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1. Inleiding 
 

Dit Huishoudelijk Reglement is het document waarin een nadere invulling en uitwerking wordt 
gegeven van wat er in de Statuten is bepaald en is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.  
 
In het Huishoudelijk Reglement staat de organisatiestructuur van de vereniging beschreven en wat 
bestuur, commissies en verenigingsleden van elkaar kunnen verwachten. Ook zijn bepalingen over de 
clubkleding en de vertrouwenspersoon opgenomen in dit Reglement.  
 
Het Huishoudelijk Reglement is geen herhaling van wat al in de Statuten staat en om te voorkomen 
dat de inhoud van het Huishoudelijk Reglement veroudert, zijn de bepalingen op hoofdlijnen 
beschreven. De informatie die belangrijk is voor het  dagelijks verenigingsleven staat beschreven in 
het document “Sparta Zwolle clubinformatie”. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd en beschikbaar 
gesteld via de website. 
 

 

2. Algemene bepalingen 

 

2.1 Organisatiestructuur 
 

 

Een beschrijving van deze structuur, de taken en verantwoordelijkheden staat in het hoofdstuk “Vele 
handen maken licht werk”. 
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2.2 Open vereniging 
 
Sparta Zwolle is een christelijke vereniging. De officiële naam van de vereniging is “Christelijke 
korfbalvereniging Sparta”, afgekort c.k.v. Sparta. Sinds 2019 is de naam Sparta Zwolle de naam 
waaronder we ons profileren.  

Sparta Zwolle is een vereniging waar iedereen welkom is en ondanks dat de naam is veranderd, de 
christelijke achtergrond blijft in tact. De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Leden zullen niet 
op zondag verplicht zijn deel te nemen aan activiteiten. 

 

3. Vele handen maken licht werk 
 
In artikel 4 van de Statuten staat beschreven dat onze vereniging als doel heeft: “Het doen 
beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport, in de meest uitgebreide zin des woord.”  

Vanuit dit perspectief zijn de uitgangspunten voor de organisatie van de taken binnen de vereniging 
geformuleerd. Deze organisatie is gekoppeld aan leden van het bestuur. Bijbehorende taken en 
verantwoordelijkheden zijn op hoofdlijnen benoemd. Concrete invulling wordt gegeven door de 
mensen die de taken op zich nemen.  
 

3.1 Uitgangspunten 
 

- Bestuursleden dragen eindverantwoordelijkheid voor de taken die hieronder beschreven 

staan en delegeren de taken aan commissies, projectgroepen of personen. 

- Voorafgaand en tijdens de ledenvergadering geven de bestuursleden toelichting op de 

uitgevoerde taken. 

- Het vrijwilligersbeleid is gericht op het verdelen van taken zodat de vereniging niet 

afhankelijk wordt van een kleine groep vrijwilligers.  

- Vrijwilligers houden elkaar op de hoogte en werken samen. 

- Vrijwilligers worden zoveel als mogelijk ingezet op basis van hun interesse en kwaliteiten. 

 

3.2 Korfbalzaken 
Het aandachtsgebied Korfbalzaken is verantwoordelijk voor het beleid van de verenging aangaande 
het korfballen. Zij stelt het belang van de club voorop, vertaalt dit naar de dagelijkse praktijk. Met 
duidelijke kaders die voor leden inzichtelijk zijn wordt getracht leden gelijkwaardig en met plezier te 
laten korfballen. 

Korfbalzaken zorgt er voor dat: 

- het beleid beschikbaar is voor alle leden en ouders van leden; 

- de uitvoering van het beleid plaatsvindt; 

- spelers weten welke verplichtingen de club verwacht (niveau, ambitie, teamindeling, 

leeftijd);  

- er een structurele opleiding en begeleiding is van trainers en coaches zodat zoveel mogelijk 

leden een goede begeleiding ontvangen, passend bij het niveau waarop gesport wordt; 

- teamindelingen plaats vinden in samenwerking met trainers en coaches op basis van het 

beleid met zoveel als mogelijk behoud van plezier bij de leden en wat zorgt voor een 

positieve korfbalontwikkeling bij de leden; 
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- leden kunnen deelnemen aan de veld- en zaalcompetities van het KNKV en dat het 

wedstrijdsecretariaat gevoerd wordt; 

- de voorbereidingsperiode en trainingen, trainers en trainingsschema ingedeeld zijn voor de 

leden op het veld en in de zaal; 

- de werving, begeleiding en opleiding van de arbitrage loopt zodat wedstrijden altijd begeleid 

worden door gekwalificeerde scheidsrechters en Sparta voldoet aan de verplichting met 

betrekking tot het leiden van wedstrijdkorfbal; 

- de (para) medische begeleiding verzorgd wordt. 

 

3.3 Ledenbinding 
Het aandachtsgebied Ledenbinding is verantwoordelijk voor de binding van leden met de club en 
elkaar. Ook de ledenwerving valt hierbinnen.  

In de overtuiging dat verbonden leden en ouders van leden een bijdrage willen leveren aan de taken 
en ontwikkeling van de club, is dit aandachtsgebied van belang in het voortbestaan van de 
vereniging. 

Ledenbinding zorgt er voor dat: 
- de clubbinding versterkt wordt door het planmatig vormgeven van activiteiten gericht op de 

leden binding en ledenwerving. Hiervoor zijn er verschillende commissies zoals de 

jeugdactiviteiten commissie, de s-side voor de oudere leden en de HKS (Harde Kern Sparta) 

en een commissie voor de organisatie rondom de wedstrijden van het eerste team; 

- jaarlijks de activiteiten kalender wordt opgesteld voor en door leden en betrokken 

vrijwilliger;. 

- de werving van nieuwe leden wordt ondersteund door middelen en activiteiten; 

- de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi wordt uitgevoerd; 

- nieuwe leden en ouders van nieuwe leden worden geïntroduceerd en bekend gemaakt 

worden met de vereniging. 

 

3.4 Facilitaire zaken 
Het aandachtsgebied Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van al onze 
middelen en voor het organiseren van de dagelijkse operatie van onze accommodatie. 

Met onze middelen bedoelen we de gehele accommodatie, het clubgebouw in het bijzonder en de 
korfbalmaterialen. In de overtuiging dat goed beheer leidt tot een optimale kosten-/opbrengsten 
verhouding is dit aandachtsgebied belangrijk. 

Facilitaire Zaken zorgt er voor dat: 
- de gehele accommodatie goed wordt onderhouden en wordt beheerd; 

- er contracten zijn afgesloten met de gebruikers en dat de planning en het gebruik van de 

accommodatie goed verloopt; 

- er contact is met de verschillende gebruikers en dat er aandacht is voor eventuele 

knelpunten en storingen; 

- de exploitatie van het clubhuis goed verloopt. Dit betreft inkoop, bezetting, voldoen aan de 

verlichtingen (Drank en Horecawet vergunning), administratieve zaken, etc.; 

- extra en incidentele verhuur goed verloopt; 

- het beheer, het onderhoud en het beschikbaar stellen van sportmateriaal zoals korven, 

ballen en andere korfbalmaterialen plaatsheeft; 



 
 

 
 

 
6 

- de veldtoewijzing en het zaalcommissariaat goed verlopen. 

 

3.5 Sponsoring en PR 
Het aandachtsgebied Sponsoring en PR is verantwoordelijk voor de huidige sponsorgroep, het 
verwerven van nieuwe sponsoren en de sponsormiddelen. Ook ligt de verantwoordelijkheid voor de 
in- en externe communicatie binnen dit aandachtsgebied.  

De hoogte van de sponsorinkomsten heeft een directe link met de mogelijkheden die de club heeft. 
De communicatie is daarin mede bepalend. Goede PR maakt dat sponsoren graag aanhaken en de 
leden van de club bovendien goed geïnformeerd zijn er blijven. 

Sponsoring en PR zorgt er voor dat: 
- nieuwe sponsoren worden geworven; 

- de lopende sponsorcontracten en bijbehorende administratie goed worden beheerd; 

- huidige sponsoren goed betrokken worden bij de vereniging en dat de vereniging voldoet 

aan de contractuele tegenprestatie; 

- de gesponsorde kleding wordt beheerd; 

- de interne communicatie naar de leden van de vereniging tijdig en volledig verloopt; 

- de website goed wordt beheerd en verder wordt ontwikkeld;  

- de externe PR kanalen met regelmaat worden gevoed met nieuws; 

- de social media van de vereniging wordt verzorgd; 

- er opbrengstenacties worden georganiseerd.  

 

3.6 Financiën 
De penningmeester heeft als taak om de financiële huishouding van de vereniging te verzorgen. Deze 
werkzaamheden voert hij in samenwerking met anderen uit. 

De penningmeester zorgt er voor dat: 
- de financiële middelen van de vereniging goed beheerd worden; 

- de financiële administratie wordt gevoerd die voldoet aan de eisen van de wet en aansluit bij 

het KNKV; 

- de jaarlijkse stukken opgesteld worden zoals de balans, de resultaten rekening en een 

begroting welke ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd; 

- de kascommissie haar werkzaamheden kan uitvoeren en geeft toelichting waar nodig;  

- de inkomsten zoals contributie, huur en sponsorbijdragen geïnd worden; 

- facturen en vergoedingen betaald worden; 

- de vereniging juist verzekerd is.   
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3.7 Algemene zaken 
De voorzitter en de secretaris zijn samen verantwoordelijk voor de overkoepelende taken en de 
externe contacten. Ook bewaken zij de ambitie van de club en de meerjarenplannen. 
 
De voorzitter en de secretaris zorgen er voor dat: 

- de contacten met gemeente, KNKV en andere verenigingen verzorgd worden; 

- de club beschikt over vrijwilligersbeleid en daar naar handelt; 

- de club beschikt over een meerjarenplan en opvolgend hieraan activiteiten organiseert; 

- de ledenadministratie conform de voorschriften van de KNKV wordt gevoerd; 

- het verenigingsarchief beheerd wordt; 

- de club een actueel AVG (privacy) beleid heeft en dat dit nageleefd wordt; 

- de algemene ledenvergadering georganiseerd wordt en dat stukken (zie statuten) hiervoor 

gemaakt en verspreid worden; 

- er persoonlijke aandacht besteed wordt aan het lief en leed binnen de club; 

- de verenging beschikt over een vertrouwenspersoon. 

 

4. Bestuur 
 

4.1 Werking bestuur 
 
Conform de taken en verantwoordelijkheden zoals in hoofdstuk 3 beschreven, zorgt het bestuur voor 
de normale aansturing van de vereniging. Daarnaast werkt het bestuur aan voorstellen als deze 
verder gaan dan de normale activiteiten van de vereniging. Deze voorstellen worden vooraf 
besproken met een brede afvaardiging vanuit de vereniging en dan aan de algemene 
ledenvergadering aangeboden. Na besluitvorming worden de plannen uitgevoerd, veelal in 
commissies of door leden van het bestuur. 

Het bestuur stimuleert het eigenaarschap bij commissies en vrijwilligers. Ook de bestuursleden 
richten zich met name op hun bestuurstaken en laten de commissies zoveel mogelijk zelfstandig 
functioneren. Initiatieven van leden worden gewaardeerd en indien het past, ondersteund en 
gefaciliteerd. Belangrijk kader hierbij is dat initiatieven altijd in lijn met het beleid van de vereniging 
dienen te worden uitgevoerd en dat er voorafgaand met het bestuur is afgestemd om wildgroei te 
voorkomen. 
 

4.2 Besluitvorming in het bestuur 
 
Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar. Bestuursbesluiten kunnen alleen genomen 
worden als tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn, waaronder het bestuurslid dat 
verantwoordelijk is voor het onderwerp waarover het besluit gaat.  
 
Het bestuur kan zelfstandig investeringen doen en rechtshandelingen aangaan, voor zover die het 
bedrag van € 5.000 niet te boven gaan. Boven dat bedrag is goedkeuring van de ledenvergadering 
nodig. Die goedkeuring geeft de ledenvergadering door de begroting goed te keuren.  
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Het bestuur legt de begroting voor het aankomende seizoen ter goedkeuring voor aan de leden 
voordat het seizoen start. De verantwoording over het voorafgaande seizoen wordt aan de leden 
gepresenteerd tijdens een ledenvergadering in het najaar.  

 

4.3 Samenstelling van het bestuur 
 
Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk diversiteit in de samenstelling van het bestuur (man/vrouw, 
korfballer/ouders, jong/oud). De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en 
om de continuïteit te borgen, wordt er gewerkt met een schema voor het herkiesbaar stellen. Stopt 
iemand tussentijds, dan komt de vervanger voor de resterende tijd van de lopende termijn in het 
bestuur. De termijnen lopen als volgt: 

 2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

2027-
2028 

Voorzitter          

Secretaris          

Penningmeester          

Bestuurslid Korfbalzaken          

Bestuurslid ledenbinding          

Bestuurslid PR& Sponsoring          

Bestuurslid Facilitair          

 

5. Leden 
 

5.1 Spelende en niet-spelende leden 

 
Voor het bepalen van de verschuldigde contributie worden de leden onderscheiden in spelende 
leden (leden die deelnemen aan wedstrijden in de KNKV-competitie) en niet-spelende leden.  

 

5.2 Jeugdleden en ouders 
 

Conform de statuten hebben leden van 15 jaar en ouder stemrecht op de algemene vergadering. 
Ouders van jeugdleden onder de 15 jaar hebben statutair geen stemrecht, maar worden expliciet 
uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering om hun mening te laten horen.  

 

5.3 Verplichtingen van spelende leden 
 
In onze club spreken we liever niet van verplichtingen van leden maar willen we graag een sfeer 
waarbinnen leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen zich vrijwillig inzetten. Werk dat 
onbetaald, maar niet vrijblijvend en met enige regelmaat wordt verricht binnen Sparta Zwolle om 
korfbal en alles wat daar mee samenhangt mogelijk te maken. Deze taken zijn bijvoorbeeld training 
geven, coachen of het beheer van het materiaal. 

De vrijwilligerstaken worden aan het team toegewezen en worden binnen het team verdeeld. De 
teamouder (bij de jeugdteams) of de aanvoerder neemt hiertoe initiatief. Voorbeelden van algemene 
taken zijn: 

- schoonmaken; 
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- zaalwachtdiensten; 

- bardiensten; 

- wedstrijden fluiten; 

- rijden naar uitwedstrijden (benzinekosten worden niet vergoed); 

- wedstrijdshirts wassen. 

 

De B-jeugd wordt door middel van de scheidsrechters academie opgeleid als jeugdwedstrijdleider. 
Korfbalzaken/ arbitrage organiseert jaarlijks dat de B-jeugd 3 wedstrijden fluiten van de jongste 
jeugd onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter. Als dit goed is verlopen worden ze ingezet 
bij wedstrijden, waarbij rekening wordt gehouden met andere taken zoals trainer/ coach. 

 

5.4 Wat we van ouders verwachten 
 

Ouders stellen de jeugdleden in staat om deel te nemen aan korfbalwedstrijden en om deel te 
nemen aan het verenigingsleven. Zij dragen er aan bij dat het team een veilige omgeving is voor het 
kind en overleggen met de trainer in die gevallen dat speciale aandacht voor het kind nodig is.  
 
Sparta verwacht van ouders dat ze het goede voorbeeld geven in sportief gedrag. Om het 
sportplezier van alle kinderen voorop te stellen, hanteert Sparta de volgende richtlijnen: 

1. Plezier gaat voor presteren 
In plaats van ‘heb je gewonnen?’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘was het leuk?’ en 
‘hoe ging het?’. Zo leer je kinderen dat plezier voorop staat. 

2. Moedig aan, maar coach niet mee 
Hoe goed bedoeld ook, aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Laat dat aan de 
coach over. 

3. Teamsport? Moedig alle kinderen aan! 
Niet alle ouders zijn erbij of kunnen erbij zijn. Sporten doe je samen. 

4. Geef zelf het goede voorbeeld 
Houd je mond tegen de scheidsrechter. Wij moeten onze kinderen leren dat een 
scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan. 

5. Laat je kind zijn sport zelf beleven 
Zelf het eerste nooit gehaald en is het nu je missie dat je kind het wél haalt? Laat je kind zélf 
aangeven hoe intensief en hoog het wil sporten. 

NB: Rijders vallen tijdens het vervoer onder de door de vereniging afgesloten ongevallenverzekering. 
Boetes en schades als gevolg van van buiten komend onheil, verkregen tijden het vervoer van 
spelers, worden niet door de vereniging vergoed.  

Voor elk jeugdteam tot en met de B-jeugd wordt een teamouder aangesteld. De teamouder 
ondersteunt de trainer bij de praktische gang van zaken. Dit is vooral heel belangrijk als de trainer 
zelf nog een jeugdlid is. De taken van een teamouder zijn in ieder geval: 

- aanspreekpunt namens het team voor trainers, coaches, leeftijd coördinator en andere 

ouders; 

- bewaken vrijwilligerstaken (bardienst, zaalwacht, schoonmaak) door roosters te maken; 

- aanmaak en inhoud van whatsapp groep in overleg met trainers en coördinatoren; 

- coördinatie shirts bij uitgifte en inname; 

- verbinding met de activiteiten commissie zodat kinderen mee (gaan) doen aan activiteiten. 
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6. Clubtenue 
 

6.1 Wanneer draag je het clubtenue 
Het clubtenue wordt tijdens korfbalwedstrijden gedragen door alle spelers en reservespelers. Teams 
die andere gesponsorde kleding en materialen van de vereniging in bruikleen hebben gekregen, 
gebruiken die kleding en materialen voor, tijdens en na de wedstrijden. 

 

6.2 Hoe ziet het clubtenue eruit 
Het clubtenue bestaat uit een witte sportbroek of rokje, een blauw wedstrijdshirt en witte sokken. 
Waar het wedstrijdreglement dit eist, wordt er gespeeld in een shirt van een andere kleur. 
Aanvoerders zorgen er voor dat ze als aanvoerder herkenbaar zijn, conform de regels van het KNKV. 

 

6.3 Shirtreglement  
 

1. Leden krijgen van de vereniging een wedstrijdshirt in bruikleen. Daarvoor betalen ze jaarlijks 
een door de ledenvergadering vastgestelde vergoeding, die in het begin van het jaar geïnd 
wordt.  

2. Leden zijn verplicht alle thuiswedstrijden in de KNKV competitie in dat wedstrijdshirt te 
spelen en uitwedstrijden, voor zover de kleurstelling dit toelaat (te bepalen door de 
arbitrage).  

3. Het wedstrijdshirt mag alleen gebruikt worden voor het spelen van wedstrijden voor de 
vereniging.  

4. Leden zijn aansprakelijk bij verlies of beschadiging van het wedstrijdshirt.  
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap of stoppen als spelend lid levert het lid het 

wedstrijdshirt zo snel mogelijk gewassen in bij de shirtcoördinator. Er kan geen aanspraak 
gemaakt worden op teruggaaf van (een deel van) de voor het lopende jaar betaalde 
vergoeding. 

6. De wedstrijdshirts worden bewaard in een door de vereniging verstrekte sporttas en worden 

centraal gewassen door één van de spelers of ouders.  

7. Iedereen zorgt goed voor de shirts en houdt zich bij het wassen van de shirts aan de 

wasvoorschriften die bij de shirts verstrekt worden. 

8. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, zal door het bestuur beslist worden.  

 

6.4 Overige gesponsorde kleding en materialen 
 
Het bestuur kan bepalen dat ook andere gesponsorde kleding en materialen beschikbaar worden 
gesteld aan bepaalde teams. Behalve de bepaling over de vergoeding gelden alle bovenstaande 
bepalingen ook voor deze kleding en materialen. Daarnaast kan het bestuur bepalen dat de kleding 
aan het einde van het seizoen moet worden ingeleverd.  
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7. Gebruik van het clubhuis 
 

De accommodatie van Sparta Zwolle is deels eigendom (clubhuis) en wordt verder gehuurd van de 
gemeente. De accommodatie commissie organiseert, beheert en onderhoudt dit, zorgt voor huur en 
verhuur. Voor leden van Sparta Zwolle is het van belang dat we onze accommodatie gebruiken alsof 
het ons eigen huis is.  

Mocht er toch door onzorgvuldig gedrag schade ontstaan aan het clubhuis, het meubilair of het 
serviesgoed, dan kunnen de kosten hiervan verhaald worden op degene die de schade heeft 
veroorzaakt.  

Het gebruik van de accommodatie tijdens Sparta activiteiten ligt in handen van de 
clubhuiscommissie. Deze commissie regelt ook de inkoop en de verkoop. Bij onenigheid over de gang 
van zaken in het clubhuis bepaalt de clubhuiscommissie en in laatste instantie het bestuur.  

Leden kunnen het clubhuis huren voor een speciale ledenprijs; dit is in beheer van de 
clubhuiscommissie.  

 

8. Veilige omgeving en vertrouwenspersoon 

Sparta Zwolle wil een veilige sportcultuur bieden aan haar leden, daarbinnen kunnen leden met 
plezier korfballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Belangrijk hierbij is dat ongewenste 
omgangsvormen worden voorkomen en dat trainers, coaches, kaderleden aandacht hebben voor 
iedereen en ieders beleving.  

Omdat ongewenst gedrag ook binnen onze vereniging voor kan komen heeft Sparta Zwolle een 
vertrouwenspersoon, bereikbaar via het contact-email adres op de website. Deze opgeleide persoon 
is het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen 
met ongewenst gedrag in relatie met onze vereniging. 

 

9. Slotbepaling 
 

Bij geschillen over de uitleg of toepassing van dit Huishoudelijk Reglement beslist het bestuur.  

 


