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Artikel 1. Naam en Zetel
De vereniging draagt de naam "Roosendaalse Sportclub Alliance" (hierna: RSC Alliance). Zij is
opgericht op 9 april 1918 en gevestigd te Roosendaal aan de Zundertseweg 17.

Artikel 2. Doel en Duur van de vereniging
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in
al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. De wijze waarop
zij dit doel tracht te bereiken staat nader omschreven in de Statuten in Artikel 3.
2. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd (zie Statuten, artikel 2).

Artikel 3. Clubkleuren en tenue
1. De kleuren van RSC Alliance zijn: rood en zwart.
Het clubtenue bestaat uit:
a. rood/zwart gestreept shirt
b. zwarte broek
c. rode kousen met zwarte rand
2. Alle spelers en speelsters die voor RSC Alliance in de competitie uitkomen, zijn verplicht dit
tenue tijdens de wedstrijden te dragen. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien door
de scheidsrechter voor aanvang van een wedstrijd het dragen van een tenue met een andere
kleur verplicht gesteld is.
3. Het is verboden op of aan het clubtenue, trainingspakken of andere sportkleding of
sportbenodigdheden, die gedragen worden binnen het kader van de beoefening van de
voetbalsport binnen RSC Alliance verband, opschriften en/of afbeeldingen te dragen, anders
dan de eigennaam zonder voorafgaande toestemming van het Bestuur.
4. Het Bestuur is bevoegd nadere instructies te geven met betrekking tot omschrijving van de
kleur, soort stof, vormgeving en merk van het tenue.
5. Uit oogpunt van uniformiteit en uitstraling streeft RSC Alliance naar eenduidigheid. Daartoe
worden jaarlijks extra faciliteiten zoals een kledingpakket aan de leden ter beschikking
gesteld tegen (passende) vergoeding.

Artikel 4. Algemene Bepalingen
1. RSC Alliance neemt met elftallen deel aan de door de KNVB te organiseren wedstrijden.
2. De samenstelling van de elftallen gebeurt door c.q. namens het bestuur.
3. Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor tijdige bekendmaking van de wedstrijden aan de
betrokken elftallen en/of hun aanvoerder en/of leider(s).
4. Publicaties naar aanleiding van bepalingen in statuten en Huishoudelijk reglement vinden
zoveel mogelijk plaats via de -binnen de vereniging gebruikelijke- communicatiekanalen.

Artikel 5. Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van RSC Alliance kan alleen door schriftelijke aanmelding worden
verkregen.
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2. Voor minderjarige personen geldt dat de aanmelding moet zijn ondertekend door één van
hun wettelijke vertegenwoordigers.
3. De aanmelding dient vergezeld te gaan van inschrijfgeld plus (een deel van) de contributie
waarvan de hoogte door het bestuur bepaald is.
4. Voor de desbetreffende categorie leden wordt de peildatum 1 januari gehanteerd.
5. Ledencategorieën zijn:
a. senioren;
b. junioren (van 13 t/m 18 jaar);
c. pupillen (van 7 t/m 12 jaar);
d. kabouters (tot 7 jaar);
e. vrijwilligers (m.n. leiders, trainers, leden bestuur en commissies);
f. ereleden en leden van verdienste;
g. begunstigers.
6. Het bestuur heeft het recht de verstrekte gegevens te controleren.
7. De opzegging / overschrijving van het lidmaatschap dient schriftelijk aan de
ledenadministrateur van de vereniging te geschieden, hierbij geldt een opzegtermijn van 4
weken (zie Statuten, artikel10).
8. Bij overschrijving naar een andere vereniging aan het einde van het seizoen, dient het lid
rekening te houden met de sluitingsdatum van de KNVB. Bij een eventuele
betalingsachterstand wordt geen overschrijving verleend.
9. Nieuwe leden zijn verplicht de in artikel 3 genoemde extra faciliteiten zoals het kledingpakket
tegen betaling, die als opslag op de contributie in rekening wordt gebracht, af te nemen. Bij
niet-betaling van deze opslag wordt geen lidmaatschap verleend, danwel wordt het
lidmaatschap beëindigd.

Artikel 6. Leden
1. Leden zijn zij, die door het bestuur van RSC Alliance, na indiening van een aanmelding als
zodanig zijn toegelaten (zie Statuten, Artikel 4).
2. De leden zijn gehouden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van RSC Alliance en de
KNVB na te leven, het aanzien van RSC Alliance, de KNVB en de voetbalsport niet te schaden
en de goede gang van zaken binnen RSC Alliance te bevorderen.
3. Behoudens daartoe door het bestuur te verlenen toestemming, is het de leden verboden in
andere elftallen dan die van RSC Alliance uit te komen of aan voetbalwedstrijden deel te
nemen, die niet door of vanwege RSC Alliance zijn uitgeschreven, een en ander met
inachtneming van de betreffende bepalingen van de KNVB, of het district.
4. Het bestuur is bevoegd eisen te verbinden aan toelating of lidmaatschap, welke eisen
kunnen liggen op het gebied van te bereiken kennis of kunde of het verrichten van
onbezoldigde werkzaamheden ten behoeve van RSC Alliance.
5. Het bestuur is bevoegd, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering(hierna: ALV),
leden middels algemeen geldende regelingen, verplichtingen op te leggen met betrekking tot
het leveren van bijdragen aan de goede algemene gang van zaken bij RSC Alliance. Deze
regelingen worden gepubliceerd.
6. Zittende leden zijn verplicht de in artikel 3 genoemde extra faciliteiten, zoals het
kledingpakket tegen betaling, die als opslag op de contributie in rekening wordt gebracht af
te nemen, tenzij het bestuur anders beslist.
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7. Het bestuur is bevoegd om voor de extra faciliteiten zoals het kledingpakket een vergoeding
vast te stellen, die maximaal 30% van de contributie voor senioren mag bedragen.

Artikel 7. Bestuur
1. Het bestuur (dagelijks bestuur) bestaat conform de statuten artikel 12 uit tenminste 3
meerderjarige personen. Waar in dit Huishoudelijk Reglement gesproken wordt over bestuur
wordt bedoeld het dagelijkse bestuur (DB) dat wordt gevormd door voorzitter, secretaris en
penningmeester. Het DB is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen RSC Alliance en
uitleg en handhaving van de statuten en dit Huishoudelijk reglement, conform alle
vastgestelde reglementen en bepalingen.
2. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid
technische zaken, bestuurslid financiële zaken, bestuurslid communicatie en algemene zaken
en bestuurslid jeugdzaken. Het bestuur is belast met de uitvoering en handhaving van de
statuten en dit Huishoudelijk reglement, conform alle vastgestelde reglementen en
bepalingen.
3. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld en dit wordt bekend gemaakt
aan de leden.
4. In aanvulling op het gestelde in de statuten in Artikel 12 is, indien er een reguliere vacature
in het bestuur ontstaat het volgende van toepassing:
a. Tot het opmaken van een kandidaatstelling zijn bevoegd zowel het bestuur als de
leden. De kandidaatstelling van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ALV
medegedeeld. De kandidaatstelling door de leden moet 3 dagen voor de aanvang
van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
b. Is geen kandidaatstelling opgemaakt, dan is de ALV gerechtigd een mandaat aan het
HB te verstrekken.
c. Indien er één kandidaatstelling is gemaakt, dan geldt de benoeming als zijnde
gekozen tijdens de ALV.
d. Indien er meer dan één bindende kandidaatstelling is gemaakt dan geschiedt tijdens
de ALV, de verkiezing en vervolgens benoeming uit die kandidaatstellingen.
e. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature is het bestuur bevoegd een kandidaat
te benoemen voor de periode van zijn voorganger. Het bestuur doet op de
eerstvolgende ALV de mededeling over deze tussentijdse benoeming.

Artikel 8. Bestuursregeling
1. Het bestuur regelt onderling (met uitzondering van de voorzitter, statuten artikel 12) de
verdeling van de bestuursfuncties.
2. Een DB- of bestuursvergadering wordt gehouden op verzoek van:
a. de voorzitter;
b. twee (2) bestuursleden.
3. De secretaris geeft hiervan de leden tenminste 72 uur van tevoren kennis met opgave van
tijd en aanvang, plaats en te behandelen punten. 3. Op elke DB- of bestuursvergadering moet
de meerderheid van de bestuursleden aanwezig zijn om geldige besluiten te kunnen nemen.
a. Bij staking der stemmen wordt de beslissing aangehouden tot de volgende DB- of
bestuursvergadering, zonodig wordt een extra DB- of bestuursvergadering ingelast.
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b.

Alleen in die gevallen dat de te nemen beslissing geen uitstel duldt, heeft de
Voorzitter de beslissende stem.
4. Bij ontstentenis van een der bestuursleden worden de tot zijn functie behorende taken in
overleg uitgevoerd door de overige bestuursleden.
5. De taakverdeling van het bestuur is beschreven in het “organisatieplan RSC Alliance”.

Artikel 9. Commissies en Adviseurs
1. Individuele bestuursleden zijn gerechtigd, na toestemming van het bestuur, zich te doen
bijstaan, door adviseurs c.q. commissies, bij de uitvoering van hun taak met behoud van de
eigen verantwoordelijkheid.
2. Het bestuur is bevoegd, procedures vast te stellen met betrekking tot de werkwijze van
commissies. Deze procedures worden bekendgemaakt.
3. Indien vacatures, in commissies ( met uitzondering van de Kascommissie ) ontstaan, dit ter
beoordeling van het bestuurslid, worden deze vacatures bekend gemaakt.
4. Het bestuur is voor de benoeming van commissieleden niet gehouden aan aanmeldingen
voor deze functies.
5. Het bestuur maakt jaarlijks, of tussentijds als dit dienstig is, de benoeming van
commissieleden aan de leden bekend.
6. De kascommissie wordt jaarlijks door de ALV gekozen en bestaat uit 3 leden en 2
plaatsvervangende leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur (Statuten Artikel
15).

Artikel 10. Geldmiddelen
1. Het bestuur is bevoegd, bij de uitvoering van Statuten Artikel 11, een indeling in
categorieën/kostensoorten te maken.
2. Ter uitvoering van artikel 8 van de Statuten kan bij de indeling in categorieën rekening
worden gehouden met het al of niet deelnemen aan specifieke verenigingsactiviteiten.
3. Het bestuur is bevoegd, kosten welke door of namens RSC Alliance aan derden betaald zijn of
zullen worden, vooraf en/of achteraf te verhalen op de leden middels een daartoe
strekkende regeling.
4. Het bestuur is bevoegd voor de contributie-inning een voorschotbetaling te verlangen. Het
voorschot mag als uiterste betaaltermijn geen datum hebben, liggend meer dan 8 weken
voor aanvang van het verenigingsjaar waarop de contributie betrekking heeft.
5. Het bestuur is bevoegd een verhoging van de door de KNVB opgelegde afdracht per
categorie automatisch door te berekenen in de geldende contributies binnen RSC Alliance.
Het bestuur doet hierover mededeling in de ALV en behoeft voor deze verhoging van
contributie geen separate toestemming te vragen aan de ALV.
6. Het bestuur is bevoegd, voor de betaling van inschrijfgelden, contributies of kosten,
bindende betaaltermijnen vast te stellen. De termijn tussen de bekendmaking en betaling
van het verschuldigde bedrag is een betaaltermijn van 4 weken. De bekendmaking van het
verschuldigde bedrag hoeft niet middels individuele aanschrijving te geschieden.
7. Het bestuur is bevoegd, namens RSC Alliance, een verenigingslokaal te exploiteren of te doen
exploiteren, binnen de wettelijk gestelde normen.
8. De jaarlijkse vast te stellen begroting, mede inhoudende alle financiële regelingen, behoeft
de goedkeuring van de ALV.

Pagina 6

Huishoudelijk reglement RSC Alliance

14-10-2010

Artikel 11. Vrijwilligers
1. De categorie ‘vrijwilligers’ bestaat voornamelijk uit leiders en trainers van de jeugd- en
seniorenteams en leden van het bestuur en commissies.
2. Vrijwilligers worden als zodanig aangemeld bij de KNVB en zijn vrijgesteld van
contributieverplichtingen.
3. Vrijwilligers die tevens spelend lid zijn betalen de voor hen geldende contributie.

Artikel 12. Ereleden en leden van verdienste
1. Ereleden en Leden van Verdienste, zijn zij die zich jegens RSC Alliance bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur, of op voordracht van tenminste 10
leden, door tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen op een ALV als
zodanig zijn benoemd.
2. Een desbetreffend voorstel van de leden moet tenminste 10 dagen voor de ALV bij het
bestuur zijn ingediend.
3. Een door de ALV verleend Erelidmaatschap of Lidmaatschap van Verdienste kan alleen door
de ALV met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen worden
ingetrokken.
4. Tegen intrekking van het Erelidmaatschap of Lidmaatschap van Verdienste kan, door of
namens de betreffende persoon of personen, in beroep worden gegaan bij de eerstkomende
ALV.
5. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen.

Artikel 13. Begunstigers
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben RSC Alliance financieel te steunen met
een door het bestuur jaarlijks vast te stellen minimum bijdrage.
2. Begunstigers hebben het recht:
a. van toegang tot de ALV, echter hebben geen stemrecht;
b. de door RSC Alliance georganiseerde evenementen bij te wonen.
3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft
echter voor het geheel verschuldigd. Opzegging namens RSC Alliance geschiedt door het
bestuur.

Artikel 14. Aanvoerders, elftalleiders en spelers
1. Elk deelnemend elftal kiest een aanvoerder. De aanvoerder treedt samen met de elftalleider
op namens het gehele elftal.
2. Aanvoerder/elftalleider is verplicht het wedstrijdformulier, volledig en juist ingevuld, tijdig in
te leveren bij een daartoe aangewezen persoon of adres.
3. De aanvoerder/elftalleider is verplicht onregelmatigheden welke zouden kunnen leiden tot
een strafprocedure bij de KNVB, overtredingen van overige bepalingen in Statuten,
Huishoudelijk Reglement of de Wet te melden bij het bestuur, of een daartoe door het
bestuur aangewezen persoon of commissie.
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4. Bij verhindering zijn de spelers verplicht 2 dagen voor de wedstrijd respectievelijk training,
voor 20:00 uur hiervan kennis te geven aan zijn/haar aanvoerder, respectievelijk trainer,
elftalleider, behoudens overmacht.
5. Spelers die zonder bericht van verhindering bij een wedstrijd of training niet aanwezig zijn,
kunnen door het bestuur voor ten hoogste twee wedstrijden worden geschorst. Herhaalde
overtreding van deze bepaling kan door het bestuur worden beschouwd als wangedrag.
6. Het bestuur is bevoegd bij overtreding van bovenstaande bepalingen en bij overtredingen
van de reglementen van de KNVB maatregelen te treffen; de desbetreffende speler(s) c.q.
elftal(len) van deelname aan competitiewedstrijden uit te sluiten of door de KNVB opgelegde
boetes op hen te verhalen.

Artikel 15. Strafbepalingen
1. Het bestuur is bevoegd bij overtreding van bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk
reglement van RSC Alliance en de KNVB maatregelen te treffen tegen individuele leden of
groepen van leden.
2. Waar sprake is van algemeen geldende regelingen dient het bestuur vaststelling van sancties
ter voorkoming van overtredingen te bevorderen. Ingestelde strafreglementeringen worden
bekend gemaakt.
3. Het bestuur is bevoegd bij beschadiging(en) of verlies van eigendommen van RSC Alliance,
waar dan ook, de kosten van herstel en/of vervanging ten laste van degene(n) te brengen die
de beschadigingen of het verlies veroorzaakt heeft of hebben.
4. In de strafreglementering mogen de straffen worden opgenomen:
a. a. individuele of collectieve berisping;
b. individuele of collectieve kosten;
c. individuele of collectieve schorsingen;
d. tijdelijk ontnemen van een of meer rechten of functies;
e. royement.
5. Het bestuur is bevoegd het opleggen van straffen te delegeren aan de daartoe aangestelde
commissie of autoriteit, met uitzondering van het in de statuten Artikel 6 genoemde geval
met betrekking tot gereglementeerde straffen.
6. Tegen strafmaatregelen is beroep mogelijk bij de ALV. In geval van een ingesteld beroep
wordt de strafuitvoering opgeschort tenzij dwingende redenen zich daartegen verzetten. Als
dwingende reden wordt in ieder geval strafoplegging door de KNVB beschouwd, indien deze
strafoplegging door de KNVB niet is opgeschort.

Artikel 16. Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het
bestuur.
2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het Huishoudelijk reglement,
alsmede alle verdere regelingen en bepalingen te kennen.
3. Elk lid kan bij toetreding een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk reglement op
eigen verzoek kosteloos bij de secretaris verkrijgen.
4. Dit Huishoudelijk Reglement en zijn wijzigingen, die door de Algemene Leden Vergadering
zijn aangenomen, treden met onmiddellijke ingang in werking en vervangt daarmee elke
eerdere uitgave van het Huishoudelijk Reglement van RSC Alliance te Roosendaal
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