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HUISHOUDELIJKE REGELEMENT VV MOC
versie 2015

1.
Algemeen
Middels dit huishoudelijke regelement tracht VV MOC duidelijkheid te verschaffen over de binnen de
vereniging geldende afspraken en regels. Deze afspraken en regels dienen als leidraad voor eenieder die
lid is en/of een functie heeft binnen VV MOC.
In gevallen of situaties dat dit regelement onvoldoende duidelijkheid verschaft zal het dagelijks bestuur een
uitspraak doen.
2.
Lidmaatschap van VV MOC
Middels een inschrijfformulier, welke te downloaden is op de website of te verkrijgen is via de secretaris
kan eenieder zich aanmelden.
VV MOC stelt geen eisen aan aspirant leden, behoudens het instemmen met dit regelement en het tijdig
voldoen van de contributieverplichting. Naast de contributieverplichting wordt er een bijdrage van € 5 per lid
in rekening gebracht voor het materiaalfonds.
Volledig lid van de vereniging ben je als je tijdens één seizoen meer dan 5 wedstrijden speelt, ongeacht in
welk elftal óf als je meer dan 10 x per jaar meetraint op ons complex. In deze situatie geldt dan ook de
volledige contributieverplichting.
Daarnaast is het mogelijk om “tientjes-lid” lid te worden van onze vereniging. In deze situatie speel je
maximaal 5 wedstrijden per seizoen, ongeacht in welk elftal, en/of train je niet meer dan 10 x per jaar mee
op ons complex. In deze situatie betaal je het aangepaste contributietarief van € 25,- per jaar voor D, C, B
en A jeugdleden en € 35,- per jaar voor seniorenleden, alsmede € 5 voor het materiaalfonds.
Op bovenstaande regels zijn geen uitzonderingen mogelijk, dit juist om helder en transparant te zijn richting
alle leden en aspirant-leden.
Na aanmelding dient U een pasfoto te overleggen, vervolgens wordt er een spelerspas voor U
aangeschaft, zonder deze pas is het niet mogelijk om in competitieverband uit te komen.
Tevens verstrekt U bij aanmelding een machtiging tot het automatisch incasseren van de contributie.
Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk vóór 31 mei van het lopende seizoen. U dient zich
te richten tot de secretaris (secretaris@vvmoc.nl). Bij afmeldingen na 31 mei van het lopende seizoen en
vóór 1 augustus van het nieuwe seizoen bent U 25% van de contributie verschuldigd. Bij afmeldingen na
31 mei van het lopende seizoen maar vóór 1 oktober van het nieuwe seizoen bent U 50% van de
contributie verschuldigd en bij afmeldingen na 1 oktober van het nieuwe seizoen bent U de volledige 100%
van de contributie verschuldigd. In de laatste twee gevallen geldt tevens dat U de bijdrage voor het
materiaalfonds verschuldigd bent.
Wanneer de contributie en/of andere openstaande facturen w.o. boetes niet zijn voldaan zal het bestuur
geen goedkeuring verlenen aan het overschrijven naar een andere vereniging.
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3.
Contributiebetaling
De contributie zal automatisch geïnd worden, telkens op of rond 1 juli. Indien de afschrijving niet lukt heeft
U tot 1 augustus de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien er bij de start van het seizoen nog niet is
betaald, is het niet mogelijk om te trainen en/of wedstrijden te spelen.
Uiteraard is VV MOC bereid om mee te werken aan verzoeken tot het gespreid betalen. Wij verzoeken U
dit kenbaar te maken aan de penningmeester (penningmeester@vvmoc.nl).
4.
Ledentaken
Van alle leden vanaf 16 jaar wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan te verrichten werkzaamheden
binnen de club. (bij leden < 16 jaar is de ouder of verzorger verantwoordelijk voor de aangewezen taak).
Vooralsnog beperken de verplichte ledentaken zich tot het draaien van kantinediensten. Het staat het
bestuur vrij om middels een wijziging in dit regelement de ledentaken aan te passen en/of uit te breiden.
4a.
Ledentaak kantinedienst
De ledentaak kantinedienst betreft het volgende:
1. Alle jeugd- en seniorenleden dienen verplicht 2 kantinediensten per seizoen te draaien.
2. De kantinedienst voor leden jonger dan 16 jaar moet gedaan worden door een ouder/verzorger of door
een oudere broer of zus.
3. Leden boven de 16 jaar mogen de kantinedienst zelf doen of uiteraard ook overlaten aan een ouder of
vervanger (mits lid) van 16 jaar of ouder.
4. Het schema van de kantinediensten wordt gepubliceerd op de website van vv MOC alsmede wordt het
schema in de kantine opgehangen. Men is als lid zelf verantwoordelijk om tijdig het schema te raadplegen.
5. Voorafgaand aan het seizoen kunnen de kantinediensten worden afgekocht voor € 50,- per lid. Dit dient
e
U kenbaar te maken voor de 15 van augustus van het lopende seizoen, vervolgens krijgt U een factuur
van de penningmeester (penningmeester@vvmoc.nl).
6. Bij het niet op komen dagen voor een ingeplande kantinedienst wordt een boete van € 50,- per
kantinedienst in rekening gebracht. Bij het niet voldoen van deze boete kan er niet langer gebruik worden
gemaakt van het complex, trainingen en wedstrijden.
5.
Normen en waarden
Alle leden van VV MOC dragen een verantwoordelijk zich te gedragen volgens de algemene normen en
waarden die wij in onze samenleving hanteren. Wij verwachten van onze leden een proactieve houding om
dit uit te dragen en elkaar positief te corrigeren bij grensoverschrijdend gedrag. Dit houdt onder andere in:
a.
b.
c.
d.
e.

Het met respect behandelen van tegenstanders, hun coaches en aanhang;
Het met respect behandelen van scheidsrechters en grensrechters;
Het met respect behandelen van medeleden, vrijwilligers en derden zowel binnen als buiten onze
vereniging
Het zich onthouden van zowel fysieke als verbale agressie, zowel intern als extern
Het zichzelf, medeleden of de vereniging op enige manier in diskrediet brengen;

Bij onacceptabel gedrag zal het bestuur passende maatregelen nemen, een schorsing of tijdelijke
verwijdering van het complex is één van de mogelijke maatregelen.
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VV MOC streeft ernaar reeds vanaf de jeugd uit te dragen dat respect een belangrijk goed is. Hiertoe
hanteert VV MOC tijdens thuiswedstrijden van de jeugd een vaste procedure waarin respect voor de
tegenstander én de scheidsrechter centraal staan.
6.
Vrijwilligers
VV MOC is enorm blij met de grote schare aan vrijwilligers die zich elke keer weer inzetten voor onze club.
Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom, wij verzoeken U dit kenbaar te maken bij onze secretaris.
Vrijwilligers met uitzonderlijke verdiensten kunnen door het bestuur worden benoemd tot ere-lid.
7.
Gebruik van het complex
Voor het gebruik van het complex gelden de volgende regels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Afval dient gedeponeerd te worden in de aanwezige afvalbakken;
Voetbalschoenen worden vóór betreden van de kleedkamer schoon gemaakt;
De kantine is verboden terrein voor voetbalschoenen;
Roken is zowel in de kantine als in de kleedkamers verboden
Toegang tot het materiaalhok is voorbehouden aan de elftalcoaches en/of trainers
Toegang tot de bestuurskamer is voorbehouden aan het bestuur of door het bestuur aangewezen
leden of vrijwilligers

8.
Wedstrijdkleding
VV MOC verschaft alle leden wedstrijdkleding, deze kleding blijft echter eigendom van VV MOC en dient bij
opzegging of bij verstrekking van nieuwe kleding ingeleverd te worden.
Bij schade aan kleding, behoudens normale slijtage, of vermissing zal VV MOC zorgen voor nieuwe kleding
en ontvangt U hiervoor een rekening welke U binnen 14 dagen dient te voldoen.
Scheenbeschermers, voetbalschoenen en keepershandschoenen dient U zelf te verzorgen.
Voor alle vragen omtrent wedstrijdkleding of het bestellen hiervan kunt U zich richten tot
secretaris@vvmoc.nl
9.
Trainings- en wedstrijdtijden
De trainingstijden worden door de trainers kenbaar gemaakt en voor wedstrijdtijden verwijzen wij U naar de
website www.vvmoc.nl en U kunt hiervoor ook terecht op de website van de KNVB www.voetbal.nl.
10.
Overig
Indien er zaken zijn die U vertrouwelijk wilt melden dan kan dit, maak dit kenbaar bij het bestuur via
secretaris@vvmoc.nl.
Dit geldt tevens voor alle overige zaken die U niet in dit regelement óf in de statuten terugvindt.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VV MOC.

