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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

1. DOEL EN GRONDWAARDEN 
 

a. Sportiviteit, openheid en samenhorigheid, zowel op als naast het veld, zijn 

basisbegrippen voor Olicsa. Het garanderen van een positieve uitstraling en 

het bouwen aan een sportieve, succesvolle maar ook een alom gewaardeerde 

en gereputeerde club, met bijzondere aandacht ook voor een familiale sfeer, 

is een taak en verantwoordelijkheid die gedragen wordt door alle 

betrokkenen: spelers, coaches, ploegverantwoordelijken, ouders, supporters 

en het bestuur. 

b. Aandacht voor de jeugd (de “Panathlon verklaring”) 

Olicsa gelooft in de kracht en het belang van de jeugdsport. In dit verband 

heeft zij de Vlaamse Panathlon-verklaring “Ethiek in de Jeugdsport” (Gent, 24 

september 2004) onderschreven. Hiermee is Olicsa de verbintenis aangegaan 

om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het 

nastreven van de positieve waarden in jeugdsport, meer bepaald: 

 “ 

- Het met volgehouden inspanning en met goede planning actief 

nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 

- Het voortzetten van al haar inspanningen om alle vormen van 

discriminatie uit de jeugdsport te bannen. 

- Het erkennen en aanvaarden van het feit dat sport ook negatieve 

effecten kan verooraken en dat er preventieve en gezonde maatregelen 

nodig zijn om kinderen te beschermen. 

- Het verwelkomen van de steun van sponsors en media, maar het geloof 

respecteren dat die steun in overeenstemming moet zijn met de 

hoofddoelstellingen van de jeugdsport. ” 

 
Het 'Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport' luidt als 

volgt:   

“Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en 

te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te 
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worden, getraind en begeleid te worden door competente mensen, deel te 

nemen aan training die aangepast is aan leeftijd, individueel ritme en 

mogelijkheden, zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een 

aangepaste competitie, in veilige omstandigheden aan sport te doen en te 

rusten, de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden” 

 
 Fair Play: 

 
Verwijzend naar het eerder aangehaalde basisbegrip “sportiviteit”, 
onderschrijft Olicsa ook ten volle de VBL “Fair Play Code”, die in dit 
Huishoudelijk Reglement werd verwerkt.  

 

2. ALGEMENE BEPALINGEN 
  

a. Toepassingsgebied 

i. Elke persoon die bij Olicsa aangesloten is, als speler of niet-speler, als trainer, 

begeleider, tafelofficial of clubscheidsrechter, verklaart zich door zijn 

aansluiting bij Olicsa akkoord met de inhoud van dit Huishoudelijk Reglement 

en verbindt zich er toe om de regels die er deel van uitmaken, alsook de VBL 

reglementering te volgen en te respecteren. Hij/zij zal er ook steeds op toezien 

om geen schade te berokkenen aan de goede reputatie en de uitstraling van 

Olicsa en aan de waarden die zij nastreeft.  

ii. Van alle supporters en sympathisanten wordt verwacht dat ook zij het nodige 

respect opbrengen voor voormelde clubwaarden en bijdragen tot een positieve 

uitstraling van Olicsa. 

iii. Aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement worden door het bestuur 

doorgevoerd en zijn onmiddellijk van toepassing van zodra zij behoorlijk aan de 

leden werden meegedeeld.  

iv. Een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement is steeds raadpleegbaar op de 

maatschappelijke zetel, alsook op de website van club.  

b. Bestuur 

i. Het bestuur bepaalt de visie en de doelstellingen van de club en stelt 

ondermeer het Huishoudelijk Reglement op.   
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ii. De beslissingen van het bestuur worden collegiaal en bij voorkeur unaniem 

genomen en steeds in overeenstemming met voormelde doelstellingen. 

iii. Voor de dagelijkse werking kan het bestuur rekenen op deelraden of cellen 

met een specifieke taak. Deze deelraden of cellen brengen verslag uit aan het 

bestuur. Bij voorkeur maakt een lid van het bestuur deel uit van deze 

structuren.  

iv. De sportieve cel, het-event team en de financiële cel zijn vaste cellen waar 

minstens één lid van het bestuur deel van uitmaakt. Zij brengen verslag uit aan 

het voltallige bestuur.  

- De sportieve cel staat in voor het sportieve beleid van de club, in 

overeenstemming met de doelstellingen, en staat in voor het aantrekken 

en evalueren van spelers en coaches. 

- Het event-team bestaat uit tenminste één bestuurder en een team van 

vrijwilligers en staat in voor de organisatie en uitwerking van alle niet-

sportieve evenementen binnen Olicsa. Zij stelt een jaarprogramma op, 

rapporteert periodiek over de werking van de cel en brengt na afloop van 

een activiteit telkens verslag uit aan het voltallige bestuur met inbegrip 

van de financiële resultaten ervan.  

- De financiële cel bestaat uit de penningmeester van de club, eventueel 

aangevuld met andere bestuursleden. Zij staat in voor het beheer van de 

financiële middelen en brengt hierover geregeld verslag uit aan het 

voltallige bestuur.  

c. Lidgeld 

i. Behoudens andersluidende bepaling of beslissing van het bestuur, dienen alle 

spelende leden van Olicsa jaarlijks lidgeld te betalen. Het precieze bedrag van 

dit lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur bepaald op basis van de verwachte 

inkomsten en noden van de club.  Het bedrag van het lidgeld voor het 

komende seizoen wordt ten laatste bepaald op het einde van het lopende 

seizoen en tijdig aan de leden gecommuniceerd. 

ii. Het lidgeld dient ten laatste betaald te zijn op 1 september van het nieuwe 

seizoen, op straffe van een mogelijke schorsing (van het recht om trainingen te 

volgen en/of wedstrijden te spelen, lees ook artikel 3.a.vii hieronder). 
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iii. Er wordt in een systeem van aangepaste tarieven voorzien voor het geval er 

meerdere leden van een gezin tegelijkertijd aangesloten zijn bij Olicsa. 

iv. Spreiding van betaling van het lidgeld is steeds mogelijk en wordt in alle 

discretie overeengekomen. Personen die hiervan gebruik wensen te maken, 

richten zich hiervoor tot de voorzitter van de club.  

 

3. SPORTGERELATEERDE BEPALINGEN 
 

a. Algemeen & Fair Play 

i. Zowel op, als naast het terrein is er enkel plaats voor sportief en positief 

ingesteld gedrag. Een lid van Olicsa verliest nooit zijn zelfbeheersing. Verbale en 

fysieke agressie worden te allen tijde geweerd. 

ii. Bij Olicsa respecteer je in de eerste plaats je medespelers en coach, alsook de 
tegenstanders, scheidsrechters, supporters en het bestuur. Onsportief gedrag 
kan blessures, schorsingen, boetes en/of een negatief imago van speler en/of 
club tot gevolg hebben. Pas dan ook steeds de spelregels toe en vermijd 
opzettelijk onsportieve fouten. 

 
Normafwijkend gedrag in het algemeen wordt niet getolereerd en kan 
aanleiding geven tot sancties en zelfs tot definitieve uitsluiting van de club. 
Voorbeelden van normafwijkend gedrag zijn gebrek aan respect, pestgedrag, 
agressie, discriminatie, drank- of drugsmisbruik, diefstal, grensoverschrijdend 
(al dan niet seksueel) gedrag, … 

 
iii. Enkel een positieve en totale inzet hoort thuis zowel op trainingen, als tijdens 

wedstrijden, ook bij de bankzitters. 

iv. Basketbal is een teamsport. Individuele prestaties zijn ondergeschikt aan en 

steeds in functie van het groepsbelang. Zowel winnen als verliezen wordt als 

team en in stijl gedaan.  

v. De spelers dragen er zorg voor om steeds aangepaste kledij en specifiek, stevig 

basketschoeisel te dragen, zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden. 

Indien de trainingen en/of de wedstrijden indoor plaatsvinden, zal het lid 

steevast proper schoeisel aandoen en nooit de schoenen gebruiken waarmee 

hij zich naar de sporthal verplaatst heeft.  
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vi. De spelers ondergaan jaarlijks op eigen kosten een geneeskundig onderzoek. 

Dit is een dwingende regel van de VBL : spelers/speelsters zonder medisch 

attest mogen niet aan officiële wedstrijden deelnemen. 

vii. De leden zijn verzekerd volgens de reglementen van de VBL. De basis 

verzekeringspremie is in het lidgeld begrepen. Het niet betalen van het lidgeld 

stelt bijgevolg een verzekeringsprobleem en betekent dat de deelname van de 

betrokken speler aan trainingen en/of officiële wedstrijden kan geweigerd 

worden. Ieder lid kan een bijkomende ongevallenverzekering afsluiten, maar 

dient deze zelf te bekostigen. 

b. Trainingen 

i. Tijdige aanwezigheid én een volledige positieve inzet op alle ploegtrainingen is 

de regel, enkel een gegronde afwezigheid vormt de uitzondering. 

ii. Afwezigheden worden geruime tijd op voorhand meegedeeld aan de coach of 

desgevallend aan de ploegverantwoordelijke (die op zijn/haar beurt meteen de 

coach inlicht). Ook onvoorziene afwezigheden van spelers worden zo snel als 

mogelijk meegedeeld aan de coach.  

iii. Tijdens de trainingen heeft de coach als enige de leiding en autoriteit over de 

spelers. Eigen instructies of kritiek geven door een speler aan andere spelers of 

coach, zijn niet toegelaten. Discussies kunnen na de training op hoffelijke wijze 

worden gevoerd. 

iv. Na afloop van de training wordt het trainingsmateriaal veilig opgeborgen en het 

terrein proper achtergelaten.  

c. Wedstrijden 

i. Basketbal is een teamsport. Elke speler wordt dan ook geacht deel te nemen 

aan alle competitie-, beker- en vriendenwedstrijden (vb. tornooien) van zijn 

ploeg. Opnieuw vormt aanwezigheid de regel en enkel een gegronde 

afwezigheid de uitzondering.  

ii. Iedere speler dient op het afgesproken uur aanwezig te zijn, staat minstens een 

half uur voor aanvang van de wedstrijd speelklaar op het terrein en neemt deel 

aan de groepsopwarming.  
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iii. Bij thuiswedstrijden zorgt de ploeg ervoor dat het terrein tijdig speelklaar is.  

Na afloop van de wedstrijd wordt het terrein proper achtergelaten, d.w.z. 

speelklaar voor een eventuele volgende wedstrijd. Na de laatste wedstrijd van 

de dag staat de (laatst spelende) ploeg in voor het opruimen van het terrein (dit 

is met inbegrip van het opbergen van de tribunes, wedstrijdtafel, 

spelerszitbanken, …). 

iv. Afwezigheden dienen zo snel als mogelijk meegedeeld te worden aan de coach 

of aan de ploegverantwoordelijke, die dan op zijn beurt de coach inlicht. 

v. Spelers die omwille van kwetsuren of andere ernstige redenen niet aan de 

wedstrijd kunnen deelnemen, trachten in de mate van het mogelijke de 

wedstrijd van hun ploeg bij te wonen.  

d. Coaching 

i. De coach/trainer is zich bewust van de visie, waarden en doelstellingen van de 

club en draagt bij tot de verwezenlijking ervan. Door zijn sportief en positief 

ingesteld gedrag, alsook het respect voor al zijn spelers(, evenals de 

tegenstanders en officials) stelt hij een voorbeeld voor zijn ploeg. In zijn 

omgang met de spelers houdt de coach/trainer steevast rekening met de 

leeftijd en ontwikkeling van de betrokkenen, met oog voor hun integriteit en 

veiligheid.   

ii. Elke coach/trainer maakt er een erezaak van om steeds tijdig aanwezig te zijn 

op zowel trainingen, als wedstrijden.  

- Afwezigheid van de coach/trainer voor een training dient vermeden te 

worden.  Indien een afwezigheid onvermijdelijk is, tracht de coach/trainer in 

eerste instantie om zelf voor een vervanger te zorgen of meldt hij de 

noodzaak daarvan onverwijld aan de sportieve cel. Bij een onvoorziene 

afwezigheid brengt de coach/trainer zo snel mogelijk de spelers (en/of hun 

ouders) op de hoogte, alsook een lid van de sportieve cel.   

- Afgelastingen van wedstrijden omwille van de afwezigheid van de 

coach/trainer dienen bij voorkeur vermeden te worden. Bij een (voorziene) 

afwezigheid voor een wedstrijd wordt dan ook tijdig een vervangende coach 

gezocht om deze in staat te stellen de wedstrijd op behoorlijke wijze voor te 

bereiden.  



 

 

 

 

 

 

Olicsa basketbalclub Antwerpen | www.olicsa.be | olicsabasket@gmail.com 
Maatschappelijke zetel: Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen | Ondernemersnummer 0478477838 | Stamnummer 1686 
Rekeningnummer Olicsa vzw IBAN BE98 0682 2849 0193 BIC GKCCBEBB 

 

iii. De coach/trainer bereidt zijn trainingen voor in functie van de voorziene 

jaardoelstellingen. Hij houdt de aanwezigheden bij van de spelers van zijn ploeg 

en staat ook in voor hun periodieke evaluatie. 

iv. De coach beslist soeverein over wie opgesteld of vervangen wordt tijdens een 

wedstrijd. Daarbij kan rekening gehouden worden met de verdienste van de 

speler, alsook met zijn inzet en/of aanwezigheid op trainingen en voorgaande 

wedstrijden. Het is evenwel de betrachting om alle jeugdspelers, zeker in de 

jongste jeugdreeksen, voldoende aan bod te laten komen tijdens de 

wedstrijden omwille van het spelplezier en de wedstrijdervaring van de speler.  

v. De sportieve cel maakt in samenspraak met de coaches/trainers een planning 

op met de jaardoelstellingen per ploeg en zij begeleidt en houdt toezicht over 

de coaches en trainers en brengt daar desgevallend verslag over uit bij het 

bestuur.  

vi. Bemiddeling bij gebeurlijke conflicten wordt in de eerste plaats verricht door de 

sportieve cel. Indien een conflict niet door bemiddeling opgelost wordt, is het 

de taak van het bestuur om, na alle partijen gehoord te hebben, beslissingen te 

nemen die een einde maken aan het conflict. 

e. Supporters 

i. Ook iedere supporter moet zich bewust zijn van de visie, waarden en 

doelstellingen van de club en bijdragen tot de verwezenlijking ervan. Door zijn 

sportief, respectvol en positief ingesteld gedrag, stelt ook hij een belangrijk 

voorbeeld voor de ploeg. 

ii. De gehele ploeg wordt op een positieve wijze aangemoedigd, zonder 

prestatiedruk te zetten. Er is geen plaats voor fysieke en/of verbale agressie.  

iii. Tijdens de trainingen en wedstrijden heeft de coach/trainer de leiding en 

autoriteit over de spelers. Eigen instructies of kritiek geven aan spelers of 

coach, zijn dan ook ongepast. 

iv. Bij niet akkoord met de coach/trainer of het bestuur, wordt er na de wedstrijd 

of op een andere gelegenheid op een discrete, hoffelijke en steeds 

constructieve wijze overlegd. 

v. Help zelf waar kan voor en na de wedstrijd. Enkel dankzij vrijwilligerswerk kan 

Olicsa voortbestaan en kunnen onze leden hun sport beoefenen.  
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4. NIET SPORTGERELATEERDE BEPALINGEN 
 

a. Elk lid van Olicsa neemt ook zowel voor, tijdens als na clubactiviteiten de 

algemeen geldende normen en waarden in acht en stelt geen daden die de 

reputatie en goede faam van de club in het gedrang kunnen brengen.  

Enig normafwijkend gedrag, zoals omschreven in art. 3,a.,(ii) hierboven wordt 

niet getolereerd tijdens clubactiviteiten en kan aanleiding geven tot sancties en 

zelfs tot definitieve uitsluiting van de club.   

b. Olicsa organiseert naast de sportieve activiteiten ook een aantal evenementen 

die, enerzijds, dienen om de samenhorigheid en de sfeer binnen de club te 

bevorderen en die, anderzijds, dienen om inkomsten te genereren voor de 

clubkas. Het aanwezig zijn op deze activiteiten zou een betrachting van elk lid 

moeten zijn.  

Het mogelijk maken van zowel de sportieve als niet-sportieve activiteiten 
steunt uitsluitend op vrijwillige inzet. Het opnemen van een taak bij deze 
activiteiten wordt dan ook van harte aanbevolen en gewaardeerd.  
 

5. SANCTIES 
 

a. Tucht  

i. Indien er normafwijkend gedrag van een lid wordt vastgesteld, kunnen sancties 

opgelegd worden, gaande van een blaam, schorsing van het recht op deelname 

aan één of meerdere trainingen en/of wedstrijden, schorsing van het recht om 

trainingen te geven of officiële functies te vervullen, ontzegging van het recht 

om aanwezig te zijn op clubactiviteiten tot en met de definitieve uitsluiting uit 

de club.  

ii. In dit verband behoort het tot de taak van de coach om een speler regelmatig 

te evalueren. Indien een speler zich niet aan de regels houdt of zich conform de 

verwachtingen inzet, kan de coach (proportionele) maatregelen treffen om dit 

gedrag te corrigeren. Een voorbeeld hiervan is het op de bank zitten tijdens een 

substantieel deel van of zelfs van een volledige wedstrijd.  
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iii. Indien een speler (of in voorkomend geval zijn ouders) zich niet kan verzoenen 

met een beslissing van de coach, deelt deze dit mee aan de sportieve cel, die dit 

evalueert en een beslissing neemt na alle partijen te hebben gehoord.  

iv. Bij ernstige en/of herhaalde problemen met een speler, licht de coach de 

sportieve cel in.  Al dan niet in samenspraak met de betrokkenen wordt de 

situatie geëvalueerd en wordt door de sportieve cel een beslissing genomen.  

Wanneer een speler (of ouders) zich hier niet in kunnen vinden, dan wordt dit 

voorgelegd aan het bestuur die in laatste aanleg zal beslissen.  

v. Zware sancties, zoals een schorsing van meer dan één trainingsweek of meer 

dan één wedstrijd of de definitieve uitsluiting, worden enkel door het bestuur 

genomen, na eerst alle partijen de kans te hebben gegeven om gehoord te 

worden. 

vi. Bij uitsluitingen tijdens officiële wedstrijden kan het betrokken lid ter 

verantwoording geroepen en bijkomend tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden 

door de sportieve cel of het bestuur, wanneer zou blijken dat de betrokken 

speler een grove fout zou begaan hebben die ook strijdig is met de normen en 

de waarden van de club.     

Wanneer de uitsluiting aanleiding geeft tot het verschijnen voor de tuchtraad 

van de VBL, zal de speler steeds bijgestaan worden door een 

vertegenwoordiger van de sportieve cel of het bestuur.  

b. Geldboetes 

i. Alle boetes die opgelegd worden door de VBL of een andere instantie zullen 

door de speler die de boete opgelegd krijgt, moeten betaald worden. 

ii. Alle materiële schade die door opzettelijk of nalatig toedoen van een speler 

wordt veroorzaakt, zal verhaald worden op de betrokken speler.  

iii. Wanneer een speler wordt uitgesloten en desgevallend voor de tuchtraad van 

de VBL moet verschijnen, zal de betrokken speler instaan voor alle 

administratieve en andere kosten die dit met zich meebrengt. Uitzonderingen 

hierop kunnen enkel door het bestuur toegestaan worden. 

iv. Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal (inclusief zijn wedstrijdtenue) 

dat hij ter beschikking krijgt van de club of dat tijdens de trainingen ter 
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beschikking wordt gesteld. Verlies of schade aan het materiaal zal verhaald 

worden op de betrokken speler.  

v. Spelers (vanaf miniemen) die bij officiële wedstrijden hun identiteitskaart of 
enig ander geldig identiteitsbewijs niet kunnen voorleggen, betalen hiervoor 
aan de club een forfaitaire boete van respectievelijk 5 euro (jeugdspeler), of 10 
euro (senior). 
 

6. PRIVACY – INTEGRITEIT 
  

a. Bewaren van gegevens: Met het oog op de werking van de club en de 

behoorlijke aansluiting van het lid bij de VBL, dient de club persoonlijke 

gegevens hiervan te verzamelen. Deze persoonlijke gegevens (naam, 

voornamen, adres, geboorteplaats, e-mailadres, enz. ..) van alle leden van de 

vereniging worden opgenomen in een bestand, zijn louter bestemd voor intern 

gebruik en worden ter registratie doorgegeven aan de VBL.  

De gegevens worden verwerkt conform de wet op de privacy van 8 december 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met bijzondere aandacht 

voor discrete bewaring ervan. Ieder lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, 

alsook het recht om correcties hierover aan te vragen. Het verzoek tot inzage 

en tot correctie dient schriftelijk te worden gesteld aan de webmaster. 

b. Gebruik van beeldmateriaal: De club behoudt zich het recht voor tot het maken 

van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van wedstrijden en van de door haar 

georganiseerde activiteiten. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden 

binnen de club als publicatie op de website en andere, als promotie voor de 

werking van de club of voor andere activiteiten eigen aan de werking. In dit 

verband zal de club er steeds op toezien dat de integriteit en de waardigheid 

van de betrokkenen niet geschaad worden. Opmerkingen, suggesties of 

klachten hierover kunnen steeds aan het bestuur worden overgemaakt. Indien 

u wenst dat het beeldmateriaal van u, uw kind(eren) niet gebruikt wordt voor 

deze doeleinden kan u dit ook steeds melden aan het bestuur. 

c. Vertrouwenspersoon - Aanspreekpunt Integriteit: Zoals ondermeer ook in het 

'Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport' hierboven wordt 

verwoord, is de zorg voor een veilige omgeving waarin de leden, voornamelijk 

kinderen, kunnen groeien en bloeien essentieel.  

Olicsa wil al haar leden veilig en met plezier laten sporten !  
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Dit betekent ondermeer dat er bij Olicsa helemaal geen plaats is voor enige 

agressie of geweld, onverdraagzaamheid, racisme, pesterijen of enige vorm van 

grensoverschrijdend gedrag.  ‘Respect voor elkaar en voor elkaars eigenheid’ is 

hierbij de kernboodschap.   

Olicsa neemt zich voor om goede (preventieve) afspraken te maken en 

richtlijnen uit te werken met alle actoren in de club, zijnde de coaches, 

bestuursleden, jeugdcoördinator(en), ploegverantwoordelijken, tafelofficials, 

clubscheidsrechters, ... maar ook ouders en spelers om de realisatie van deze 

doelstellingen na te streven.     

Als een belangrijk onderdeel van dit streven naar een veilige omgeving heeft 

het bestuur van Olicsa een (onafhankelijke) vertrouwenspersoon (ook 

“Aanspreekpunt Integriteit” genoemd) aangesteld binnen de club. Deze 

vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van het bestuur en kan bijgevolg 

volstrekt onafhankelijk en geheel discreet handelen. Iedereen (zowel sporters, 

begeleiders, als ouders) kan, wanneer er geen oplossing voor een bepaald 

probleem kan gevonden worden bij de coach of andere personen binnen de 

club, steeds bij hem/haar terecht met een vraag, opmerking, klacht en/of 

melding over (al dan niet seksueel) grensoverschrijdend gedrag en over 

lichamelijke en seksuele integriteit. Deze vertrouwenspersoon luistert naar de 

vraag of het verhaal en geeft advies over eventuele verdere stappen of verwijst 

door naar bevoegde instanties. Hij/zij is in de eerste plaats een bereikbaar 

luisterend oor en fungeert als een doorgeefluik. Los van de vragen en 

meldingen die de vertrouwenspersoon behandelt, kan hij/zij ook in 

samenspraak en met de steun van het bestuur bepaalde preventieactiviteiten 

uitwerken binnen de club. 

7. SLOTBEPALINGEN 
  

a. Door de ondertekening van de aanvraag tot aansluiting en de betaling van het 

lidgeld verklaart het lid zich uitdrukkelijk akkoord met dit Huishoudelijk 

Reglement; hij/zij zal zich dan ook dienovereenkomstig dienen te gedragen.  

b. Alle niet in het onderhavig Huishoudelijk Reglement voorziene feiten of 
voorvallen zullen door het bestuur in een sportieve geest worden behandeld en 
opgelost.  


