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Huishoudelijk Reglement DSS Voetbal 
 
Doel 
 
De minimum set aan afspraken voor het reguleren van het lidmaatschap, beheer en 
bestuur van DSS Voetbal waaraan alle leden zich verbinden en op terug kunnen vallen 
naast de statuten en als aanvulling daarop. 
 
Opzet 
 
Het Huishoudelijk Reglement (HHR) bevat alleen de beslist nodige kaders in het 
vertrouwen dat redelijkheid en respect altijd de route naar oplossing bieden. We 
handelen naar de geest van dit stuk. 
 
1. Geldigheid Huishoudelijk Reglement (HHR). 
 
Met het toetreden tot DSS Voetbal onderschrijft ieder lid de statuten, het huishoudelijk 
reglement en handelt daarnaar. 
 
2. Stemrecht en besluitvorming 

 
• Ieder lid heeft stemrecht, iedere aanwezige op de ALV heeft spreekrecht.  
• De wettelijk vertegenwoordiger van een van een junior lid kan in de algemene 

vergadering het stemrecht namens het minderjarige kind uitoefenen. 
• Besluiten worden genomen in de ALV, behalve de besluiten die door de ALV naar het 

bestuur worden gedelegeerd. Bij besluitvorming streven we naar consensus, d.w.z. 
algehele instemming van alle leden in persoon. Bij een grote minderheid loont het de 
moeite door te praten, want kennelijk is er dan iets wat ons verdeelt. 

• Als er in de ALV geen consensus ontstaat: 
a. Besluiten in de ALV worden genomen op basis van hoofdelijke stemming, op basis 

van one-man-one vote tenzij uitdrukkelijk of statutair anders aangegeven, en 
worden geacht te zijn genomen bij 51% meerderheid van de 
aanwezige/vertegenwoordigde leden met stemrecht. 

b. De volgende categorieën besluiten vereisen een meerderheid van 2/3 van het 
aantal bestuursleden: 

i. Wijzigingen in het HHR 
ii. Organisatiewijzigingen, uitbreiding/afstoten van onderdelen 
iii. Royement van leden 
iv. Beëindiging van lidmaatschap wegens onvoldoende bijdrage of 

disfunctioneren 
v. Gedwongen aftreden van een bestuurslid 
vi. Voorlopig en definitief toetreden van een lid 

• Besluiten of afspraken die een structureel karakter hebben, worden vastgelegd in het 
beleidsplan, notulen en besluitenlijsten. Er zijn op dit moment actielijsten, 
besluitenlijsten, beleidsplan en het Handboek.  
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3. Besluiten genomen ter bestuursvergadering 
 

• Vanaf seizoen 2016-2017 is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor 
ieder die als bestuurslid functioneert en voor vrijwilligers die werken met 
minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking.  

• Het doel van de VOG is het creëren en behouden van een veilig sportklimaat. 
• Wanneer er een uitgave dient te worden gedaan die de contante waarde van €5.000 

(vijfduizendeuro) in een jaar te boven gaat is er goedkeuring van 1 bestuurslid en de 
voorzitter nodig.  

• Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar.  
• Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de 

bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over 
zaken mondeling gestemd kan worden. Bij het staken van de stemmen wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. 

 
4. Alcohol 

 
Wettelijke bepalingen 
 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende bepalingen 
worden nageleefd: 
 

• Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden 
• Leeftijdsgrenzen moeten zichtbaar in het clubhuis worden opgehangen 

• De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vat te stellen, 
tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt 

• Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de 
openbare orde, veiligheid of zedelijkheid 

• Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die 
verkeren in kennelijke staat van dronkenschap 

• Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die verkeren in kennelijke 
staat van dronkenschap 

 
Huisregels 
 

• Het is niet toegestaan in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging, 
zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken 

• Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders 
te gebruiken dan in de kantine of op het terras; 

• Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en 
andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie 

• Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het 
verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende 
drank aan betreffende personen worden geweigerd 

• Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan 
„100% Bob, 0% op‟. Hierbij zijn de belangrijkste noties: „Geen alcohol drinken als 
je nog moet rijden‟ en „Maak als het kan een Bob-afspraak‟ 

• Barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst 
• Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 


