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VAN Dt COVS GRI]tP NIJMTCI N tN OI'ISTREKI N

opgericht op 13 jull 19?2, Bn geu,oon lid van de Cantrele
Voetbalscheidsrechtere (C.0.V.S. ), draagt de naam C0VS

Bn omstreken en haeft haar zetel 1n da gemeente Nijmegen.

NAAÍVI IN ZE TEL

Artlkel 1

De verenlging,
0rganisatle van
groBp NlJmegan

ORGANISATII.

Artlkel 2

De grenzen van het gebied van de vereniglng ztJn vastgesteld en
geurl jzlgd door het hoofdbestuur van de C,0. U. S. na overleg met
van het dlstrikt uraarbij de vereniging is ingedeeld.
Uoor de C0VS groep NiJmegen Bn omstreken geldt dat zli urerkzaam
het gebled van de KNVB afdeling Nijmegen.

kunnen ulo rden
het bestuur

is blnnen

CE L DÍlI DDE LE N

ArtikeL 3

De lnkomsten van de vereniging bestaan ult contributies, donaties en andere
inkomsten, Het bestuur bepaalt de rrriJze en het tijdstip r,laarop de contributiee
Bn donaties gelnd zulfBn uorden.
Ieder Jaar zullen op de Jaarlljkse algemene vergadering de verplichtingen van
de leden uorden vastgesteld.
Artikel 4

Blj het beËlndigen van het lidmaatschap is de contributie verschuldigd tot en
met hst elnde van het verenigingsjaar, u,aarin de beëindieing plaatsvindt.
A rtikel 5

Ereleden zlJn vriJgesteld van contributie-betaling.
Artikel 6

Het bestuur kan ln biJzondere gevallen bepalen, dat een geuoon lld of een lid
van verdienste een lagere of geheel geen contributie bijdraagt.
Artlkel 7

Begunstlgere betalen een JaarltJkee biJdrage, b,aarvan het minimum-bedrag roordt
vastgasteld door het bestuur.
Artlkel I
In gaval van uranbetaling kan een lid door het bestuur uorden ontzat.
Ledcn t{elke 12 maandan of meer contributie-achterstand hebben zullen door het
bagtuUr ulordgN ONtzet. SLECHTS IN ZEER BIJZONOERE GEVALLEN XAN HIERVAN Il,ORDTN
AF GEI',EKEN
Een lid dat door het bestuur Ls ontzet is bevoagd binnen een ma6nd na ontvangst
van de kenniegaving In berosp te gaan btJ de al.gemene vBrgadaring.
UERGADERINGEN

Artlkel 9

1 . Tenminste 1x per Jaar rrlordt op een door het bestuur vast te etellen tl Jd-
etlp en plaate aen algemena verqaderlng gehoudBn.
0e oproeping hlertoe geschiedt schrifteliJk aan de adressBÀvan de leden of
door mlddel ven aen convocatie 1n het kluborgaan dan rrrel via het offlciËIe
orgaan van de C.0.V.S.
De termlJn van oproeplng bedraagt tenminste 14 dagen. Bij de oproeplng
uorden de te bahandelen onderulerpBn - agenda - vermeld.

2. Iedar stemgerechtÍgd 11d heeft het recht van initlatief, amendement en
lnterpelatLe.



3. Ieder stemgerecht-{gfl lid kan voorstellen aan een a(tenda van de algBmene

Jaarvergaderlng toevoeqen, mits deze vóór een door het bestuur aan te gevan
ttJdstip bij het sakrstarlaat ziJn lngedlend en door tenminsLe 5 stemge-
rechtlgde Ieden achriftefljk zijn ondersteund.

ArtÍkel 10

1 . Bestuurevergaderingen ruorden beleqd t

a. za dikr,riJls al.s de voorzitter urenstl
b. zo dlkrrliJls drie bestuursledan dit uensen.
In bestuursvergaderingan kunnen slechts dan rechtsgeldige besluiten urorden
qenomen uJanneer mcer dan de helft van de bestuursleden aanr,lezig is.

2. Bestuursvergaderingen rrlorden gehouden blnnen 14 dagen nadal daartoe eert
strekkend verzoek - onder opqave van de te behandeLen onderulerpsn - is
binnengekomen bij de sakretaris, die zorgt voor het bÍ.] eeriroeiren van de
vergaderÍng.

8I STUUR

AAtibEàtJlr bestaat uit een onevón aantar maar tenminste 5 meerderjarige 9e-
uonB leden, leden van verdiensta en/t'f areledan van de vereniging, t.ul.
voorzitter, sekretarlsp r)Br-rFlingmeester an trrlee of maerdere Jeden.
Oe voorzitterr sekretaris en penningmeester vormen tesamen het dagelijks
bestuur, hetrrlelk ds vBrBniqing zor,lel in ats buiten rechien vertegenuoordigt.
Artikel 12

1. Oe leden vae bBt beetuur uorden door de jaarlijkse algemene vergadering
benoemd blj acclamatie, biJ ankele kandidaatstelling of door schriftelljke
stemmlng met qesloten briefJes. In het Laatste geval met volstrekte meerder-
heÍd van de geldig ultgebrachte stemmen. Ilk bestuurslid treedt terstond
in funktle. DE V00RZITTtR td0R0T IN TUNKTIt 8tN0tÍÍ1O.

2.81J tussentlJdse vakatures 1n het bestuur kan door het bestuur ean plaats-
vervang6r rrlorden aangau,ezen tot de eerstvolgende alqBmene verqaderingr die
dan in da vakature moet voorzien. Het dan qekozen bestuurslid is aftredend
op de dag u,aarop volgens het rooster zljn voorganger had moeten aftreden.

3. De leden van het bestuur treden volgens rooster af en u,el in de even Jaren
de voorzitter en ean helft vBn de overige bestuursleden, in ds oneven Jaren
de sekrstaris, de panningmeester en de in het voorgaande jaar nlet tot af-
treden vBrplichte overige bestuursleden. Aftredende bastuursleden zijn ter-
stond herkiesbaar. BiJ elke vaketure kunnen zouel de leden a1s het bestuur
ean kandldaat steIIen.

4. UtterliJk 3 dagen voor de algemene vergadaring moeten de kandidaatstelllngan
achrifteLtJk biJ de sekratarÍs zijn ingediend. Hlertoe is vereist een door
de kandldaat getekonde bereldverklarlng, gesteund door tenminste 15 stem-
gerechtlgde Ieden, hetgean ult handtekenlngen, vargezeld door dB namen in
blokletters, zaI moeten bliJken.

5. Het bestuur klest ult zlJn midden een plaatsvervanged voorzltter, die blJ
ortetentenls of aFuezigheld van de voorzÍtter diens taak uraarneemt. Het ba-
etuur kieet tevens ult ziJn mldden een plaatsvervangend sekratarls en aBn
plaatsvervangend pennlnqm€ester, dle respectieveli jk de sekretaris en de
pennlngmeester in hun uarkzaamheden bijstaan.

Artikel 1 3

Het bestuur ls b'elast met de ).aiding van de zaken in de vereniging. Het bestuur
1s belast met da handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement en
beslist ln a1le qevallen uaarin deze niet voorziBn.
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Artikel 14

De verpLichtingen van de Ieden van het bestuur af z,lnderli jk zijn:
van de voorzitter:
a. hij l"idt dB bestuurs- en algemene vergaderingen van de verenlginq en stelt

daarin de orde van oe daq vast, behoudens het recht van genoemde vergadering
om daarin uijziqinq te brengen; hij heeft het recht óe discussies te sluiten,
indlen hij meent dat de vergadering voldoende j.s inqelicht tenzij tenminste
Z/l gedeelte van de aanu,ezig stemqerechti.grle ]eden zich daart-egen verzetS

b. hij zorqt voor nalevinq van statuten en reql ementen en voor
alle besluiten genomÉn door brstuur en al.-Qenene vergaderlnq
vereniging, de C.0.V.:r. en C.C.V.S. distrikt C05i;

co hij oefent toezicht ult irp het volvoeren van de taak van de
1 eden ;

d. hij ls de officlëIe uoordvoerder van
uoordigingen van de verenigingr tenz
gedragBn t

Br hij is gerechtlgd vergaderingen van
heeft daar aBn adviserende stem;

heL uitvoeren van
van zourel rJe

overige bestuurs-

het bestuur bij alle oFficiË1e vertegen-
ij hij deza taak aan een ander heef t op-

ingestel de kommlssies bi j te uronen 8n

f. hfj ondertekent de notulen, Jaarverslaqen,
u,aervoor naar hBt oordael van het bestuur

van de sekretaris:
€tr hiJ voert alle korrBspondsntje uit naam en in overleq met het bestuur en hiJ

houdt afschrlft van aLle uitgaande stukken;
b. hiJ brengt op de jaarlijkse algemene vprgaderi.nq van de vereniginq het door

het bestuur goedgekeurde verslag rrver het afgelopan verenigingsjaar ultl
co hiJ houdt aen register uaarin de namBn en adressah van alle leden en

begunstigere zlJn opgenomeni

d. hiJ draagt zorg dat de bestuursbesluiten, voorzover het bestuur dit nood-
zakeliJk acht, ter kennis van lsdBn uorden gebracht;

Bo hij draagt zorg voor de notulering van bÈstuurs- an algemenB vergaderingen
tenzlJ het bestuur daaruoor een andere persoon heeft aangab,ezen;

f. hiJ berelaart de ingekomen stukken;

Q. hlj beuaart het arehlef, voor zover dlt ziJn uerkzaamheden betreft.
van de pennlngmeester

a. hlJ zorgt voor de J.nvordering van da contributie, donaties Bn andere inkom-
aten tegen afgifte van kuitanties en stort aIIe gelden op bank- of glrorake=
ning van da verenlglng of belegt deze op een manier door het bestuur te
bepalen, behoudena BBn kasgeld van ca f.2.500r--

b. hfJ voldoet alle onkosten, r^reIke een qevolg zlJn van de ultvoering van
beeluiten qenomen op bestuurs- en algemene verqaderingen of die door toepas-
slng van het hulshoudelljk re918ment nodÍg zljn;

co hiJ houdt nauukeurig aantekeni.ng van alle inkomsten en uitgaven an zorgt dat
voor ledere uitgava Ban getekend beuiJsstuk aanr,rezig is;

d. hlJ is verpltFht aan ieder lid van het dagelijks bestuur Bn aan de kaskommls-
sl,B, op vBrzoek, alle boekÉn en bescheiden ter inzaqe te geven en het sBor
uezlge kasgeld te tonenl

É!o hlJ behoeft de machtiglng van hat dagelijks bestuur voor ledere ultqave
van maar dan f . 1.000r--

f. hiJ behoeft de machtlglng van dB algemene verqaderlng voor ultgaven boven
f . 2.500r--

begrotinqen en andere stukk en
zijn hanrl tekening is vereÍst.
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g. hlJ brengt in de j;rarlijkse algemerrr. v rqaderj.nq naífens het frËstuur verslaq
uj.t over de financiiin. van hBt afqelopen jaar, uaaronder €en cverzicht van de

eigendommen Bn andera activa van de verenlqing; hij legt daarbij een staat
ovBr van baten en last-en, onLvanqsten en uitqaven, benebens een beqrotlnq voo

het komend vBreniqinqs _i aer I

h. hl j beuaart het archief , voor zover dit zi jn r,lerkzaamheden betref t;

van de oLaatsvervanqend voorzitter I

hij treedt bij afgeziqheirJ of onLstentenj.s voL--r de voorzitLer onmiddelijk in al
diens rechten Bn verplichtingen.
van de pIa.ltsvervanqend sek retaris:
hiJ staat voor zover n'cl iq de sekreLaris b1j in al diens trrerkzaamheden.

vaq de plaatsvervanqend lenninqmeester-:
hij staat voor zov6r nodig rl e penningmeester bij in al diens r,rerkzaamheden.

van de kommlssaris:
hlJ staat voor zovpr n.dig .Je ov,,rige bestuursleCen bi j in de urerkzaamheden.

Artikel 15

fen bestuurslid dat zi-;n funktie ni.er" naar behcren v rvult of op andere urlJze
de belangen van de vnre.-iqing schaadt, kan io{rr het bestuur onmlddelijk in
ziJn funktle urorden qeschorst tot de eerst,voleen:.1 e algemene verqadering.

De eerstvolgende algemene v; rgaCerin_q beslist ,ivpr het vcorslel van het bestuur
tot schorsing of ontheft het best-uursliC van zi;n iunktie, met benoeminq van een
nieuul bestuurslid.
De aannamlng van het desbetref f ende voors',el ve re.i st Lenminste Z/l deel van
de uitgebrachte geldlge stemmen.

STT IVIIYII NGE N

Artikel 16

Benoemlng van parsonen hebben plaats blj acclamatle, bfJ enkele kandidaatstel-
Ilng of door schrifteliJke stemming met gesloten briefjes.
Besluitan uorden genomen bij acclamatie of door hoofdeliJke stemmlng.

Artikel 17

SchrifteliJke stemming heeft plaats ten overstaan van een kommissLe van etem-
1- opnsmingr gevormd door 3 door de voorzitter uit de aanrrlezige leden aan te

rrliJzen peraonsn, die geen deal ultmaken van het bestuur.
Artikal 18

Van onulaarde ziJn, ter bBoordeling van de kommissie van stemopnemingt
8o blanko stBmbriefJest
br stembriefJee, uBlke esn Persoon nlet duldellJk aanduident
cr BtembrlefJes, u,aarop mBer namen voorkomen dan het te verki,;zen aantal pBrso-

n en,
d. ondertekende stembrlefJes,
Éro stembrÍefJas, uaarop toevoegingen voorkomen.

Artlkel 1 9

Stemmen, uitgebracht door middel van stembriefJes ur€lke van onuraarde ziJnt
u,ordBn beschourrrd aIs niet geldlg te zljn ultgebracht.
Artlkel 20

Benoemingen qeschieden en besluiten uorden qenomen bi.j volstrekte mearderheld
der geldlg uitgebrachte stemmen tenziJn eBn andere meerderheid is voorgeschreven
81j staking van stemmen over aen voorstel urordt dit qeacht te ziJn veruorpBn.



Artikel 21

lrjenneer een gekozene voor een benoeminq bedankl, heeft een ni.eur,r e st'PmminQ
plaats, uraarvoor oDnleuule kandidaten kunnen ulorden qestelrr.

Kommlssies kunnen r,rorden berrr:emd teneinde het bcstuur in bep:aIde 'rndardelen
van het urerk behul!rzaam te:ijn.
Artlkel 23

1. 0e kornmisgieS rrrorden onÍ:lerscheiden in irer,"Íra-erie erlriet Fermanente'
Permanente kommis.,ies zi jn I

a, kaskornmissie
b. evenementenkommissie
c. spel, reqelkommri ss ie
d. voetbalkommlss ie
Eo kraamkommissi.e
f. klubbladkommissie

2. De leden der parmanente kommlssies ulorden benoemd door de jaarlijkse alge-
m€ne vergadering voor de tiJd van 1 jaar, Coch zijn terstond herkiesbaar
tenzlj in het rBglemant uitdrukkelljk anders is bepaald.
De Ieden van niet permanente kommissies kunnen zourel door het bestuur els
door de alqamene verqadering uorden benoemd.

Artikel 24

1. De kaskommissie bestaat ult 3 meerderjarige leden en ten hoogste 2 meerder-
jarige pLaatsvervanqende I edan, die geen bestuurslid mcgen zijn.
De Ieden treden volgens Ben op te maken rooster af sn zijn aansl.uitend
slechts 1 maal herkiasbaar.
ZiJn aLle leden tegelljkertijd benoemd, dan beslist het Iot uie herklesbaar
zljn.

2. Oe kommlssle vergadert tenminste lmaaI psr Jaar.
3. De kommissie ls belast met de kontrole der boeken en geI'dmiddelen-sn uaarden

van de verenlging.
BiJ akkoordbevlnding uro rden de boeken door de aanrrlazige kommissieleden
ondBrtekend. De kommlssle brengt ulterliJk 8 dagen na kontrole verslag aan
het bestuur uit.

4. BiJ tussentiJds aftreden van dB penningmeester moet binnen 14 dagen na dit
aftreden kontrofe door de kommissie plaatsvinden.0p de jaarllJksa algemene
vergadering doet de kommissle verslag van haar bevindingen over het afgelo-
pen verenigingsjaar.

Artlkel ?5

Niet permanant€ kommiasies zlJn ontbonden zodra hun taak ls volbrecht en hun
verelag aan het baetuur of de algemene verqadering is uitgebracht.
Een permanente kommlssla ia ontbonden zodra een nieuu kommissle ln haar plaats
is benoemd. Ean kommlssla kan overigens te allen tijde rrrorden ontbonden door
hat llchsam dat haar haaft benoamd.

Artlkal ?6

Het ln dlt hulshoudellJk reglement omtrent bestuursvergaderingen bepaaldet ls
ook op de kommÍsslevergaderinqan van toepassing.

SLOTBEPALINGIN

Artlkel 27

1. lJljziging van het huislroudelijk reglement kan alLeen geschleden door ean
alqBmBne verqaderlng met een mearderheicJ van tenminst e 2i"3 qedcei te der
ge).dig ullqebracht stenrmen.

2. fen r.riJzj-qing treeCl onmiClelijk na aannpmi,nQ in uerkinq.

c


