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Artikel 1 VERENIGINGSBELEID 

Het beleid van de vereniging is vastgelegd in een beleidsplan, die door het bestuur is opgesteld en 
door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. In dit plan wordt de vereniging onderverdeeld in 
minimaal drie afdelingen:  

1. Jeugd  

2. Senioren  

3. Recreanten 

Voor ieder van hen wordt in grote lijnen vastgesteld welke doelstellingen er zijn en op welke wijze 
getracht wordt om deze doelstellingen te verwezenlijken.   

Daarnaast is de basis voor het financiële beleid, omgang met PR (public relations) en sponsoring 
alsmede met het kaderbeleid in het beleidsplan vastgelegd.   

Artikel 2 FINANCIEEL BELEID  

1. De verenigingsactiviteiten vinden plaats binnen een jaarlijks reëel sluitende 
exploitatiebegroting, waarbij tegenover structurele financiële verplichtingen reële 
structurele dekkingsmiddelen staan.  

2. Het eigen kapitaal van de vereniging is in principe uitsluitend bedoeld voor de opvang van 
tegenvallers achteraf.  

3. Geldmiddelen die niet direct nodig zijn voor de betaling van nota’s worden door de 
penningmeester op een rentedragende bankrekening belegd. Van eventueel belegde 
middelen dient tenminste een bedrag direct opvraagbaar te zijn dat gelijk ligt met 50% van 
de exploitatie geraamde “vaste” kosten wegens zaalhuur en trainersvergoedingen.  

Artikel 3 LIDMAATSCHAP  

1. De vereniging kent de volgende vormen van lidmaatschap :  
A) senioren  
B) jeugd  
C) recreanten  
D) W-sportleden (tijdelijk, maar in ieder geval seizoen 2018-2019) 
E) leden van verdienste  
F) Verenigingsleden.  

2. Jeugdleden worden, in verband met de hoogte van de contributie, onderscheiden in twee 
categorieën:  
• A, B en C Jeugd --> spelen in de officiële Nevobo competitie.  
• CMV Jeugd --> spelen op de Nevobo CMV toernooien.  
Het jeugdlidmaatschap loopt tot 18 jaar.  

3. Ondersteunende leden kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.  
4. Aanmelding geschiedt door middel van een bij de ledenadministratie verkrijgbaar formulier. 

Dit formulier dient, wanneer de betreffende persoon de leeftijd van achttien jaar nog niet 
heeft bereikt, ondertekend te worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Aan de 
aanmelding is inschrijfgeld verbonden, waarvan de hoogte is vastgesteld door het bestuur en 
is afgetikt tijdens de algemene ledenvergadering.  

5. Het bestuur kan in bijzondere gevallen iemand weigeren als lid, en legt in geval van weigering 
van het lidmaatschap desgevraagd verantwoording af in de algemene ledenvergadering.  



6. Voor de leden genoemd in het eerste lid van dit artikel onder a tot en met c bestaat de 
mogelijkheid om het verengingslidmaatschap aan te vragen. Deze vorm van lidmaatschap is 
mogelijk als een lid gedurende langere tijd (door bijv. ziekte, zwangerschap of een blessure) 
niet in staat is om actief aan wedstrijden en/of trainingen deel te nemen. Aanmelding voor 
het verenigingslidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie. Het 
verenigingslidmaatschap gaat in met ingang van de eerste dag van de volgende maand, 
waarop de aanvraag is ingediend  

Artikel 3a LEDEN VAN VERDIENSTE 

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten ten aanzien van de 
vereniging zich onderscheiden hebben. Voor de beoordeling van buitengewone diensten 
gelden de volgende criteria:   
a) De periode van inzet;  
b)  De diversiteit van verrichte taken;  
c) De intensiteit van verrichte taken;  
d) De voorbeeldfunctie die van de verrichte taken uitgaat;  
e) De mate waarin verantwoordelijkheid is gedragen;  

2. Leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur of door tien stemgerechtigde 
leden samen, tijdens de algemene ledenvergadering benoemd.  

3. Het bestuur kan met redenen omkleed bijzondere omstandigheden aandragen die afwijken 
van de onder 1a tot en met 1e weergegeven criteria bij het doen van een voordracht tot 
benoeming van een lid van verdienste.  

Artikel 4 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 

1. Op voorstel van het bestuur wordt voor de categorieën leden omschreven in artikel 3 lid 1, a 
tot en met c, alsmede voor de verenigingsleden, tijdens de algemene ledenvergadering, 
jaarlijks de hoogte van de contributie vastgesteld. De contributie is per maand verschuldigd 
en wordt in 10 maandelijkse termijnen van september tot en met juni geïncasseerd. De 
bondscontributie is verwerkt in de maandelijkse contributiebedragen.  

2. De contributie wordt in principe automatisch geïncasseerd middels automatische incasso. De 
machtiging tot automatische incasso wordt bij inschrijving geregeld door ondertekening van 
het inschrijfformulier. Die leden die de contributie betalen door middel van een acceptgiro of 
op een andere wijze, zijn gehouden het bedrag te voldoen voor het einde van de maand 
waarop de contributie betrekking heeft.  

3. Indien een lid zijn lidmaatschap wenst te beëindigen dan kan dit alleen schriftelijk bij de 
ledenadministratie. Opzegging dient te geschieden voor de 1e van de nieuwe maand. De 
contributie in de maand van opzegging + 1 maand blijft altijd geheel verschuldigd, ongeacht 
het aantal weken dat er in de betreffende maand daadwerkelijk is getraind en/of gespeeld. 

4. De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
ledenadministratie.  

5. Spelende leden, coaches en teambegeleiders worden geacht de officiële spelregels te kennen 
en strikt na te leven.  

6. Spelende leden zijn verplicht tijdens competitiewedstrijden het verenigingstenue te dragen, 
voorzien van de toegewezen rug  en borstnummers.  

7. Het bijwonen van trainingen en wedstrijden is het verplicht voor senioren en jeugdleden die 
in competitieverband actief zijn. In geval van ziekte of een andere reden voor afwezigheid 
dient een lid zich tijdig af te melden bij de trainer/coach of aanvoerder.  



8. Competitie spelende leden zijn verplicht om de met de competitiewedstrijden 
samenhangende taken te verrichten. De TC geeft hieraan uitvoering in haar jaarplan. 
Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan het in stand 
houden van de vereniging.   

9. Leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht, indien er niet voldoende vrijwilligers zijn, inzet te 
leveren voor activiteiten ter ondersteuning van de vereniging.  

10. Van ouders/verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij helpen in de begeleiding van 
de jeugd. Hieronder valt onder andere het bij toerbeurt - uiteraard voor zover in het bezit 
van een auto - (mee)rijden naar uitwedstrijden.  

11. De leden zijn verplicht het ter beschikking gestelde materiaal behoorlijk te gebruiken. 

 

Artikel 5 RECHTEN VAN DE LEDEN  

1. De leden van de vereniging hebben het recht om aanwezig te zijn bij en/ of deel te nemen 
aan trainingen, wedstrijden, bijeenkomsten en andere evenementen, niet zijnde bestuurs- of 
commissievergaderingen.  

2. Voor deelname aan (competitie)wedstrijden en/of trainingen is het noodzakelijk dat er een 
passend team gevonden kan worden voor de betreffende speler. De technische commissie 
heeft een inspanningsverplichting om voor elke speler een passend team te zoeken. 

3. Of een team passend is voor een speler hangt af van de samenstelling van dat team. Bij de 
samenstelling van een team worden de criteria uit het technisch beleidsplan gehanteerd.  

4. De technische commissie beoordeelt of een team passend is voor een speler.  
5. Aan een niet competitie spelend lid kan door de technische commissie, voor een bepaalde 

termijn het recht worden verleend deel te nemen aan trainingen van een bepaalde groep.  
6. De leden van de vereniging vanaf 16 jaar hebben het recht om aanwezig te zijn op een 

algemene ledenvergadering, aldaar het woord te voeren en een stem uit te brengen. 
Jeugdleden jonger dan 16 jaar hebben middels hun ouder of wettelijke verzorger/voogd 
stemrecht. 

7. De leden van de vereniging kunnen te allen tijde verzoekschriften indienen bij het bestuur. 
Het bestuur beantwoordt een verzoekschrift binnen twee maanden onder vermelding van 
zijn motieven.  

8. Recreatieve groepen kunnen eenmaal per seizoen inschrijfgeld voor een toernooi bij de 
vereniging declareren tot een bedrag waarvan de hoogte door het bestuur wordt 
vastgesteld. 

 

Artikel 6 SPORTIVITEIT EN RESPECT  

Om sportiviteit en respect te bevorderen is een aantal gedragsregels vastgelegd. Dit gaat verder dan 
alleen datgene wat tijdens wedstrijdsituaties in het veld gebeurt. Ook de wijze waarop er met 
medespelers wordt omgegaan, de tegenstanders worden ontvangen, de toeschouwers aanmoedigen 
en het taalgebruik in de club valt onder de aandacht van sportiviteit & respect. Geen bijzondere 
afspraken, want deze regels vallen onder normaal sportief gedrag. Deze regels vormen een gezonde 
basis voor veel plezier in de volleybalsport bij de volleybalvereniging LIVO.  

Bij sportiviteit en respectbevordering richt LIVO zich op drie aandachtsgebieden. De keuze is hierop 
gevallen omdat ze (1) duidelijk bijdragen aan een sportieve beoefening van de sport  (2) de 



vereniging een positieve uitstraling bezorgt naar mensen in de Liemers en (3) er voor deze thema’s 
veel vraag vanuit de sport zelf is.  

1. Omgang met regels (willen en kunnen houden aan regels)   
• geschreven regels: je houden aan het huishoudelijke reglement, het beleidsplan en 

de Nevobo-spelregels;  
• toepassen van regels tijdens het uitvoeren van je sport.  

2. Omgang met anderen    
• het gedrag t.o.v. anderen: medesporters, tegenstanders, scheidsrechter, vlaggers, 

tellers, publiek, etc.;    
• het effect van jouw gedrag op anderen: jouw (negatieve) gedrag heeft (negatieve) 

invloed op anderen  
3. Gelijkheid van kansen  

• LIVO streeft er naar om ieder lid van de vereniging conform het gelijkheidsprincipe te 
behandelen. 

Iedereen in de sport is persoonlijk verantwoordelijk voor sportief gedrag en mag daar ook op 
aangesproken worden (individuele verantwoordelijkheid).   

Maar niet alleen individuen zijn verantwoordelijk voor fair gedrag, ook als groep en/of vereniging 
hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo kunnen we als vereniging de voorwaarden 
scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker wordt om aan persoonlijk sportief gedrag te 
werken. LIVO zal dus sporters stimuleren zich aan de (spel)regels te houden. 

Artikel 7 GEDRAGREGELS  (Zie gedragscode) 

Artikel 8 STRAFFEN EN BOETES (zie gedragscode) 

Artikel 9 BESTUUR 

1. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid over alle zaken, die de vereniging betreffen 
en bestuurt de vereniging conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging en in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
Nevobo.  

2. Op de ledenvergadering wordt vastgesteld uit welke personen het bestuur zal bestaan en 
wordt het bestuur benoemd. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode 
van drie jaren en kunnen zich voor herbenoeming beschikbaar stellen.  

3. Kandidaten voor het bestuur kunnen door het bestuur, of door tien stemgerechtigde leden 
samen, worden voorgedragen.  

4. Opgave van een door leden voor te dragen kandidaat moet schriftelijk bij de secretaris 
worden gedaan, uiterlijk één week vóór de algemene ledenvergadering. 

5. Het bestuur bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 bestuursleden  
6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de 

vereniging.  
7. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per verenigingsjaar en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.  
8. In een bestuursvergadering kunnen alleen geldige besluiten genomen worden indien de 

meerderheid van de zittende bestuursleden aanwezig is.  
9. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt 

hij vervangen door een lid van het bestuur.  



10. In de bestuursvergadering heeft ieder bestuurslid één stem. Bij het staken van de stemmen is 
de stem van de voorzitter doorslaggevend.  

11. Van elke algemene ledenvergadering worden notulen gemaakt onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur. 

12. Van elke bestuursvergadering worden de afspraken en besluiten vastgelegd  
13. Het bestuur als geheel of een bestuurslid als individu kan door de ledenvergadering ter 

verantwoording geroepen wanneer hij  
• handelt in strijd met artikel 6 lid 1 van dit reglement;  
• de vereniging benadeelt; 
• nalatig is in de uitoefening van zijn taken.  

14. De secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van correspondentie, het verzenden van 
uitnodigingen voor algemene ledenvergaderingen, het (doen) voeren van de 
ledenadministratie, het maken van een jaarverslag en het onderhouden van contacten met 
de Nevobo, voor zover dit niet behoort tot de verantwoordelijkheid van de technische 
commissie.  

15. De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen 
van de vereniging. Hij zorgt voor het innen van de contributies, subsidies, sponsorgelden en 
andere inkomsten. Hij zorgt ervoor dat hij van alle uitgaven kwijting ontvangt. Tijdens alle 
vergaderingen moet hij, indien nodig, verslag kunnen uitbrengen van de financiële stand van 
zaken. Hij stelt een financieel jaarverslag op dat in ieder geval een balans en een verlies- en 
winst rekening bevat. 

Artikel 10 KADER 

1. Het kader van de vereniging wordt in beginsel geworven binnen groepen die belang hebben 
bij de vereniging zoals:  

• Leden;  
• Familieleden van leden;  
• Externe belangstellenden  

2. Het bestuur streeft ernaar om na het ontstaan van een vacature in het bestuur deze binnen 
een periode van drie maanden te vervullen.  

3. Een kaderfunctionaris dient te beschikken over de vaardigheden die aan hem als bestuurder 
van de vereniging mogen worden gesteld;  

• Indien deze vaardigheden niet aanwezig zijn bestaat de   mogelijkheid dat hij hierin 
worden getraind dan wel opgeleid. In overleg met het bestuur bestaat de 
mogelijkheid dat eventuele kosten hiervan worden gedragen door de vereniging;  

4. Het uitoefenen van een kaderfunctie zal niet aan leden worden opgelegd door de vereniging. 
Wel is het mogelijk dat leden dringend worden verzocht een dergelijke functie uit te oefenen 
in het belang van de vereniging.  

5. De inhoud van elke individuele kaderfunctie zal door het bestuur worden vastgelegd op 
papier zodat de functionaris weet wat van hem wordt verwacht en welke verplichtingen hij 
heeft. 

Artikel 11 TRAINERVERGOEDINGEN 

1. Binnen de vereniging hanteren we richtlijnen voor vergoedingen voor trainers. Dit is een 
complex onderwerp en hangt af van meerdere factoren. Gevolgde opleidingen is er één van, 
maar ook het aantal jaar dat er trainingen wordt gegeven (binnen en/of buiten de 
vereniging), hoeveel uren er training is gegeven en op welk niveau men werkzaam is 



(geweest). Ook het feit of een trainer al (lang) bekend en (lang) actief binnen de vereniging is 
geeft het bestuur een handvat om tot een bepaalde vergoeding te komen.  

2. Het bestuur stelt in overleg met de TC de uiteindelijke vergoeding voor een trainer vast 
3. De vergoeding omvat zowel de voorbereiding van als de eigenlijke trainingen zelf 
4. De vergoeding kan bestaan uit een vergoeding per uur training of een vast bedrag waarbij de 

werkzaamheden worden overeengekomen (daar kunnen ook andere aanvullende activiteiten 
ten behoeve van de vereniging in worden vastgelegd) 

5. Uitval van trainingen kunnen tot vermindering van de afgesproken vergoeding leiden, 
afhankelijk van de reden en frequentie van uitval van trainingen. Voorbeeld redenen: ziekte, 
persoonlijke afspraken, overmacht situaties (verkeer, ziekte in familie etc.), disfunctioneren.  

6. Indien er van een (mogelijke) verminderde vergoeding sprake is wordt dat gecommuniceerd  
 

Artikel 12 VERGADERINGEN 

1. Behalve de in de statuten genoemde jaarvergadering kent de vereniging nog een algemene 
ledenvergadering, te houden vóór 1 juli van het lopende jaar.  

2. Op deze vergadering presenteert het bestuur een begroting en, voor zover mogelijk, de 
technische en andere beleidsvoornemens voor het volgende seizoen.  

3. Een voorstel tot aanpassing van de agenda van een algemene ledenvergadering kan door een 
lid schriftelijk worden ingediend bij de secretaris tot zeven dagen vóór de vergadering.  

4. Indien leden een algemene ledenvergadering bijeen willen roepen, moeten deze leden een 
door hen ondertekend verzoek tot de secretaris richten met vermelding van de punten die zij 
behandeld wensen te zien. Wanneer het bestuur de gewenste vergadering niet bijeenroept 
conform de bepalingen van de statuten en dit reglement, zijn de ondertekenaars zelf 
bevoegd de vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de voorschriften van de 
statuten en dit reglement.  

5. Uitnodiging voor een algemene ledenvergadering dient digitaal (via een mail) te geschieden. 
Het bestuur zorgt ervoor dat elk lid minimaal twee weken vóór de vergadering via de website 
of anderszins van de vergadering op de hoogte wordt gesteld.  

6. Bij een schriftelijke stemming zijn stembiljetten ongeldig wanneer ze niets of iets anders  
vermelden dan datgene wat gevraagd wordt. De stembriefjes bij een schriftelijke stemming 
worden na vaststelling en schriftelijke vastlegging van de uitslag onmiddellijk vernietigd.  

7. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen heeft gekregen vindt een herstemming plaats over de twee personen 
die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. 

 

Artikel 13 COMMISSIES EN COMITÉS 

1. De vereniging kent commissie. Commissies kunnen door zowel de algemene 
ledenvergadering als het bestuur worden ingesteld, beide kunnen ook de leden van de 
commissies benoemen.  

2. Uitzondering op het bepaalde in Artikel 12 lid 1 is de kascontrolecommissie, leden hiervoor 
kunnen enkel door de Algemene Ledenvergadering benoemd worden. 

3. De vereniging kent in ieder geval een kascontrolecommissie, die op de jaarvergadering 
voorstellen doet tot het goed of afkeuren van het financiële beleid dat in het voorafgaande 
verenigingsjaar gevoerd is en tot het verlenen van decharge aan de penningmeester.  



4. De vereniging kent in ieder geval een technische commissie. Deze stelt een technisch beleid 
op voor de senioren- en jeugdafdeling van de vereniging (voor de lange en de korte termijn) 
conform de doelstelling van de vereniging en bewaakt de uitvoering hiervan.  

5. De vereniging kent een commissie van beroep. De leden van de vereniging kunnen aan deze 
commissie alle geschillen voorleggen die ontstaan zijn tussen leden en het bestuur. De 
commissie doet een bindende uitspraak in de aan haar voorgelegde geschillen. Hierbij dienen 
ten minste twee van de leden van de commissie aanwezig te zijn. Alvorens uitspraak te doen 
hoort de commissie in ieder geval beide partijen. Indien een lid van de commissie deel 
uitmaakt van de klagende partij wordt dat lid tijdelijk vervangen door een ander, door de 
overige leden van de commissie aan te wijzen lid van de vereniging. Leden van de commissie 
van beroep kunnen geen lid zijn van enig andere commissie van de vereniging. Leden van het 
bestuur kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de commissie van beroep. 

6. Het bestuur kan, indien gewenst, de algemene ledenvergadering voorstellen om andere dan 
de hierboven genoemde commissies in te stellen.  

7. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle handelingen van de commissies en de comités, 
met uitzondering van de kascontrolecommissie en de commissie van beroep. 

 

Artikel 14 TRAINERS EN COACHES 

1. De vereniging kent trainers en coaches. Zij worden voorgedragen door de technische 
commissie en worden benoemd door het bestuur. Zij verzorgen de trainingen en de coaching 
van het hun toegewezen team. Zij adviseren de technische commissie bij het indelen van 
teams en trainingen. Zij zijn verplicht uitvoering te geven aan de taakomschrijving die hun elk 
jaar namens het bestuur wordt verstrekt.  

2. Het bestuur heeft een inspanningsverplichting om voor alle teams een trainer te zoeken van 
een niveau dat past bij het betreffende team. Daarnaast heeft het bestuur de bijzondere 
inspanningsverplichting om voor elk jeugdteam een coach te zoeken. De trainer- en/of 
coachtaak kan door één persoon uitgevoerd worden  

3. Indien een trainer c.q. coach niet in staat is om zijn team te trainen of te coachen, dient hij in 
overleg met de TC voor adequate vervanging te zorgen. Bij structurele vervanging wordt de 
vervangende coach, na overleg met de technische commissie, door het bestuur benoemd. 

 

Artikel 15 AANVOERDERS 

1. Elk team heeft een aanvoerder. Hij wordt door de trainer, na overleg met de spelers, 
aangewezen.  

2. De aanvoerder is verantwoordelijk voor de adequate uitvoering van alle taken, die hem door 
of namens het bestuur of de TC zijn opgedragen. Daarnaast is de aanvoerder gedurende het 
seizoen voor een goed verloop van de communicatie tussen het team en het bestuur en/of 
de TC verantwoordelijk.  

Artikel 16 LOGO EN KLEUREN  

1. De vereniging heeft een eigen logo.  
2. De kleuren van de vereniging zijn zwart, wit. 

 



Artikel 17 SPONSORING  

1. Sponsorovereenkomsten worden duidelijk vastgelegd op papier en worden na goedkeuring 
door het bestuur ondertekend door de verantwoordelijke bestuurders.  

2. De vereniging zal geen verplichtingen aangaan waarvan zij de nakoming niet in eigen hand 
heeft.  

3. De vereniging zal geen verplichtingen jegens derden aangaan naar aanleiding van een 
sponsorovereenkomst die de duur van de sponsorovereenkomst overschrijden.  

4. Opbrengsten uit sponsoring mogen niet worden aangewend ter dekking van de normale 
verenigingsuitgaven. Opbrengsten mogen dus wel worden aangewend ter dekking van 
posten in de begroting die aan de begroting zijn toegevoegd nadat hiervoor sponsorgelden 
zijn verworven.  

5. Sponsoring moet in beginsel ten goede komen aan de hele vereniging en niet aan individuele 
personen dan wel individuele teams  

6. Sponsorovereenkomsten worden aangegaan met inachtneming van de statutair geldende 
regels voor overeenkomsten tussen de vereniging en derde partijen.  

7. In alle gevallen, waarin het gestelde leidt tot interpretatieverschillen, beslist het Bestuur van 
de Volleybalvereniging LIVO. 

 

Artikel 18 FONDSENWERVING 

1. Deelname aan activiteiten ter fondsenwerving behoort tot de verenigingsactiviteiten. 
Derhalve kan aan alle leden een bijdrage gevraagd worden.  

2. In beginsel zullen activiteiten waarmee fondsenwerving wordt nagestreefd een volleybal 
gerelateerd karakter hebben.  

3. Waar opbrengsten uit fondsenwerving niet van te voren vast te stellen zijn zal hiermee bij 
het opnemen in de begroting rekening worden gehouden. De totale opbrengsten uit 
fondsenwerving mogen geen substantieel deel uitmaken van de totale verenigingsbegroting.  

4. Deelname aan acties waarbij huis aan huis goederen of loten worden verkocht zullen zover 
mogelijk uitgevoerd worden door jeugdleden. 

Artikel 19 Omgang privacy 

1. LIVO respecteert de privacy van haar leden. 
2. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld sponsoren. 
3. Bij inschrijving kunnen ouders/verzorgers van jeugdleden aangeven of (team)foto’s op de 

website of social media van de vereniging geplaatst mogen worden.  
4. Op verzoek van ouders/verzorgers van jeugdleden of leden kunnen foto’s van websites en 

social media verwijderd worden ook als er een algemene toestemming vooraf is gegeven.  

  



Artikel 20 Omgang persoonsgegevens 

1. LIVO verwerkt en bewaart bepaalde persoonsgegevens van haar leden (senioren en junioren) 
teneinde te kunnen communiceren met haar leden, deel te nemen aan de Nevobo-
competitie, ter verkrijging van subsidies en innen van de verschuldigde contributie. 

2. LIVO maakt gebruik van Sportlink om deze gegevens bij te houden 
3. Binnen Sportlink worden de volgende gegevens vastgelegd: 

 Communicatie 
leden 

Nevobo 
competitie 

Verkrijgen 
subsidie 

Innen 
contributie 

Achternaam X    
Voornaam X    
Adres   X  
Telefoonnummer X    
Geslacht  X   
Geboortedatum  X X  
Datum 
lidmaatschap 

X    

Functie  X   
IBAN-
rekeningnummer 

   X 

e-mailadres X    
4. Sportlink is een online programma dat voldoet aan de richtlijnen van uit de Algemene 

verordening gegevensbescherming. 
5. Binnen LIVO hebben een aantal functies volledige toegang tot Sportlink: 

a. 1e en 2e Penningmeester 
b. Ledenadministrateur 

6. Binnen LIVO hebben een aantal functies beperkte toegang tot Sportlink: 
a. Wedstrijdsecretaris 
b. Scheidsrechtercoördinator 

7. Emailadressen worden daarnaast op beveiligde servers bewaard door de webmaster voor 
communicatie door middel van e-mailgroepen. 

8. Bij het beëindigen van het lidmaatschap; 
a. heeft ieder lid het recht om vergeten te worden; 
b. worden de gegevens van het lid aan het einde van het seizoen uit Sportlink;  
c. Vanuit wettelijke verplichtingen dienen bepaalde gegevens langer bewaart te 

worden, vaak is dit 7 jaar;  
d. kunnen de gegevens op verzoek van het lid overgedragen worden aan een andere 

vereniging. 
9. Ieder lid of ouder/verzorger van een jeugdlid kan de gegevens opvragen die bewaard worden 

bij de ledenadministrateur. 

  



Artikel 21 SLOTBEPALINGEN 

1. Het bestuur beslist over de interpretatie van de artikelen van dit reglement, alsmede in al die 
gevallen waarin dit reglement niet voorziet.  

2. Een besluit tot tussentijdse wijziging van dit reglement kan alleen worden aangenomen 
indien bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering waarin het voorstel behandeld 
zal worden, het voorstel volledig wordt meegedeeld en het desbetreffende besluit met 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt genomen. 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van LIVO op 27 juni 2018 
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