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Inleiding 
 

Met dit reglement wordt er richting gegeven, uitgangspunten geboden en een kader neergezet voor 

de vereniging Triade. Het idee van het reglement is dat er een richtlijn is voor alle leden van KV 

Triade, waardoor de toekomst van de vereniging gewaarborgd blijft. Dit reglement dient als richtlijn 

bij onduidelijkheden, het reglement moet nooit als belemmering dienen in de dagelijkse gang van 

zaken.
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Commissies 2019-2020 
 
Bestuur 
Roelant Kant   Voorzitter/Arbitrage 
Marijke Ritmeester  Secretaris 
Peter Vroon  Penningmeester/ Sponsor commissie 
Kristy van Driel  Bom/Wedstrijd secretariaat 
Marian Kraaijkamp JC 
Esmeralda Roest Ledenwerving 
Brendan Ritmeester TC 
 
WG Veld 
Diana Kant 
Resat Stolk 
Folkert V/D Marel 
Bert Van Barneveld 
 
Ledenwerving 
Esmeralda Roest 
 
Technische commissie 
Brendan Ritmeester Voorzitter 
Yvonne Dols 
 
Wedstrijd secretariaat 
Kristy van Driel  B/A/Senioren  
Bertina Klarenbeek F t/m C jeugd 
 

  

Arbitrage 
Brendan Ritmeester 
Roelant Kant 
Wim Korevaar 
 
Jeugd commissie 
Priscilla Korevaar 
Daphne Marelis 
Femke Van Doorn 
Naomi Bussink 
Femke Kraaijeveld 
 
Activiteiten commissie 
Jorian Venmans 
Lisette Zaal 
Yvonne Dols 
 
Sponsorcommissie 
Diana Kant 
Ard Verhaar 
 
Bom 
Iet van Driel 
Jan Keppel 
Wim Slob 
Kristy van Driel 
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Begrippen en definities 
 
1.  Het Huishoudelijk Reglement (HR) van de korfbalvereniging Triade verstaat onder:   
a. het bestuur: het algemeen bestuur van de korfbalvereniging Triade, 
b. leden: de leden en jeugd-leden van de korfbalvereniging Triade, 
c. de ALV: algemene ledenvergadering van de korfbalvereniging Triade, 
d. commissie: groep van personen, met een bepaalde, door het bestuur gedelegeerde taak en 
verantwoordelijkheid, 
e. statuten: de op 16 september 1975 door de ALV vastgestelde statuten van de korfbalvereniging 
Triade, 
f. KNKV: Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, 
g. TC: Technische commissie van KV Triade, 
h. Selectie: de teams Triade 1 en 2., 
i. VWT: de tool vrijwilligerstekort, bereikbaar via https://kvtriade.vrijwilligerstekort.nl. 
j. HR: Huishoudelijk reglement. 
 
 

 
  

https://kvtriade.vrijwilligerstekort.nl/
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1 Bestuur 
 

1.1 Het bestuur van Triade vergaderd minimaal 7 keer per jaar. 
 

1.2 Tijdens bestuursvergaderingen is er bij aanvang van de bestuursvergadering een 
mogelijkheid  voor leden of betrokkenen bij de club om inspraak te hebben op deze 
bestuursvergadering. Deze inspraak moet schriftelijk vooraf gemeld worden bij de voorzitter. In deze 
schriftelijke aanmelding staat waarover de inspraak gaat en hoe lang de inspreker nodig heeft. Per 
vergadering zal er maximaal 30 minuten vrijgemaakt worden voor inspraak. 
 
1.3  De notulen van de bestuursvergaderingen kunnen en mogen opgevraagd worden door leden 
van de korfbalvereniging Triade. De notulen kunnen gefingeerd worden en mocht dat nodig zijn 
kunnen er uit de notulen punten weg gelaten worden als dat in het belang is van nog lopende zaken, 
personen of in het belang van de vereniging.  
 
1.4 Beslissingen in het bestuur worden genomen met een meerderheid van stemmen, bij een 
eventueel gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
1.5 Het bestuur kan beslissingen van andere onderdelen binnen de vereniging, zoals TC, 
arbitrage, sponsoring of andere werkgroepen/commissies herroepen of ongeldig verklaren indien dat 
in het belang is van de vereniging.  
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2 Rechten en plichten leden Triade 
 
2.1 Het lid heeft het recht om:   
a. gebruik te maken van alle door de vereniging geboden voorzieningen,   
b. te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits hij aan de van KNKV gestelde eisen voldoet en 
de aan zijn indeling verbonden plichten aanvaardt. De indeling geschiedt naar leeftijd, vanuit de 
KNKV vastgesteld en door de TC van Triade, in het handboek TC kunnen hier nadere regels over 
gesteld worden , 
c. naar evenredigheid te worden aangewezen voor serie- of vriendschappelijke wedstrijden, tenzij 
het HR anders bepaalt, 
d. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent met inachtneming van de statuten en het 
HR,  
e. de algemene ledenvergadering bij te wonen en aldaar het woord te voeren, 
f. bij het bestuur een aanvraag voor reiskosten te doen. De KNKV heeft een regeling waarbij 
wedstrijdteams vanaf 1000 gereden kilometers per seizoen een compensatie kunnen aanvragen. 
Deze aanvraag wordt door de penningmeester gedaan en dit bedrag wordt bij de baten van de 
wedstrijdteams op de balans gezet. Mocht een team aanspraak willen maken op dit bedrag moeten 
zij zelf hier een eerlijke onderlinge verdeling voor maken. Aanspraak op deze regeling kan tot de 
laatste wedstrijd van dat seizoen gemaakt worden bij de penningmeester. 
 
2.2 Het lid heeft onder meer de plicht om:   
a. bij de indeling in een wedstrijdteam, deel te nemen aan de wedstrijden van dat team EN andere, 
indien daarvoor aangewezen, 
b. in geval van verhindering om aan een teamverplichting deel te nemen, hiervan zo spoedig mogelijk 
op de daartoe gebruikelijke wijze te berichten. Afschrijving dient alleen wegens dringende reden te 
geschieden, 
c. het materiaal met overleg te gebruiken en de door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend 
uit het normale gebruikersrisico, te vergoeden, 
d. geldelijke bijdragen bij vooruitbetaling op een door het bestuur aan te geven wijze te voldoen, 
e. een door het verbond opgelegde boete te betalen, voor zover deze het gevolg is van zijn handelen, 
tenzij het bestuur anders beslist. 
f. een bijdrage te leveren aan het vrijwilligerswerk dat ontstaat uit activiteiten die nodig zijn voor de 
club. Een nadere specificatie van deze taken is terug te vinden onder hoofdstuk 4 van dit HR,  
g. zelf zorg te dragen dat er een eerlijke verdeling is voor het rijden naar uitwedstrijden. Dit zelfde 
geldt voor het onderhouden/wassen van de teamshirts. 
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3 Schorsing 
 
3.1  Het bestuur is gerechtigd deze bevoegdheid over te dragen aan een trainer. Het bestuur 
bepaalt daarbij de richtlijnen voor het schorsen van een lid, alsmede de duur van een schorsing.   
 
3.2  Een schorsing kan worden opgelegd in geval van het niet voldoen aan 
verenigingsverplichtingen en/of wangedrag.   
 
3.3  Een schorsing kan zijn een algemene of een bijzondere schorsing. Bij een algemene schorsing 
kan het geschorste lid geen enkel verenigingsrecht uitoefenen. Bij een bijzondere schorsing zal er een 
bepaalde functie of deelname ontzegt worden voor een vastgestelde periode. 
 
3.4  Een schorsing wordt opgelegd voor een bepaalde tijd. Deze kan worden voorafgegaan door 
een voorlopige schorsing. De voorlopige schorsing geldt voor een periode van maximaal twee weken; 
de schorsing voor een vastgestelde periode en dient schriftelijk aan het lid kenbaar te worden 
gemaakt met opgave van redenen. Het geschorste lid heeft het recht om op de eerstkomende 
algemene vergadering zijn schorsing als agendapunt op te laten voeren 
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4 Vrijwilligerswerk 
Triade kan alleen bestaan door het werk dat vrijwilligers doen voor Triade, omdat is gebleken dat 
niet alle taken vrijwillig vervuld worden is er nu een minimale inspanningsverpichting voor iedereen.  
 
4.1 Binnen Triade wordt er gewerkt via de website kvtriade.vrijwilligerstekort.nl, via deze 
website kunnen vrijwilligers zich aanmelden voor het verrichten van vrijwilligerswerk. 
 
4.2 Het doen van vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Bij het aannemen van een taak horen 
verantwoordelijkheden. Triade verwacht van hun vrijwilligers dat zij deze verantwoordelijkheid 
kunnen en zullen nemen. 
 
4.3  De spelers van alle teams, van de A-jeugd en de senioren, zien bij aanvang van het nieuwe 
seizoen voor welke wedstrijd zij de verantwoording hebben tot het regelen van een scheidsrechter. 
Zij moeten voor de aangewezen wedstrijden regelen dat er een scheidsrechter is, deze mag uit het 
eigen team komen, maar mag ook een andere persoon van de vereniging of een gecertificeerde 
scheidsrechter zijn. De scheidsrechters die deze taak op zich nemen verdienen hiermee , bij het 
voldoen van deze taak een punt, als bedoeld in art. 4.4 in dit reglement.  
 
4.4 Alle spelende leden vanaf 16 jaar zijn verplicht om ieder jaar drie ‘punten’ te behalen in VWT. 
Leden die een geheel jaar trainer of coach zijn van een team binnen Triade en/of bestuursleden zijn 
uitgesloten van deze verplichting. Het niet voldoen aan deze verplichting levert een boete van €7,50 
per te kort gekomen punt per jaar op, deze zal middels een factuur door de penningmeester 
verstuurd worden. 
 
4.5 De ouders/verzorgers van (wedstrijd)spelende leden onder de 16 jaar zijn verplicht om ieder 
jaar drie ‘punten’ te behalen in VWT. Heeft een gezin meerdere leden onder de 16 jaar ingeschreven 
bij Triade zullen de ouders/verzorgers minimaal  vier ‘punten’, in totaliteit, moeten behalen in VWT. 
Ouders en/of leden onder de 16 jaar die een geheel jaar trainer of coach zijn van een team binnen 
Triade en/of bestuursleden zijn uitgesloten van deze verplichting.  Het niet voldoen aan deze 
verplichting levert een boete van €7,50 per te kort gekomen punt per jaar op, deze zal middels een 
factuur door de penningmeester verstuurd worden. 
Voorbeeld 1: Een spelend lid van 45 jaar heeft 3 kinderen van 17, 9 en 5 jaar oud die allen ook 
korfballen. Het spelende lid moet voor  zichzelf 3 punten behalen, zijn kind van 17 moet ook zelf 3 
punten behalen, het spelende lid moet totaal 4 punten voor de kinderen van 9 en 5 jaar oud halen. 
Totaal moet het spelende lid van 45 jaar oud dus 7 punten behalen. 
 
Voorbeeld 2: Een gezin heeft 4 kinderen onder de 16 jaar die allen korfballen. De ouders korfballen 
niet. De ouders moeten gezamenlijk 4 punten behalen. 
 
4.6 Spelers/ouders/verzorgers van spelende leden zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste 
administratie van de gedane taken.  
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Slotbepalingen 
 
a. Besluiten tot wijzigingen van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een ALV. 
b. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beschikt het bestuur. 
c. Opzegging van het lidmaatschap van Triade moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris van Triade. 
De schriftelijke opzegging moet uiterlijk voor 1 mei gebeuren voor het seizoen daarna. Een seizoen 
loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. De opzegging is dus voor het nieuwe seizoen dat 
ingaat per 1 juli. Indien de opzegging na 1 mei gebeurt, is een geheel jaar contributie verschuldigd 
aan de club. Dit, omdat ook voor een geheel jaar contributie aan de KNKV verschuldigd is door 
Triade. 
 
 
 


