komen voor restitutie c.q. vermindering van de 

contributie dient dit verzoek schriftelijk bij de penningmeester in te dienen. Het 
bestuur houdt zich het recht voor om het lid te vragen een doktersverklaring te 
overleggen. 

7.2 Het lid wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de genomen beslissing. 
8. Zaalhockey: 

8.1 Alle D- en C-teams doen mee aan de zaalhockey-competitie.  
8.2 Per seizoen zal bepaald worden, indien van toepassing, welke overige teams deel 

zullen nemen aan de zaalhockey-competitie.  
8.3 De contributie voor deze competitie wordt gepubliceerd in het verenigingsorgaan 

en staat los van de reguliere contributie. 
8.4 Indien een zaalhockeycommissie actief is binnen de vereniging zal deze 

commissie de organisatie voor de zaalhockey-competitie en training organiseren. 
Indien deze commissie niet actief is dienen coaches/trainers zelf 
trainingsaccommodatie afspraken maken (e.e.a. in overleg met de technische 
commissie en penningmeester). 

Artikel 4. Verplichtingen (taken) van leden en/of ouders/verzorgers 

1. Alle leden van de selectieteams (vanaf C) worden geacht vrijwilligerswerk te doen voor 
de vereniging (afhankelijk van de leeftijd: trainer, coach of zitting hebben in een 
commissie). 

2. Leden van de D-teams verspreiden de De IJsselscoop onder de leden volgens een vooraf 
in het verenigingsorgaan gepubliceerd rooster. 

3. Alle jeugdleden (vanaf 14 jaar) dienen een door de vereniging aangeboden opleiding tot 
spelbegeleider te volgen, waarna zij op regelmatige basis ingedeeld worden om op de 
zaterdagen wedstrijden te begeleiden (publicatie in het verenigingsorgaan). Indien men 
verhinderd is om op de ingedeelde datum te fluiten dient men zelf voor vervanging te 
zorgen en deze wijziging in het schema door te geven aan de 
scheidsrechtercommissaris.  

4. Alle leden vanaf 15 jaar dienen een door de vereniging aangeboden opleiding tot 
clubscheidsrechter te volgen, waarna zij op regelmatige basis ingedeeld worden om op 
de zaterdag dan wel zondag om wedstrijden te fluiten (publicatie in het 
verenigingsorgaan). Indien men verhinderd is om op de ingedeelde datum te fluiten 
dient men zelf voor vervanging te zorgen en deze wijziging in het schema door te geven 
aan de scheidsrechtercommissaris.  
4.1 indien men geen gevolg geeft aan de oproep om te fluiten en men geen vervanging 

heeft geregeld, volgt automatisch een schorsing van 1 officiële door de KNHB 
uitgeschreven thuiswedstrijd. Deze schorsing is niet wedstrijdseizoen gebonden. 

4.2 indien men vervanging heeft geregeld dient de naam van deze persoon (uiterlijk 
voor het weekend van de betreffende indeling) schriftelijk doorgegeven te worden 
aan de scheidsrechtercommissie. 

4.3 indien een lid 3 keer heeft geweigerd om wedstrijden te fluiten waarvoor men is 
ingedeeld en men dus derhalve 3 thuiswedstrijden is geschorst, zal men bij de 4e 
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weigering geschorst worden voor 11 officieel door de KNHB uitgeschreven 
wedstrijden (zowel uit als thuis). Deze schorsing is niet wedstrijdseizoen 
gebonden. 

4.4 Het lid mag tot aan het moment dat de schorsing is uitgevoerd, niet uitkomen voor 
een ander team. 

5. Leden dan wel hun ouders/verzorgers zijn verplicht om op regelmatige basis de 
teamleden te vervoeren naar uit-wedstrijden (zie artikel 6.2.3 en artikel 7.1). Indien men 
verhinderd is, dient men zelf voor vervanging te zorgen en dit door te geven aan 
diegene die de indeling heeft gemaakt. 

Artikel 5. Taken en bevoegdheden bestuur 

Zoals omschreven in de statuten: 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de 

secretaris of penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, 

om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
4. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop 

van het boekjaar, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over 
het gevoerde beleid. De algemene ledenvergadering kan, na verslag van de 
kascommissie, het bestuur dechargeren. 

5. Het bestuur stelt een begroting op voor het volgende seizoen en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering 

6. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een 
dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Indien het 
bestuur wil afwijken van deze samenstelling dient zij een voorstel hiertoe voor te leggen 
aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur kan de taken en werkwijze van het 
dagelijks bestuur nader in een reglement vastleggen en dit reglement te allen tijde 
wijzigen of intrekken. 

Artikel 6. Tuchtcommissie 

1. De tuchtrechtcommissie bestaat uit 3 bestuursleden en wordt ingeschakeld bij het door 
leden en coaches/trainers die geen lid zijn van de vereniging overtreden van: 
1.1 de geldende waarden en normen binnen de vereniging; 
1.2 de regels van de KNHB. De tuchtcommissie wordt via de wedstrijdsecretarissen 

op de hoogte gebracht van gele of rode kaarten die tijdens wedstrijden zijn 
gegeven aan leden van de vereniging. Aan de hand van haar bekende informatie 
over het incident wordt de straf bepaald. De door de tuchtrechtcommissie 
opgelegde straf dient direct te worden uitgevoerd. 
Conform de KNHB-procedure wordt de KNHB geïnformeerd over de beslissing 
van de tuchtcommissie van De IJssel. De KNHB bepaalt de uiteindelijke straf en 
deze wordt ook door de KNHB bevestigd aan het betreffende lid. De 
tuchtcommissie ontvangt een kopie van de uitspraak. Indien de door de 
tuchtcommissie van de vereniging opgelegde straf reeds is uitgevoerd, kan deze in 
mindering worden gebracht op de door de KNHB opgelegde straf. De 
wedstrijdsecretaris informeert de KNHB op het moment dat de straf is uitgevoerd. 
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Artikel 7. Commissies 

1. Het bestuur kan onder meer de volgende commissies instellen: technische-, activiteiten-, 
jeugd-, sponsor-, onderhouds-, automatiserings- en communicatie-commissie. 
1.1 Iedere commissie heeft minimaal een voorzitter en vanuit de commissie vindt er 

op regelmatige basis rapportage plaats naar het bestuur. 
2. De voorzitter van een commissie wordt in overleg met het bestuur benoemd. De 

commissieleden verdelen onderling de overige taken. 
3. Het bestuur kan (benoemde) commissieleden ontslaan, indien een commissielid buiten 

de door het bestuur in samenwerking met de commissie vastgestelde taakomschrijving 
handelt. 

4. De samenstelling van de commissies wordt tijdens het seizoen éénmalig in het clubblad 
gepubliceerd en zijn op te vragen via de internetsite. 

5. Een commissie werkt volgens een in overleg met het bestuur vastgestelde 
taakomschrijving en beleidsplan; financiële middelen worden per commissie door het 
bestuur in overleg met de commissies vastgesteld. 

6. Een commissie kan bij incidentele activiteiten, na goedkeuring van het bestuur van een 
schriftelijk daartoe ingediende begroting, gemachtigd worden een financiële bijdrage te 
innen van leden, sponsorleden, donateurs en andere personen, die aan, door de 
commissies, georganiseerde activiteiten deelnemen. Indien tijdens de activiteit contante 
betalingen dienen plaats te vinden, dan kunnen deze in mindering worden gebracht van 
de inkomsten. Een getekende betalingsbevestiging dient bij de uiteindelijke financiële 
verantwoording overlegd te worden aan de penningmeester. 

7. Commissies leggen rekening en verantwoording af aan het bestuur op een door de 
penningmeester voorgeschreven wijze. 

Artikel 8. Wedstrijden en trainingen 

1. Indien eigen velden worden afgekeurd door weersomstandigheden dan wordt deze 
beslissing z.s.m. doorgegeven aan de coaches, lijnmanagers of aanvoerders van de 
betreffende teams. De voorzitter van de Technische Commissie, dan wel een door hem 
aangewezen persoon, neemt de beslissing of de velden al dan niet betreden mogen 
worden. 

2. Wedstrijden: 
2.1 Voor 09.00 uur van een betreffende wedstrijddag is bij de wedstrijdsecretariaten 

bekend welke velden (voor wat betreft de uit-wedstrijden) zijn afgekeurd in 
verband met weersomstandigheden. Deze informatie wordt z.s.m. doorgegeven 
aan de aanvoerders of begeleiders van de betreffende teams. 

2.2 Elk spelend lid wordt geacht op tijd aanwezig te zijn voor de wedstrijd. 
Afzeggingen voor een wedstrijd dienen, alleen met geldige reden, uiterlijk 
donderdagavond doorgegeven te worden aan de aanvoerder, coach of manager. 

2.3 Bij wedstrijden die niet op het eigen terrein worden gespeeld, zorgt de coach, 
manager of begeleider voor voldoende vervoer naar en van de vereniging van de 
tegenpartij. De “rijders” dienen over een geldig rijbewijs te beschikken en bij 
voorkeur dient een ongevallen inzittenden verzekering te zijn afgesloten. Boetes 
veroorzaakt tijdens het vervoer van spelers en begeleiders t.b.v. een uitwedstrijd 
kunnen niet verhaald worden op de vereniging.   

3. Trainingen: 
3.1 Gedurende het seizoen is er altijd training tenzij de velden, door 

weersomstandigheden, niet mogen worden betreden of gedurende vakanties. 
Mededelingen hierover worden geplaatst in het verenigingsorgaan. 
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3.2 Afzeggingen voor een training dienen, met geldige reden, zo spoedig mogelijk 
doorgegeven te worden aan de aanvoerder, coach of manager. 

4. Wedstrijdformulieren: 
4.1 Aan het begin van ieder seizoen verzorgt het wedstrijdsecretariaat voor 

verspreiding aan de diverse teams van de wedstrijdformulieren. 
4.2 Het team is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van het volledig en correct 

ingevulde wedstrijdformulier bij het betreffende wedstrijdsecretariaat. 
5. Boetes: 

5.1 Boetes die door de KNHB worden opgelegd wegens een gegeven gele en/of rode 
kaart, worden door de penningmeester van de vereniging doorbelast aan het 
betreffende lid en deze dient de boete per omgaande te voldoen. De 
penningmeester heeft het recht administratie- en portokosten in rekening te 
brengen. 

5.2 Boetes die door de KNHB worden opgelegd wegens het onjuist of onvolledig 
invullen van wedstrijdformulieren, dan wel wegens het te laat insturen van het 
wedstrijdformulier (door schuld van het betreffende team) of niet aanwezig zijn bij 
een geplande wedstrijd, worden door de penningmeester van de vereniging 
doorbelast aan de aanvoerder van het betreffende team. De penningmeester heeft 
het recht administratie- en portokosten in rekening te brengen. 

Artikel 9. Materialen 

1. De IJssel stelt aan ieder team aan het begin van het seizoen materialen ter beschikking 
ten behoeve van trainingen en wedstrijden; 
1.1 De leden worden geacht zorgvuldig met de materialen om te gaan. 
1.2 Aan het einde van het seizoen dienen de trainingsmaterialen weer te worden 

ingeleverd. Eventuele schade aan de materialen en/of verlies kan in rekening 
worden gebracht door De IJssel bij het betreffende team. 

2. Ieder team ontvangt een keepersuitrusting.   
2.1 Het lid/team wordt geacht zorgvuldig met deze uitrusting om te gaan. 
2.2 Aan het einde van het seizoen dient deze uitrusting weer te worden ingeleverd. 

Eventuele schade en/of verlies kan in rekening worden gebracht door De IJssel bij 
het betreffende lid/team. 

Artikel 10. Toernooien 

Aan het einde van het seizoen worden er toernooien gehouden op de diverse verenigingen. De 
IJssel kan hieraan deelnemen. 
1. Coaches en of managers zijn hiervoor verantwoordelijk voor het inschrijven en de 

verdere organisatie. 
2. De bijdrage van de IJssel voor één jeugdtoernooi is maximaal € 90,=  en dit bedrag kan 

bij de penningmeester gedeclareerd worden. 
3. De veteranen en senioren ontvangen geen bijdrage. 
4. Voor de jongste jeugd is er aan het eind van het seizoen ook een jongste jeugd dag 

welke ook door de vereniging vergoed wordt. De KNHB stelt het tarief vast. 
 

Artikel 11. IJsselregels op en rond het veld 

Voor de goede orde nog even een aantal regels op een rij. Deze regels gelden niet alleen voor 
onze eigen clubleden maar juist ook voor de bezoekende teams met coaches, begeleiders en 
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ouders. Schroom niet om hen op de regels te wijzen als dat nodig is.  
Algemeen 
1. Respecteer anderen en de velden en accommodatie van de club. 
2. Zet fietsen en brommers op de daarvoor bestemde plaatsen, NIET voor de ingang, daar 

worden ze verwijderd. 
3. Fiets of brom niet op het terras voor het clubhuis of op de paden langs de velden. 
4. Klim niet over de afrastering, maar maak gebruik van de toegangshekken. 
5. Houd honden in en buiten het clubhuis aan de lijn, bevuilen deze het terrein, ruim het 

dan zelf op. 
6. Gooi papier en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
7. Gooi gebroken glaswerk en flessen zonder statiegeld in de glasbak. 
8. Breng meegenomen glaswerk, waterflessen enz. zelf terug naar het clubhuis, laat het 

niet achter voor een ander. 
9. Spaar de beplanting; deze bepaalt mede het aanzien van het complex en van het 

clubhuis. 
10. Neem geen glazen en/of flessen mee naar het veld of de kleedkamers. 
11. Gebruik de toiletten en de doucheruimtes alleen voor het doel waarvoor zij zijn 

ingericht. 
12. Laat kleedkamers opgeruimd achter. Het IJsselteam dat als laatste de kleedkamer 

gebruikt, ruimt deze op, veegt de vloer en leegt de prullenbakken. 
Tijdens de wedstrijden: 
13. Als je (nog) niet speelt ga je niet langs de zij- of doellijn met een bal spelen. 
14. Als er nog een wedstrijd bezig is loop je (nog) niet het veld op, ook niet in de rust. Ieder 

team wacht achter het hek tot de wedstrijd is afgelopen en gaat dan pas het veld op. 
15. Alleen de spelers, wisselspelers, coach(es) en trainer(s) mogen zich binnen de 

afrastering van het veld bevinden.  
16. De dug-out is in principe voor (wissel)spelers, coaches en trainers. 
17. Toeschouwers horen, voor hun eigen veiligheid, achter de hekken niet op het veld of 

naast de doelen. 
18. Moedig elkaar aan, help elkaar waar nodig en geef elkaar goede aanwijzingen. 
19. Niet mopperen, schelden of commentaar geven op scheidsrechter(s), tegenspelers of 

medespelers. 
20. Niet met je stick gooien. 
21. Winnen doe je alleen door beter te hockeyen dan de tegenstander. 

Artikel 12. Redactiestatuut 

1. Doel 
Het verenigingsorgaan heeft tot doel: 
1.1 De leden, sponsors, adverteerders en andere geledingen en belangstellenden van de 

vereniging op onafhankelijke wijze op de hoogte te houden van nieuws omtrent 
activiteiten van de vereniging, resultaten van wedstrijden of de hockeysport in het 
algemeen. 

1.2 De vereniging op dusdanige wijze naar buiten te brengen dat dit bijdraagt tot een 
groter bereik en grotere bekendheid van de vereniging en haar activiteiten. 

1.3 Het bevorderen van het contact tussen de leden en de vereniging door middel van 
wedstrijdverslagen en mededelingen over bijeenkomsten en andere gebeurtenissen 
die betrekking hebben op de vereniging en de hockeysport in het algemeen. 

2. Verspreiding van De IJsselscoop 
2.1 Per editie wordt tenminste 1 exemplaar aan elk lid, respectievelijk gezin waarvan 
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een lid bij de vereniging is aangesloten, verstrekt. 
2.2 De verspreiding wordt uitgevoerd door leden uit de D-lijn. Het bestuur stelt 

iemand aan die verantwoordelijk is voor het opstellen van verspreidingsschema’s 
en die voor publicatie zorgt in het verenigingsorgaan. 

3. Middelen: 
3.1 De sponsorcommissie streeft ernaar dat de exploitaties van het verenigingsorgaan 

kostendekkend is. Inkomsten kunnen zijn: advertenties, sponsoring en een door de 
algemene ledenvergadering goedgekeurde bijdrage vanuit verenigingsgelden voor 
een begrotingsjaar. 

3.2 Het bestuur heeft het recht op inzage in alle financiële bescheiden en gemaakte 
afspraken met adverteerders die betrekking hebben op het verenigingsorgaan. 

4. Redactionele verantwoordelijkheid  
4.1 De redactie voert haar taak uit binnen het kader van hetgeen in de doelstelling is 

vastgelegd. De redactie kan ingezonden berichten, na overleg met het 
verantwoordelijke bestuurslid, zonder opgaaf van redenen weigeren te plaatsen.  

Artikel 13. Sponsoring 

1. De IJssel acht sponsoring van belang vanwege de wenselijke relatie van De IJssel met 
de maatschappij -dit in de eerste plaats- als ook vanwege de wenselijkheid en noodzaak 
om voor het bekostigen van hockey-ondersteunende activiteiten extra middelen te 
genereren. Concreet: 
1.1 de erkenning dat sponsoring een tweezijdige relatie inhoudt, waarin De IJssel een 

aantrekkelijke, zelfstandige partner wenst te zijn; 
1.2 de sportieve opdracht van De IJssel het primaat behoort te houden; 
1.3 het primaire proces niet afhankelijk mag worden van sponsoring. 

2. De IJssel voert een actief beleid ten aanzien van het fenomeen sponsoring. “Actief” 
houdt in dit verband in dat De IJssel eigener beweging contacten wenst aan te gaan met 
het bedrijfsleven en overige relevante maatschappelijke organisaties, als ook dat 
aanbiedingen voor sponsoring door De IJssel getoetst worden aan de hand van de 
daartoe opgestelde criteria. De sponsoren dienen onderstaande criteria te accepteren. De 
criteria zijn: 
2.1 de sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid 

en de onafhankelijkheid van De IJssel in gevaar mag brengen; 
2.2 de sponsoring moet verenigbaar zijn met de statutaire grondslag van De IJssel, 

alsmede de doelstellingen van De IJssel en; 
2.3 De IJssel mag niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) komen te 

verkeren. 
3. De sponsoring behoeft een groot draagvlak binnen De IJssel. Dit kan worden 

bewerkstelligd door: 
3.1 het sponsorbeleid, de sponsoractiviteiten en het financieel belang dienaangaande 

aan de leden kenbaar te maken; 
3.2 de gepleegde sponsoractiviteiten -met vermelding van omvang inkomsten en 

 verschuldigde tegenprestatie- jaarlijks in het financieel jaarverslag te 
verantwoorden; 

3.3 het instellen van een klachtregeling als hierna beschreven. 
4. De klachtregeling van De IJssel terzake het sponsorbeleid is als volgt: 

4.1 Leden van De IJssel kunnen een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur. 
4.2 Een klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn klacht tegenover het bestuurslid 

sponsoring en twee nader aan te wijzen bestuursleden mondeling toelichten. 
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4.3 Het bestuur beoordeelt de klacht op basis van de criteria. 
4.4 Het bestuur doet binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke klacht een 

uitspraak. Deze uitspraak dient te zijn gemotiveerd. 
4.5 Bij de algemene ledenvergadering kan men in beroep gaan tegen de uitspraak van 

het bestuur. 
5. Vanuit de sponsorcommissie wordt jaarlijks bepaald welk team gesponsord wordt en 

derhalve ter beschikking gestelde kleding gedurende het seizoen bij wedstrijden moet 
dragen. 
5.1 De sponsorkleding dient door het team zorgvuldig te worden behandeld en aan het 

einde van het seizoen weer bij de sponsorcommissie te worden ingeleverd. 
5.2 Indien sponsorkleding is beschadigd of verloren geraakt kan de sponsorcommissie 

kosten voor vervanging in rekening brengen bij het betreffende lid/team. 
  

Artikel 14. Verzekering 

1. Alle leden, begeleiders en anderszins voor de vereniging actieve personen vallen onder 
een collectieve ongevallenverzekering. 

2. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding na een ongeval dient de schade binnen 
48 uur bij de verzekeraar te zijn gemeld. Een ongeval tijdens een training, wedstrijd of 
tijdens het vervoer van en naar een wedstrijd dient derhalve onmiddellijk doorgegeven 
te worden de penningmeester of secretaris van de vereniging. 

3. Dekking voor geneeskundige en/of tandheelkundige hulp wordt verleend indien en 
voorzover een elders lopende verzekering hiervoor geen dekking verleent. 

Artikel 15. Bestuursreglement alcoholgebruik, alcoholverkoop en barbezetting. 

1. Begripsbepalingen 
1.1 Alcoholhoudende dranken: zwakalcoholhoudende drank:  bier, wijn en 

gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. 
1.2 Sociale Hygiëne: met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met 

elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In 
het clubhuis van de vereniging gaat het vooral om kennis van en inzicht in de 
invloed van alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord 
alcoholgebruik in ons clubhuis kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en 
gedragsregels en sociale  vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. 
Verder houdt Sociale Hygiëne in van de Drank- en Horecawet en verwante 
regelgeving en Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende 
bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke 
voorzieningen van de inrichting. 

2. Wettelijke bepalingen.  Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de 
volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd: 
2.1 Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. 
2.2 Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het clubhuis worden 

opgehangen. 
2.3 De verstrekker van alcohol dient bij de koper de leeftijd vast te stellen, tenzij 

betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
2.4 Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de 

openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. 
2.5 Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken 
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personen. 
2.6 Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die dronken zijn of onder 

invloed zijn van andere psychotrope stoffen. 
3. Vaststellen en wijzigen 

3.1 Vaststellen en wijzigen van dit bestuursreglement wordt door het bestuur 
vastgelegd.  

3.2 Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente. De gemeente 
toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement 
treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de afgegeven 
drank- en horecavergunning. 

3.3 Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de 
gemeente. 

3.4 Indien een bestuursreglement is vastgesteld zònder de concrete noodzaak een 
nieuwe drank- en horeca-vergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen 
inzake paracommercie vast te leggen,  wordt het bestuursreglement op gelijke 
wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake 
paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn. 

4. Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er 
altijd een persoon aanwezig, die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne.  

5. Huis- en gedragsregels 
5.1 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 

kantine of elders op het terrein van de vereniging. 
5.2 Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders 

(b.v. in de kleedkamers) te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras of langs de 
velden. 

5.3 Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
  - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd  

  tijdens de uitoefening van hun functie; 
  - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van de spelers. 

5.4 Op vrijdagmiddag tot 19.00 uur en zaterdag tot 15.30 uur wordt geen 
alcoholhoudende dranken verkocht. 

5.5 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 
alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

5.6 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd. 

6. De openingstijden van het clubhuis zijn conform de drank- en horecavergunning: 
dinsdag na de training van heren 1 
donderdag na de training van veteranen  
vrijdag vanaf 15.30 uur indien er een leidinggevende aanwezig is 
zaterdag tijdens de wedstrijden tot uiterlijk 19.00 uur 
zondag tijdens de wedstrijden tot uiterlijk 19.00 uur 
tijdens activiteiten 

7. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol 
geschonken: 
dinsdag na de training van heren 1 
donderdag na de training van veteranen 
vrijdag vanaf 20.30 uur 
zaterdag vanaf 15.30 uur 
zondag tijdens de wedstrijden  
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tijdens activiteiten 
8. Voorlichting 

8.1 Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2, eerste 3 punten), huis- en gedragsregels 
en paracommerciebepalingen worden goed zichtbaar in het clubhuis opgehangen. 

8.2 Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord 
alcoholgebruik. 

8.3 Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor 
alcoholhoudende dranken. 

9. Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
9.1 Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur 

van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over het 
clubhuis. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en 
dus van dit reglement. 

9.2 Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 t/m 8 van dit reglement 
dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de 
vereniging. 

9.3 Uit hoofde van de verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij 
overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van de 
betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de 
barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo 
nodig de klager en treft de gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden 
maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de 
afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 

10. Toegelaten horeca-activiteiten 
10.1 De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien 

van personen die bij de activiteiten van de vereniging in de ruimste zins van het 
woord betrokken zijn.  

10.2 Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de 
vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend na goedkeuring van het 
bestuur. De tijden mogen de reguliere openingstijden niet doorkruisen. 

Artikel 16. Noodplan 

1. Het noodplan treedt in werking bij: 
1.1 Zwaar lichamelijk letsel 
1.2 Brand of explosie 

2. Hoe te handelen bij zwaar lichamelijk letsel: Bel direct 112 
Rustig en zakelijk mededelen: 
2.1 Uw naam 
2.2 De plaats van het ongeval (Hockeyvereniging Nieuwerkerk a.d IJssel, Sportpark 

 Dorrestein in Nieuwerkerk a/d IJssel) 
2.3 Zo mogelijk het soort letsel 
2.4 Het aantal slachtoffers 
2.5 Waar de ambulancechauffeur moet komen (driehoeksleutel nodig voor paaltje 

fietspad hangt in de keukenkast) 
2.6 Zorg dat er iemand aanwezig is om de ambulance de weg te wijzen 
Algemeen 
2.7 Indien er een bedrijfshulpverlener aanwezig is, neemt hij/zij de algehele leiding 

over 
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2.8 Bekijk de situatie en probeer in te schatten of er (dreigend) gevaar is voor het 
slachtoffer en/of de hulpverlening 

2.9 Zorg bij reddingpogingen, dat men niet zelf slachtoffer wordt 
2.10 Alleen in noodgevallen mag “EERSTE HULP” worden gegeven door anderen dan 

opgeleide personen 
2.11 Slachtoffer(s) niet verplaatsen tenzij vergroting van gevaar aanwezig is. 

3. Brand/explosie: Bel direct 112 
Rustig en zakelijk mededelen: 
3.1 Uw naam 
3.2 De plaats van de brand (Hockeyvereniging Nieuwerkerk a.d IJssel, Sportpark 

 Dorrestein in Nieuwerkerk a/d IJssel) 
3.3 Zo mogelijk het soort letsel 
3.4 Het aantal slachtoffers 
3.5 Waar de brandweerwagen moet komen (driehoeksleutel nodig voor paaltje 

fietspad hangt in de keukenkast) 
3.6 Zorg dat er iemand aanwezig is om de brandweer de weg te wijzen 
Algemeen: 
3.7 Indien er een bedrijfshulpverlener aanwezig is, neemt hij/zij de algehele leiding 

over  
3.8 Waarschuwen van de omstanders 
3.9 Beginnende (kleine) brand zelf blussen (brandslang in de hal, brandblusser achter 

de bar en in de keuken) 
3.10 De stroom uitschakelen in de meterkast in de keuken en eventueel ook in het 

materialenhok 
3.11 Eventueel de gaskraan dichtdraaien (kastje buiten bij grote hek) 
3.12 Clubhuis ontruimen en verzamelen op het linker kunstgrasveld (gezien vanaf het 

clubhuis). Indien assistentie van de brandweer is gevraagd, dient deze te worden 
begeleid 

4. Ontruimingsplan 
4.1 Indien er een bedrijfshulpverlener aanwezig is, neemt hij/zij de algehele leiding 

over  
4.2 Zo niet dan coördineert de dienstdoende gastouder of clubhuisbeheerder/ster de 

ontruiming.  
4.3 Coaches van de teams die zich in de kleedkamer bevinden zorgen ervoor dat deze 

worden ontruimd via de nooduitgang aan het einde van de gang. 
4.4 De aanwezigen in het kantinegedeelte verlaten het clubhuis via de 2 

nooduitgangen naar buiten of via de hal naar buiten en verzamelen zich op een 
kunstgrasveld. 

4.5 De coördinator controleert of alle kleedkamers, de toiletten en de kantine leeg zijn 
of geeft een ander hier opdracht voor. 

Artikel 17. Slotbepaling 

1. Indien voorwerpen toehorend aan de vereniging aan of onder welke titel dan ook in 
gebruik bij de vereniging mochten worden gebroken of beschadigd door een persoon (al 
dan niet lid) is deze persoon verplicht de schade te vergoeden, tenzij het bestuur bepaalt 
dat geen schade of gedeelte van de schade vergoed behoeft te worden. 

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  
 
Aldus ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2006 
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