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Huishoudelijk Reglement (HR) Kon. ATBS Korfbal Club vzw 
(versie dd 30/06/2016) 

 
 

Artikel 1 
 
Kon. ATBS Korfbal Club staat buiten elke politieke, ideologische, religieuze, syndicale of filosofische 
strekking.  In titels, namen en opschriften op vlaggen alsook op clubkledij van leden mogen geen tekens 
of woorden voorkomen die naar een bepaalde strekking verwijzen.. 
 
Artikel 2 
 
Kon. ATBS Korfbal Club stelt zich op de eerste plaats ten doel de beoefening en verspreiding van het 
korfbalspel te bevorderen in de breedst mogelijke zin en waarvoor zij haar aansluiting handhaaft bij de 
Koninklijke Belgische Korfbalbond – Vlaamse Liga vzw (hierna steeds afgekort tot ‘KBKB’). 
 
Artikel 3 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 

 deelname aan de competities uitgeschreven door de KBKB 

 het uitgeven van geschriften eventueel in samenwerking met de KBKB 

 het organiseren van feesten en manifestaties 

 samenwerking met andere verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven 

 alle andere, door de wet geoorloofde middelen te gebruiken 
 
Artikel 4 
 
Kon. ATBS Korfbal Club draagt de waarden samenspel, respect en fairplay, zowel op als naast het veld, 
hoog in het vaandel.  De betrachting is om samen, als Club, de sport op een zo sportief en aangenaam 
mogelijke manier te kunnen uitoefenen. 
 
Artikel 5 
 
Het betreden van de terreinen en accomodatie van Kon. ATBS Korfbal Club hetzij als lid hetzij als derde 
houdt de onmiddelijke aanvaarding in van het Huishoudelijk Reglement, Statuten en andere 
Reglementen uitgevaardigd door het Bestuur. 
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Artikel 6 
 
1. Kon. ATBS Korfbal Club vzw bestaat uit leden, jeugdleden, trainers, adherenten, steunende leden en 

sympathisanten.   
2. Ieder persoon vanaf 3 jaar kan lid van Kon. ATBS Korfbal Club vzw worden, mits toestemming van de 

Raad van Bestuur.  
3. Bij aansluiting dient men een ingevulde affiliatiekaart - KBKB, medische fiche–KBKB  en pasfoto af te 

geven aan de secretaris alvorens te kunnen spelen.  Voor -18 jarigen is de toestemming van de 
ouder(s)/voogd vereist. 

4. Alle leden van Kon. ATBS Korfbal Club vzw verbinden zich ertoe om het huishoudelijk reglement 
evenals alle besluiten genomen door de Raad van Bestuur te respecteren.  De leden verbinden zich 
er toe zich tegenover mekaar te gedragen naar wat in alle redelijkheid en billijkheid mag worden 
verwacht om de belangen van de club niet te schaden. 

5. Elke lid verbindt er zich ook toe om het huishoudelijk reglement, statuten en andere reglementen 
uitgevaardigd door de KBKB te respecteren. 

6.  Ieder lid vanaf de leeftijd van 16 jaar kan een functie uitoefenen bij de club. 
7. Alle leden zijn verplicht jaarlijks lidgeld te betalen.  Het lidgeld loopt gelijk met het sportief seizoen, 

zijnde van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. 
8. Ieder spelend lid krijgt bij inschrijving van de Vereniging Kon. ATBS vzw een wedstrijdbloesje en 

trainingspak ter beschikking mits betaling van een waarborg.  Bij teruggave van de sportkledij wordt 
de waarborg door de penningmeester terugbetaald (indien deze in goede staat en binnen de 14 
dagen na het stopzetten van het lidmaatschap wordt teruggegeven). 

9. Men dient een witte short (jongens) of wit rokje (meisjes), blauwe kousen (veld), witte kousen (zaal) 
zelf aan te schaffen, tenzij hiervoor een sponsor voorhanden is. 

10. Elk spelend lid vanaf 16 jaar is stemgerechtigd en beschikt over één (1) stem. 
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Artikel 7 
 
Elke verwijzing naar ‘mannelijke’ vorm dient ook gelezen te worden naar ‘vrouwelijke’ vorm (hij = zij, 
speler = speelster,…).  Deze bepaling is van toepassing op alle andere artikels. 
 
a) Lidgeld volgens Leeftijdscategorieën 
 
Elk lid is gehouden tot het betalen van lidgeld.  Deze lidgelden worden jaarlijks begroot door de Raad 
van Bestuur en ter goedkeuring voorgesteld aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering.  De lidgelden 
worden onderverdeeld per leeftijdscategorie als volgt: 
 

Groep Leeftijdscategorie (*) 

U6 3-5 jaar 

U8 6-7 jaar 

U10 8-9 jaar 

U12 10-11 jaar 

U14 12-13 jaar 

U16 14-15 jaar 

U19 16-17-18 jaar 

Senioren 

>18 jaar 

Recreanten 

Adherenten 

Steunende leden 

Sympathisanten 

 
(*) Indeling leeftijden zoals voorzien door KBKB 

 
 
b) Lidgeld volgens sportief jaar 
 
Het lidgeld loopt gelijk met het sportief seizoen, zijnde van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. 
Lidgelden worden steeds opgevraagd naar gelang de leeftijd van elk lid, bv. junior die speelt bij de kern, 
betaalt lidgeld voor junioren. 
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c) Achterstallige betalingen 
 
Wanneer een lid zijn/haar lidgeld niet betaald heeft op de vervaldag en indien men, na 
ingebrekestelling, de verschuldigde bedragen nog niet heeft betaald kan de Raad van Bestuur overgaan 
tot het nemen maatregelen ten einde de betaling te bekomen. 
 
Voor spelende leden houdt dit in dat hun deelname aan de competitie kan geschorst worden tot de 
schuld vereffend is.   
 
Elk lid dat in gebreke blijft kan door de Raad van Bestuur geschrapt worden van de ledenlijst 
onverminderd het verhaalrecht van Kon. ATBS Korfbal Club vzw ten aanzien van de schuldenaar(s). 
 
Indien een lid te goeder trouw verhinderd is zijn/haar lidgeld tegen de vervaldag te betalen dient deze 
steeds de penningmeester hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen waarop er samen naar 
een oplossing kan worden gezocht, bijvoorbeeld door het opstellen van een afbetalingsplan. 
 
Een barrekening is een gunst voor de leden en mag geenszins als “algemene regel” noch als “verworven 
recht” worden aanzien. 
 
Elk lid van Kon. ATBS Korfbal Club vzw dient voor het einde van elke competitie en voor aanvang van de 
volgende competitie in regel te zijn met zijn/haar barrekeningen.  Indien het lid niet in regel is kan de 
Raad van Bestuur optreden volgens de bepalingen onder artikel 10 HR..   
 
Onder competitie wordt verstaan: voorronde veld, zaalcompetitie, eindronde veld. 
 
Elke andere schuld dat een lid of niet-lid heeft ten aanzien van Kon. ATBS Korfbal Club vzw dient dit voor 
de vooropgestelde vervaldatum vereffend te hebben.  Hiervan kan in onderling overleg worden 
afgeweken.  Deze afwijking dient binnen de grenzen van de redelijkheid te gebeuren.   
 
Indien men, na in gebreke te zijn gesteld, zijn schuld niet vereffend heeft kan het Bestuur overgaan tot 
het nemen van maatregelen zoals bepaald in artikel 10 HR. 
  



 
 

 
Maatschappelijke zetel: Bremstraat 77, 9120 Beveren 

www.atbs.be 
 
 

 

Artikel 8 
 
Ereleden, adherenten, steunende leden en sympathisanten 
a) Adherenten:  

Dit zijn leden (vanaf 18 jaar) die geaffilieerd zijn bij de KBKB.  Zij betalen een vastgesteld lidgeld per 
jaar.  Elke adherent is stemgerechtigd en beschikt over 1 (één) stem. 

b) Steunende leden:  
Vanaf 18 jaar kan men als steunend lid aansluiten.  Zij betalen een vastgesteld bedrag per jaar.  Elk 
steunend lid is stemgerechtigd en beschikt over 1 (één) stem. 

c) Ereleden:  
Vanaf 18 jaar kan men als erelid aansluiten.  Zij betalen een minimum (vastgesteld) bedrag per jaar.  
Elk erelid is stemgerechtigd en beschikt over 1 (één) stem. 

d) Sympathisanten:  
Dit zijn diegenen die een geldelijke of materiële schenking doen aan Kon. ATBS Korfbal Club vzw.  Zij 
zijn niet stemgerechtigd. 

 
Artikel 9 
 
Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op terugvordering van de door 
hen gestorte bedragen. 
 
Artikel 10 
 
Leden die zich niet houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement of de gedragscode kunnen 
door de Raad van Bestuur gesanctioneerd worden.  Het lid kan, indien zij/hij dit wil, gehoord worden 
door de Raad van Bestuur alvorens de sanctie uitgesproken of opgelegd wordt.  Tegen een uitgesproken 
sanctie is geen beroep mogelijk. 

 
Onverminderd en zonder afbreuk te doen aan de rechten die Kon. ATBS Korfbal Club vzw heeft op 
burgerrechtelijk en correctioneel vlak bestaan de sancties die men kan nemen uit: 
a) Waarschuwing/terechtwijzing; 
b) Een alternatieve sanctie (bijvoorbeeld opkuisen kantine, …); 
c) Schorsing als spelend lid voor één of meerdere wedstrijden en of trainingen; 
d) Schorsing als lid; 
e) Schrapping van de ledenlijst; 
f) Het ontzeggen van toegang tot het clublokaal en andere accomodatie; 
 
Bovenvermelde sancties zijn opgesomd en gerangschikt in stijgende lijn al naar de ernst van de feiten.  
Voor wat betreft punt b): de sanctie in casu mag niet lichter zijn dan deze vermeld in punt a) en niet 
even zwaar als deze volgens punt c).  Ze hebben in hoofdzaak tot doel om de betrokkene op een meer 
expliciete wijze tot inzicht te laten komen dat zijn gedrag niet aanvaardt wordt doch zonder zijn rechten 
als speler te willen ontnemen. 
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Indien de betrokken persoon minderjarig is dient deze te worden bijgestaan door zijn ouders of voogd.  
Bij ontstentenis hiervan door een meerderjarige persoon.  Deze persoon dient een belang te hebben in 
de te verdedigen zaak. 
 
Artikel 11 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit:  
1) Voorzitter 
2) Secretaris 
3) Penningmeester 
4) Eventuele Raadsleden 
 
De Bestuursleden dienen hun taak naar behoren en met de nodige discretie te vervullen.  Ze moeten als 
lid aangesloten zijn bij Kon. ATBS Korfbal Club vzw. 
 
1) Taken van de Voorzitter: 

- leidt de algemene- en bestuursvergaderingen; 
- bij staking van stemmen in een bestuursvergadering is de stem van de Voorzitter beslissend; 
- de Voorzitter vertegenwoordigt de club op de HJAV en JAV KBKB en op officiële 

plechtigheden. Wanneer de Voorzitter verhinderd is wordt zijn/haar taak door de secretaris of 
een ander raadslid waargenomen; 

- bij ontslag van de Voorzitter wordt door de Raad van Bestuur onmiddellijk een vervanger 
onder de raadsleden aangeduid. 

 
2) De taken van de Secretaris:  

- de secretaris is belast met de briefwisseling; 
- hij/zij maakt een verslag van elke bestuursvergadering; 
- hij/zij verzorgt het archief van de club; 
- hij/zij is belast met de ledenadministratie; 
- hij/zij verzorgt het wedstrijdsecretariaat en de briefwisseling KBKB 

 
De secretaris kan bijgestaan worden door één of meerdere bestuursleden. 
 
3) De taken van de Penningmeester: 

- de penningmeester draagt zorg voor alle financiële verrichtingen in de club; 
- hij/zij legt tenminste maandelijks een financieel verslag voor aan de bestuursleden; 
- op de JAV brengt hij/zij verslag uit over het voorbije boekjaar (boekjaar loopt van 1 januari tot 

31 december daaropvolgend). 
 
4) De taken van de Raadsleden:  

- De raadsleden worden belast met alle overige taken. 
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Artikel 12 
 
De Raad van Bestuur kan vaste medewerkers (aangesloten lid Kon. ATBS Korfbal Club vzw en 
aangesloten KBKB) aanspreken voor de volgende taken: fondsenwerking, jeugd- en 
recreantenbegeleiding.  Deze medewerkers worden aangesteld voor een mandaat van één jaar, zij zijn 
te allen tijde afzetbaar.  Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. 
 
De Raad van Bestuur kan eveneens losse medewerkers, ook andere dan aangeslotenen, aanspreken 
voor tijdelijke taken. 
 
Artikel 13 
 
De Algemene Vergadering: 
 
1) Tijdstip en stemrecht 
 
Er wordt jaarlijks een algemene vergadering (JAV) gehouden.  Deze wordt bij voorkeur op het einde van 
het sportseizoen gehouden. 
De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt, een 
Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen. 
 
Alle leden (vanaf 16 jaar) zijn stemgerechtigd, met uitzondering van sympathisanten.   
 
Indien men verhinderd is aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering heeft men de mogelijkheid een 
ander lid een volmacht te geven om te stemmen in naam van het afwezige lid.  Er kan slechts één 
volmacht per lid worden meegegeven. 
 
2) Controle financiële verrichtingen 
 

- aanduiding 2 leden (min. leeftijd 21 jaar) door de Algemene Vergadering voor de controle van 
de financiële verrichtingen van het opvolgend boekjaar; 

- de controle dient door de 2 aangeduide personen uiterlijk 1 week voor de Algemene 
Vergadering te gebeuren; 

- indien zij eventuele vergissingen in de boekhouding vaststellen worden deze onmiddellijk met 
de Raad van Bestuur besproken.  Komt men hierbij niet tot een akkoord brengen zij hierover 
verslag uit op de Algemene Vergadering. 

  



 
 

 
Maatschappelijke zetel: Bremstraat 77, 9120 Beveren 

www.atbs.be 
 
 

 

3) Stemprocedure 
 

- elke stemming over personen zal geheim en schriftelijk ( stembriefjes) gebeuren met 
uitzondering van de aanduiding van de personen belast met de controle van de financiële 
verrichtingen; 

- stemming over zaken gebeurt mits handopsteking; 
- ongeldige stemmen zijn:  

a) blanco stemmen 
b) andere stembriefjes dan deze door de Raad van Bestuur verstrekt 
c) stembriefjes waarop meer vermeld wordt dan door de Raad van Bestuur bepaald (vb. 

ondertekend, toevoegingen, enz.) 
- Zijn verkozen: diegenen die het getelde aantal stemmen (bij eenvoudige meerderheid plus 

één van de aanwezige en vertegenwoordigde leden) halen. 
- Zijn niet verkozen: diegenen die het gestelde aantal stemmen niet halen 
- Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien de helft van de 

stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, kan 
een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 
Het verslag van de JAV kan steeds op aanvraag ingekeken worden bij de clubsecretaris.  Bemerkingen 
aangaande het verslag van de Algemene Vergadering moeten schriftelijk ingediend worden bij de 
clubsecretaris en zullen op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden. 
 
Artikel 14 
 
Financiële inkomsten en uitgaven: 
 
1) Al de financiële inkomsten komen rechtstreeks ten goede aan de clubkas. 
2) Alle financiële uitgaven worden rechtstreeks uit de clubkas door de penningmeester betaald. 
3) De financiële inkomsten bestaan uit:  

a. lidgelden 
b. publiciteitsinkomsten 
c. eventuele inkomsten van wedstrijden 
d. inkomsten cafetaria 
e. inkomsten van festiviteiten 
f. eventuele verkoop van sportuitrusting, giften, toevallige baten, enz.) 

4) De financiële uitgaven bestaan uit 
a. bijdragen voor de leden aan de KBKB 
b. boetes aan de KBKB 
c. uitgaven terrein en clubhuis 
d. aankoop sportmateriaal 
e. uitgaven voor het inrichten van sportactiviteiten en festiviteiten 
f. giften, geschenken, enz. 

 



 
 

 
Maatschappelijke zetel: Bremstraat 77, 9120 Beveren 

www.atbs.be 
 
 

 

Artikel 15 
 
De Raad van Bestuur duidt één of meerdere personen aan die voor de redactie van het clubblad zullen 
instaan. 
 
In het clubblad dient alle informatie ivm. wedstrijden, trainingen, activiteiten, JAV, enz. te verschijnen. 
De Voorzitter is verantwoordelijk voor de publicaties in het clubblad. 
 
Indien de Voorzitter bezwaren heeft tegen bepaalde stukken die ingezonden zijn, beslist de Raad van 
Bestuur of deze stukken wel of niet gepubliceerd worden. 
 
Het clubblad wordt beschouwd als omzendbrief 
 
Artikel 16 
 
Een algemene aanpassing of herziening van de statuten kan jaarlijks gebeuren en dit na goedkeuring van 
de JAV. 
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GEDRAGSCODE 

 
 
Deze Gedragscode maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement (HR) en is van toepassing voor alle 
leden en niet-leden aangesloten- of op enige manier betrokken bij Kon. ATBS Korfbal Club evenals alle 
personen die de Vereniging bezoeken.  Het betreden van de accommodatie van Kon. ATBS Korfbal Club 
impliceert de onmiddellijke aanvaarding van deze Gedragscode. 
 
Elke verwijzing naar ‘mannelijke’ vorm dient ook gelezen te worden naar ‘vrouwelijke’ vorm (hij = zij, 
speler = speelster,…). 
 
Volgende gedragsregels zijn van toepassing: 
 
In aanvulling van artikel 4 van het HR heeft ieder lid een voorbeeldfunctie in woord en gebaar zowel 
naar mekaar, naar de Club als ten aanzien van derden. 
 
Kon. ATBS Korfbal Club is een sportclub.  Roken en alcoholische drank zijn niet toegelaten tijdens de 
uitoefening- hetzij bij de vertegenwoordiging van een sportieve activiteit.  Roken in sporttenue of 
andere officiële uitrusting is geen reclame voor de Vereniging en daarom niet aanvaardbaar. 
 
Roken in de kleedkamers, kantine en aangrenzende gangen is verboden.   
 
Het is niet toegelaten om alcoholische dranken te schenken aan minderjarigen noch dat deze laatsten 
eigen alcoholische drank meenemen naar het clubgebouw. 
 
Het gebruik -of het onder invloed zijn van drugs of doping, onder welke vorm ook is ten strengste 
verboden.  Kon. ATBS Korfbal Club neemt uitdrukkelijk afstand van ieder gebruik of bezit van drugs of 
doping en zal bij vaststelling hiervan de nodige initiatieven nemen om de bevoegde instanties te 
informeren. 
 
Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van 
je team.  Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je 
blesseert je tegenstander niet opzettelijk.  
 
Je aanvaardt het gezag van de scheidsrechter, de coach en trainers van je team én die van het Bestuur. 
 
Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken in het geval dit medelid deze gedragsregels 
overtreedt. 
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Ieder verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties 
opgelegde sanctie(s) en strafmaat naar aanleiding van een gepleegde overtreding.  Kon. ATBS Korfbal 
Club behoudt zich het recht voor om, de door de overkoepelende organisaties opgelegde boetes en de 
hieraan verbonden kosten, te verhalen op het betreffende verenigingslid.  
 
Evenals alle Bestuursleden hebben de Coaches, Trainers en Begeleiders een voorbeeldfunctie.  Ze 
respecteren de gedragsregels en waken er over dat de gedragsregels van Kon. ATBS Korfbal Club worden 
gerespecteerd door de spelers of door de leden of niet-leden die ze begeleiden. 
 
Tenzij het een familielid betreft kan een Coach of Trainer van jeugdige spelers ten aanzien van deze 
spelers enkel een professionele-sportieve relatie hebben.  Iedere andere relatievorm is niet toegelaten.  
Zijn jeugdige spelers: iedere speler die de volle leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft.   
 
In geval van overtreding van de bepalingen van de Gedragscode kan er door hetzij het Bestuur hetzij de 
Coach, Trainer of Begeleider, al naargelang de omstandigheden, het ogenblik en aard van de feiten een 
sanctie worden opgelegd.  Deze sanctie dient in overeenstemming te zijn met artikel 10 HR.  Indien een 
coach, trainer of begeleider het nodig vinden een lid te sanctioneren dan mag de voorgenomen sanctie 
de bepalingen van artikel 10 punt a, b of c niet overschrijden. 
 
Voor ieder voornemen tot het nemen van een sanctie door een coach, trainer of begeleider dienen deze 
het Bestuur hiervan op de hoogte te brengen dewelke de mogelijkheid heeft om, in samenspraak met 
de coach, trainer of begeleider, deze sanctie te bevestigen hetzij te verzwaren zonder de bepalingen van 
art. 10 HR te mogen overschrijden. 
 
Respect voor anderen is essentieel.  Iedereen dient een behoorlijke taal te gebruiken, zowel op als naast 
het veld.  Verbaal en fysiek geweld zijn uit den boze. Pestgedrag en beledigingen worden niet 
getolereerd.  
 
Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen.  Ieder verenigingslid is aansprakelijk voor de 
door haar / hem aangerichte schade.   
 
Kon. ATBS Korfbal Club is en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, onder welke vorm ook, 
op opzettelijke wijze berokkend aan derden en veroorzaakt door hetzij één van haar leden hetzij door 
een derde, niet-lid, die voor een bepaalde- of onbepaalde tijd een functie uitoefent voor Kon. ATBS 
Korfbal Club. 
 


