
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBALVERENIGING M.V.V. ‘58 

 

Artikel 1. 

Het bestuur vergadert eenmaal in de maand of zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid dit 

nodig acht. 

Artikel 2. 

Bestuursvergaderingen worden uitgeschreven vanaf tenminste 14 dagen 

Artikel 3. 

In spoed eisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn bekort worden tot 5 

dagen. 

Artikel 4. 

De bestuursvergadering of ledenvergadering kan niet worden gehouden wanneer niet tenminste de 

helft der bestuursleden aanwezig is. 

Artikel 5. 

De voorzitter roept de vergadering bijeen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op een verzoek van een 

bestuurslid: hij bepaalt de datum, plaats en uur. 

Artikel 6. 

Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Opgave van tegenkandidaten 

moeten uiterlijk 7 dagen voor het houden van de ledenvergadering, schriftelijk worden ingediend 

door tenminste drie stemgerechtigde leden bij het bestuur. 

Artikel 7. 

Ondersteunende leden (geen bondslid) zijn niet gerechtigd tot deelneming aan wedstrijden en 

oefeningen. Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. Ondersteunende leden hebben 

geen stemrecht en mogen evenmin een functie in de vereniging bekleden. 

Artikel 8. 

De vereniging heeft conform de statuten een Raad van Advies, de taak, samenstelling, bevoegdheid, 

ontslag en werkwijze staan hier beschreven; 

De Raad van Advies (RVA) is in het leven geroepen om de betrokkenheid van de leden bij het beleid 

van het bestuur te vergroten en het bestuur voortdurend rekening te laten houden met hetgeen aan 

de leden is toegezegd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) doordat op de achtergrond de 

RVA dit toetst. 

 



Er is destijds gekozen voor een model waarbij het toezicht van de leden op het bestuur zich  niet 

beperkt tot financieel toezicht (kascontrolecommissie) maar waarin ook allerlei andere beleidszaken 

betrokken kunnen worden. 

 

De opzet gaat uit van een controlemodel m.b.t. het  financiële beleid van het bestuur (de taak van de 

vroegere kascontrolecommissie) en een adviesmodel (maar ook vraagbaakmodel) inzake de overige 

beleidszaken of operationele zaken. 

 

De samenstelling van de RVA is in principe als volgt:  

• Eén financieel deskundige (teneinde de taak van de kascontrolecommissie te borgen) 

• Eén spelend seniorlid (om de communicatie van senioren richting bestuur te bevorderen) 

• Eén ouder van een jeugdlid (om feeling te houden met hetgeen er in de jeugdafdeling leeft) 

• Eén oud-bestuurslid (om binnen de RVA een realistisch te verkrijgen over de   

(on)mogelijkheden voor het bestuur van MVV´58 en als adviseur op bestuurlijk gebied op te 

treden). 

 

Er zal  vier keer per jaar formeel overleg tussen bestuur en RVA wordt ingepland: 

 

1. Tijdens de winterstop (december) om na te gaan in hoeverre de plannen van het bestuur die 

tijdens de ALV zijn gepresenteerd in werking zijn gezet. 

2. In maart om de voortgang te bespreken. 

3. In juni/juli om het voorbije seizoen te evalueren. 

4. In  augustus/september (in ieder geval voor de jaarlijkse ALV) teneinde bevindingen van de 

kascontrole te bespreken en de financiële planning door te nemen. 

 

Tijdens alle hierboven genoemde bijeenkomsten kan de RVA punten inbrengen die zij vanuit 

de leden ter sprake wil brengen. 

 

Het bestuur kan op elk moment een advies bij de RVA vragen. 

 

De RVA doet aan de leden geen toezeggingen omtrent het verenigingsbeleid maar laat dat over aan 

het bestuur. De leden van de RVA worden jaarlijks tijdens de ALV gekozen. De zittingstermijn voor 

leden van de RVA is maximaal vier jaar. Het minimum aantal leden voor RVA bepaald is op drie leden, 

indien het aantal leden onder de drie leden komt is het bestuur bevoegd iemand aan te wijzen als 

vervangend lid tot de eerst volgende RVA. 

 

Indien er als gevolg van een collectief aftreden van het volledige bestuur een situatie ontstaat waarin 

er binnen de vereniging sprake is van een “crisissituatie” kan de RVA de zeggenschap overnemen tot 

het moment dat er door de ALV een nieuw bestuur is benoemd. Deze ALV moet binnen twee 

maanden na het collectief aftreden worden gehouden. 

 

Artikel 9 

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt, 

geacht, de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle 

verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. 

 



Vastgesteld huishoudelijk regelement door de algemene ledenvergadering op dertig januari 1981 en 

aangepast naar aanleiding van statuten wijziging op vijftien december 2009 en de toevoeging inzake 

Raad van Advies, goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van zes en twintig november 

2012. 

 

 


