
 

 

 

 

 

 

Clubreglement 
 

 



 

 

 

v.v. Blauw-Wit ’81 Voorzitter Secretaris Penningmeester Website 

Middelstraat 32 
5176 NK  De Moer 
Tel.: 013 – 5159225 

Peter Jansen 
Tel.: 06 - 53757562 
Voorzitter@blauwwit81.nl 

Anton Beerens 
Tel.: 06 - 10792323 
Secretaris@blauwwit81.nl 

Martijn Claassen 
Tel.: 06 - 25457559 
Penningmeester@blauwwit81.nl 

www.blauwwit81.nl 
info@blauwwit81.nl 

 

1 Clubreglement v.v. Blauw-Wit ‘81 

1.1 Bestuurssamenstelling 
Voorzitter:   Peter Jansen 
Secretaris:  Anton Beerens 
Penningmeester: Martijn Claassen 
Bestuurslid:  Berry Verheijden 
Bestuurslid:  Ad van Beek 

1.2 Lidmaatschap 
a. De aanmelding geschiedt via de ledenadministratie. Dit geldt altijd voor een heel seizoen. 
b. Afmelden uiterlijk 31 mei van ieder seizoen bij de ledenadministratie. 
c. Spelers kunnen aan het einde van ieder seizoen hun wensen kenbaar maken (bij voorkeur 

schriftelijk of e-mail) betreft het volgend seizoen. 
d. Contributie wordt halfjaarlijks betaald. Bij voorkeur per automatische machtiging. Te dateren 

per september en januari. 
e. Contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op voorstel van het bestuur op de 

algemene ledenvergadering. De bedragen worden tevens vermeld in het clubblad uitgave 
september. 

f. Elke lid verplicht zich medewerking te verlenen tot het doen verkopen van loten t.b.v. de 
grote clubactie. Bestuur stelt na alle redelijkheid de hoeveelheid loten vast. Bedrag wordt 
geïncasseerd via contributie. 

g. Indien een elftal iemand aanwijst die elke week centraal wast  wordt ook het wasgeld 
ingehouden via contributie. 

h. Restitutie van contributiebedragen is niet mogelijk. Uitzonderingen worden door het bestuur 
beslist. 

i. Er wordt van elk lid verlangt om (arbeid) inspanningen te leveren tijdens overige 
clubactiviteiten. 

1.2.1 Wedstrijden en trainingen 
a. Trainers worden door het bestuur aangesteld. De trainer heeft als taak het verzorgen van 

trainingen aan de leden en het indelen van de leden in teams. Aan het begin van het seizoen 
stelt het bestuur de onkosten voor de trainer vast. 

b. Zowel voor trainen (selectie + dames) als voor wedstrijden moeten leden - bij verhindering - 
zich op tijd afmelden bij leider of trainer. Dit betekent voor wedstrijden uiterlijk donderdag 
vóór 21.00 uur. 

c. Aanvangstijden worden gepubliceerd op de website. 
d. Wedstrijdkleding, trainingspakken en tassen verstrekt door Blauw wit ’81 blijven eigendom 

van de vereniging. De spelers krijgen dit in bruikleen. Wij verzoeken eenieder daarom 
zorgvuldig met deze spullen om te springen, als ook met de voetballen, netten  het veld en 
de overige attributen. Spelers, leiders en trainers zijn dus persoonlijk verantwoordelijk voor 
de gekregen materialen en dienen er ook op toe te zien dat er zorgvuldig met deze middelen 
wordt omgegaan. 

e. De tenues dienen gedragen te worden in de clubkleuren van onze vereniging, dus: blauw 
shirt, witte broek en blauwe sokken met witte rand. 
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f. Alle leden zijn via de KNVB aanvullend verzekerd voor calamiteiten opgelopen tijdens alle 
activiteiten in verenigingsverband. In voorkomende gevallen melden bij de secretaris. 

g. Ieder elftal kiest in overleg met trainer/leider een aanvoerder en een reserve aanvoerder. 
h. Betreden van de kantine in wedstrijd kleding- / trainingstenue is verboden. 
i. Deelname aan zomeravondvoetbal in overleg met het bestuur. 

1.2.2 Velden 
a. Intrappen voor de wedstrijd op het trainersveld. 
b. Toegang tot het trainersveld via het pad langs het hoofdveld. 
c. De ruimte tussen de zijlijn en de muur is tijdens wedstrijden verboden gebied voor iedereen, 

behalve voor reservespelers en begeleiders van het spelend elftal. 

1.2.3 Straffen 
a. Te laat aanwezig: 1 wedstrijd schorsing. 
b. Niet aanwezig zonder afmelding: 2 wedstrijden schorsing. 
c. Uit het veld gestuurd: 2 wedstrijden schorsing. 
d. In andere gevallen beslist het bestuur in samenspraak met trainer en/of leider. 
e. Geldstraffen opgelegd door de KNVB moeten door de betrokken speler of elftal zelf worden 

betaald. 

1.2.4 Rijden 
Het is zeer wenselijk dat automobilisten die Blauw wit ’81 leden rijden: 

a. een inzittendenverzekering hebben. 
b. de voertuigen goed onderhouden. 
c. dat er een EHBOtrommel aanwezig is, brandblusser is niet verplicht. 
d. dat er in een personenauto niet meer dan 5 personen zitten ( mits de auto 7 personen 

toelaat ) en in een busje niet meer dan 8 personen. 
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2 Openingstijden en schenktijden kantine 
De openingstijden van de kantine zijn conform de “Verordening-alcoholverkoop-in-paracommerciële-
horeca” vastgelegd in 2013. Waarvan hieronder een deel vermeld staat. 

2.1 verordening alcoholverkoop  
Artikel 2:34 b schenktijden paracommerciële rechtspersonen 

1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken 
uitsluitend alcoholhoudende drank op: 

a. maandag tot en met vrijdag na 17:00 uur en tot 23:00 uur; 
b. zaterdag na 15:00 uur en tot 21:00 uur; en 
c. zondag na 12:00 uur en tot 21:00 uur. 

2. Voor zover er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid verenigings- of 
wedstrijdactiviteiten plaatsvinden die eindigen tijdens de laatste één uur vóór het verlopen of na 
afloop van de in dat lid genoemde schenktijden, is het deze paracommerciële rechtspersonen 
toegestaan, in aanvulling op de schenktijden genoemd in dat lid, alcoholhoudende drank te 
verstrekken tot één uur na beëindiging van deze activiteiten, maar niet later dan 24.00 uur. 

3. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank 
gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na 
beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de 
desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar niet later dan 02.00 uur. 

2.2 Toelichting 

2.2.1 Lid 1 
Onder lid 1 zijn de tijden op maandag t/m vrijdag van 17:00 uur tot 23:00 uur aangehouden. Bij de 
tijden van zaterdag (15:00 uur tot 21:00 uur) en zondag (12:00 uur tot 21:00 uur) is rekening 
gehouden met het feit dat vrijwel alle sportverenigingen hun jeugdwedstrijden op zaterdag hebben. 
Op zondag spelen de senioren hun wedstrijden, vaak verspreid over de hele ochtend en middag. 

2.2.2 Lid 2 
Hieronder vallen de uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld toernooien, jubilea en vrijwilligersavonden 
die georganiseerd worden. Deze kunnen buiten de in lid 1 genoemde schenktijden plaatsvinden. In 
deze gevallen wordt aanbevolen de schenktijden tot één uur na beëindiging van de activiteit vast te 
stellen, maar niet later dan 01.00 uur. Dit laatste is een aanvulling op het VNG-model. 
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2.3 Openingstijden kantine 
 

Dag Begin tijd Sluitingstijd 
Dinsdag 19:00 24:00 
Woensdag 19:00 24:00 
Donderdag 19:00 24:00 
Zaterdag 9:00 19:00 
Zondag 9:00 19:00 

 

2.4 Schenktijden kantine 
 

Dag Begin tijd Schenktijd 
Dinsdag 19:00 24:00 
Woensdag 19:00 24:00 
Donderdag 19:00 24:00 
Zaterdag 15:00 19:00 
Zondag 12:00 19:00 

 

Vanuit de kantine mogen geen alcoholische dranken worden meegenomen, tenzij deze in karton of 
plastic zijn uitgeschonken. Buiten het afgescheiden terras mag geen alcohol worden meegenomen. 
Non-alcoholische dranken in plastic of karton zijn langs het veld wel toegestaan. 

 

In alle gevallen waarin het clubreglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Elk lid dient op de hoogte te zijn van het clubreglement. 

 

Datum: 30 juli 2017 

Peter Jansen,    Anton Beerens    Martijn Claassen 

Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 
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